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1. Т Е К С Т У А Л Н И   Д Е О 
 

П О Л А З Н Е  О С Н О В Е  
 

 
1. Опис граница подручја просторног плана; 

 
 

Границе Општине 
 
Општина Мало Црниће се налази у североисточном делу централне Србије и припада 
Браничевском округу. У административном смислу се граничи са општинама: Пожаревац на 
северозападу, Велико Градиште на североистоку, Кучево на истоку, Петровац на Млави на југу 
и са Општином Жабари на југозападу. Простире се на површини од 270 km2 са 19 насеља. 
Седиште Општине је насеље Мало Црниће које броји 1.062 становника. Остала насеља су: 
Аљудово, Батуша, Божевац, Велико Село, Велико Црниће, Врбница, Забрега, Калиште, 
Кобиље, Крављи До, Кула, Мало Градиште, Салаковац, Смољинац, Топоница, Црљенац, 
Шапине и Шљивовац. 
Географски положај самог центра Општине одређен је координатама 44°33′ северне 
географске ширине и 21°17′ источне географске дужине.  
Општина Мало Црниће према броју становника и површини на којој се простире спада у 
ред мањих општина Браничевског округа, са средњом густином насељености од 50 ст/km2.  
Централни део територије обухвата плодна и широка долина средњег и горњег тока 
Млаве, која се лагано шири у стишку равницу. Само по ободима налазе се питома брда, 
последњи обронци Хомољских планина. Карактеристике рељефа су од 89m до 350m 
надморске висине.  
Планским документом је обухваћено административно подручје општине Мало Црниће, 
чија је величина око 270 km2 (односно 27.000,00 hа према извештају РГЗ о површинама 
катастарских општина на територији општине), а на којима према последњем попису 
борави 13.853, а по општинској статистици живи 18.783 становника у  следећих 19 
насеља и катастарских општина:  
 
 КО АЉУДОВО, са укупном површином од 399,14 ha; 
 КО БОЖЕВАЦ, са укупном површином од 3.277,08 ha; 
 КО ВЕЛИКО СЕЛО, са укупном површином од 1.410,80 ha; 
 КО ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ, са укупном површином од 1.166,68 ha; 
 КО ВРБНИЦА, са укупном површином од 902,94 ha; 
 КО КОБИЉЕ, са укупном површином од 2.366,07 ha; 
 КО МАЛО ГРАДИШТЕ, са укупном површином од 933,07 ha; 
 КО МАЛО ЦРНИЋЕ, са укупном површином од 1.063,56 ha; 
 КО САЛАКОВАЦ, са укупном површином од 1.044,61 ha; 
 КО СМОЉИНАЦ, са укупном површином од 3.652,45 ha; 
 КО ТОПОНИЦА, са укупном површином од 2.429,19 ha; 
 КО ШЉИВОВАЦ, са укупном површином од 327,48 ha; 
 КО КРАВЉИ ДО, са укупном површином од 627,81 ha; 
 КО БАТУША, са укупном површином од 924,65 ha; 
 КО КАЛИШТЕ, са укупном површином од 758,34 ha; 
 КО ЗАБРЕГА, са укупном површином од 452,95 ha; 
 КО КУЛА, са укупном површином од 1.778,68 ha; 
 КО ЦРЉЕНАЦ, са укупном површином од 1.723,90 ha; 
 КО ШАПИНЕ, са укупном површином од 1.834,56 ha; 
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2. Обавезе, услови и смернице  
Из планских докумената вишег реда и суседних подручја: 
 
ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   
(Службени гласник  Републике Србије бр. 13/96) 
 
Изводи из плана 
 
Коришћење и заштита природних ресурса: 
 
Пољопривредно земљиште 
Према усвојеној планској подели пољопривредних макрорејона Србије подручје општине Мало 
Црниће припада ратарско-сточарском и сточарско-воћарско-виноградарском  макрорејону у 
коме преовлађује плодно земљиште и површине погодне за наводњавање. 
 
Шуме, шумска земљишта и ловна подручја 
Према Просторном плану Републике Србије простор општине се налази само делимично под 
шумама и припада зони са земљиштем од I до IV, и делом V бонитетне класе без ерозије. 
Животињски свет је разноврстан (срна, зечеви и фазани). Такође, Општина се налази и у зони 
планиране изградње узгојног центра ситне дивљачи. 
 
Коришћење и заштита вода и водопривредна инфраструктура 
Општина се налази у зони изворишта подземних вода. 
 
Коришћење минералних сировина 
Према Просторном плану Републике Србије на овом простору се врши експлоатација 
неметала и Општина припада Дунавско-поморавском алувијону (лежишта шљунка и песка 
доброг квалитета). 
 
Коришћење енергетских извора и енергетска инфраструктура 
Општина Мало Црниће представља перспективно или умерено перспективно нафтоносно 
подручје, у чијој се близини налазе лежишта мрко-лигнитског угља. 
 
Становништво, насеља, делатности и регионална подела 
На основу урађених пројекција густине насељености по општинама, подручје Општине се 
сврстава у насеља са 50-74 и 150-199 становника на km2 . Према подацима о броју становника 
из Просторног плана 2001. године је на територији Општине живело 19.940, а 2011. године се 
очекује пад броја становника на 17.749. 
 
Туризам 
За туристички развој Општине веома битна јесте близина европског Коридора 10, односно 
ауто-пута Е75 (Београд – Ниш) као и магистралног пута М-24, али и чињеница да се налази на  
пловно-транзитном правцу националне реке III степена. 
 
Саобраћај и везе 
Општина Мало Црниће се налази у близини коридора Аутопута Београд-Ниш, док  
највећи значај у оквиру путне мреже има магистрални пут М-24 (државни пут I реда), који 
повезује Општину са Пожаревцем, Петровцем и Кучевом. 
Кроз територију Општине планирани су оптички каблови. 
 
Развој и размештај индустрије 
Мало Црниће припада Браничевском округу и у близини је индустријског центра средње 
величине (Пожаревца). Такође,  Општина се налази у близини појаса интензивнијег развоја II 
значаја. 
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План заштите животне средине 
Животна средина на територији општине је релативно очувана. Према Просторном плану 
Републике Србије на територији општине је изражено умерено загађење земљишта услед 
примене агротехничких мера и Општина се налази у зони природно-антропогених екосистема. 
 
Биланси коришћења простора 
На основу Просторног плана Републике Србије, основна намена површина за средишњу 
Србију, до 2010.г., бележи пораст површине шумског земљишта (27,3% на 31,5%), а донекле 
смањење пољопривредне и осталих површина. Глобална структура намене простора у 
средишњој Србији 2010. године изгледала би: пољопривредне површине (55,9%), шумске 
површине (37,2%) и остале намене 6,9%). 
Планом је одређено да ће се радити на повећању пошумљавања, заштити постојећих подручја 
изузетних природних вредности од националног значаја, као и подручја природних екосистема.  
 
Имплементација просторног плана 
Циљеви и интереси просторног плана су остварљиви уколико су уграђени у политике и 
програме градова, општина, предузећа и сл., и наравно у план развоја Републике. Применом 
мера и инструмената за коришћење, уређење и организацију простора утврђених од стране 
Републике и инструментима политике регионалног развоја, обезбедиће се њихово адекватно 
остваривање. 
Инструментима и вођењем сврсисходне демографске, индустријске, аграрне, инвестиционе 
политике, подстицање развоја пољопривреде и коришћење пољопривредног земљишта, 
унапређење шумских екосистема, заштите пејзажа, земљишта, развој туризма и рационалним 
коришћењем енергије, постићиће се циљеви плана. Спровођењем концепција и одговарајућих 
мера за заштиту животне средине, применом законских и подзаконских аката о успостављању 
и одржавању квалитета животне средине у свим областима и смањењем загађености 
(ограничењима по секторима активности) циљеви из плана су достижни. 
 
 
Мастер план Стиг-Бељаница- Кучајске планине  
 
Датум усвајања: октобар 2007. Период: 2008.-2020. 
 
Кључна питања:  
Сагледани су кључни потенцијали развоја туристичког сектора на подручју општине Мало 
Црниће и шире, који показују да су развој туризма и услужног сектора привреде кључни за 
развој општине и читавог региона. У административном погледу, подручје „Стиг- Кучајске 
планине-Бељаница“ обухвата пет општина: Пожаревац, Мало Црниће, Петровац, Жагубицу и 
Деспотовац. Констатује се да се подручје може сматрати привредно неразвијеним, са 
изузетком Пожаревца, а слаба привреда сугерише да би потенцијалне инвеститоре требало 
потражити ван овог подручја. Међутим, с обзиром да је велики број становника на 
привременом раду у иностранству, скуп потенцијалних инвеститора је много шири него што то 
говори локална привредна структура. Улагање у туристички сектор може да буде један од 
мотиватора привлачења капитала у ово привредно неразвијено подручје. 
 
За општину Мало Црниће донети су следећи плански и развојни документи: 
 
Локална стратегија одрживог развоја општине Мало Црниће 
 
Предвиђен датум усвајања: 2009. Период: 2008. – 2013.  
Кључна питања:  
Стратегија анализира и вреднује потенцијале, ресурсе и компаративне предности 
којима општина Мало Црниће располаже, а који се могу ставити у функцију њеног 
бржег развоја. 
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Стратегија развоја социјалне политике општине Мало Црниће 2008.-2013. 
 
Датум усвајања: 01.07.2008. Период: 2008. – 2013.  
Кључна питања:  
Стратегија је усмерена на решавање социјалних потреба и проблема грађана општине 
Мало Црниће. Планиране локалне услуге планиране су на идентификованим 
приоритетима у општини Мало Црниће: јачање капацитета заједнице за развијање услуга 
ванинституционалне заштите старих лица, унапређивање заштите особа са 
инвалидитетом подршка маргинализованим и рањивим групама - Роми, избегла лица, 
жртве насиља  

 
 
3. Скраћени приказ постојећег стања  
 
Табела бр. 1: Основни профил општине Мало Црниће 
 
 Мало Црниће 

Величина у кm2  269 
Број становника (општинска статистика) 18.783 
Број становника (попис 2002. год.) 13. 853 
Густина насељености (ст/km2) 50 
Број насеља 19 
% обрадивог земљишта 84,6 
Удео активног становништвa (%) 42,93 
% запосеног становништва у укупном 
активном (2007. год.) 25,28 

% запослених у пољопривреди  30,22 
% незапосленог становништва 2,6 

 
Насеља општине Мало Црниће имају веома повољан географски положај који карактерише 
концентрација у централном делу Општине, уз ток реке Млаве и регионалног пута (државни пут 
II реда) Пожаревац – Петровац на Млави, а центри насеља су на висини до 200 метара 
надморске висине. Такав терен је погодан за развој ратарства и сточарства, а због својих 
природних карактеристика постоји и велика могућност за развој туризма.  
Мало Црниће има умерено континенталну климу коју одликују умерено топла лета и 
умерено хладне зиме. Просечна количина падавина износи 691mm. Највише кише 
падне у мају и јуну, а најмање у септембру.  
Подручје Општине припада равничарско-брежуљкастим просторима, ако се изузму 
екстремне вредности, апсолутна висина се креће од 84m и 97m надморске висине 
(корито реке Млаве) и 237m (развође према Пеку), а релативна између 150-190m. 
Равничарски део општине чини око 19.000ha или 70%, а брежуљкасти део око 8.000ha  
или 30%. Рељеф је веома погодан. Повољном рељефу и погодном климату прикључује 
се и воћно богатство. Територија се дренира према реци Млави и њеним притокама око 
90% и реци Пек и њеним притокама око 10%. Водно богатство је не само површинско 
већ и подземно, издашност изворишта у алувијалној равнини реке Млаве креће се од 
50-150 l/s.  
 
Природни ресурси  
 
Геоморфолошке карактеристике 
 
У оквиру општине Мало Црниће територија се може поделити на три геоморфолошке целине и 
то на: греду Сопот, дно долине Млаве и Стиг.  
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Греда 
 
Греда Сопот  представља развође између Велике Мораве и Млаве, усмерена је у правцу југ  
север у ком се и сужава око 15,0 km (на крајњем југу  према Свилајнцу и Породину), на око 6,0 
km у зони општине Мало Црниће до на око 250 km у зони Костолца, одакле се сужава у виду 
клина и завршава се у зони Старог Костолца изнад некадашњег рукавца Дунава. Услови за 
насељавање и развој пољопривредне производње су повољни на највишим, заравњеним, 
деловима греде Сопот или у њеном подножју, на прелазу ка дну долине Млаве (Врбница, 
Велико Село) или њених (повремених) притока (Топоница, Крављи До). Остали терени се 
одликују већим нагибом долинских страна и мањом стабилношћу за изградњу објеката. 
 
Долина 
 
Дно долине Млаве, у дужини од око 13,5 km и са ширином од 2,0 – 3,0 km, раздваја више 
делове територије општине Мало Црниће према Великој Морави и Пеку . Ово је равничарски 
простор који је испресецан коритима Млаве и њених отока и представљен је инундационом 
равни (поплавна површина) и нешто вишим терасним површинама. Саставни део ове 
просторне целине је и дно долине Витовнице до насеља Кула. 
Инундациона (поплавна) површина, као најнижи и поплавама угрожени простор, није погодна 
за насељавање нити за интензивнију пољопривредну производњу и то све док се применом 
одређених заштитних и мелиоративних мера ова површина не припреми за то. 
Виши терасни терени су по својим геоморфолошким и хидролошким карактеристикама погодни 
за насељавање и интензивнију пољопривредну производњу. 
У оквиру ових других простора су лоцирана насеља Калиште, Батуша, Мало Црниће, Велико 
Црниће и Салаковац. 
 
Стиг 
 
Трећу просторну целину представља Стиг; ово је геоморфолошка целина која заузима око 60% 
укупне површине општине Мало Црниће, постепено се издиже (благи нагиби терена) од око 100 
m до 277 m (на развођу према Пеку), укупне је дужине (север-југ) око 15 km и ширине око 12 km 
изграђена је од лесних заравњених и неогених материјала у којима су усечене плитке долине 
периодичних токова усмерених ка Млави и Витовници. 
Овом делу, због својих сличних висинских карактеристика,  припада и јужни део територије 
општине који се разликује од зоне Стига по стрмијим падинама и пошумљености (геолошку 
подлогу чине кристаласти шкриљци). 
Зона Стиига се може третирати као зона која је врло погодна за насељавање становништва и 
развој пољопривредне производње. При томе, насеља Смољинац, Шапине, Забрега, Мало 
Градиште, Божевац и Кобиље се налазе на заравњеним деловима Стига у изворишним 
деловима токова  који се спуштају ка Млави, Витовници и Пеку те су услови за 
водоснабдевање становништва овде нешто погоднији него на околним, изразито лесним 
површинама. У јужном делу Општине насеља Аљудово, Кула и Црљенац су поред реке 
Витовнице. 
 
Нагиби 
 
Од укупне површине општине Мало Црниће равни терени чији нагиб не прелази 0,5% заузимају 
око 16,8% или око 4.521,00 ha. Ови терени се налазе, пре свега, у оквиру дна долине Млаве и 
Витовнице. Мање површине се налазе и у оквиру зоне Стига (између Смољинца и Шапина, с 
једне стране, и Салаковца и Великог Црнића, с друге стране, као и непосредно иза пута 
источно од М.Црнића и Батуше). За разлику од равних терена поред Млаве и Витовнице који су 
под утицајем подземних и површинских вода ових водотокова равни терени у зони Стига  су 
ван утицаја поменутих река, стабилни су и због тога веома повољни за пољопривредну 
производњу и друге намене. 
Терени са нагибом од 0,5-10,0% заузимају око 59,4% терена од укупне површине Општине или 
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око 15.964,00 ha, Ово су терени који се највећим делом налазе у зони Стига, а мањим делом и 
у оквиру греде Сопот. 
Својим нагибом, инжењерско-геолошким карактеристикама и педолошким својствима ови 
терени се сматрају изузетно погодним за пољопривредну производњу, као и за све друге 
намене укључујући и развој насеља, развој мреже саобраћајница итд. Ово је део плодног Стига 
чији се јужни део налази у оквиру општине Мало Црниће, а северни у оквиру општина 
Пожаревац и Велико Градиште. 
Укупно око 76,2% територије општине Мало Црниће или око 20.485,00 ha, су терени са нагибом 
до 10% што је својеврсни потенцијал и са становишта пољопривредне производње (пре свега) 
, а и са становишта изградње насеља и инфраструктуре. При томе, равни терени поред Млаве 
и Витовнице (до 0,5% нагиба) су потенцијал који ће давати знатно веће економске ефекте 
након потпуне заштите земљишта од плављења, уређења корита и комплетне изградње 
мелиорационих система. 
Следећу категорију терена чине они са нагибом између 10,0% и 20,0%, који се налазе највећим 
делом на долинским странама водотокова виших делова Стига, греде Сопот и слива 
Витовнице. Ови терени заузимају око 16,8% укупне територије општине или око 4.520,00 ha. И 
ови терени се могу третирати као погодни, а са одређеним мерама припреме и за изградњу 
објеката. На овим теренима су лоцирана насеља Забрега и Шљивовац, као и делови насеља 
Мало Градиште, Божевац, Кула, Врбница, Топоница, Крављи До и Велико Село. 
С обзиром на удео најстрмијих терена (преко 20,0%, који износи око 7,0% или око 1.871,00 ha), 
као и на њихове геоморфолошке, инжењерско-геолошке и педолошке карактеристике може се 
констатовати да и у оквиру ове, претежно равничарске и равничарско-брежуљкасте општине 
постоје терени који су, а то у будуће треба и да остану, намењени шумским врстама. При томе 
ове површине треба третирати као производне и као заштитне у смислу заштите од ерозије 
земљишта, одржавања одређене влажности ваздуха и земљишта итд. Осим тога, ово су 
површине које у оквиру општине Мало Црниће пружају и најповољније услове  за рекреацију 
становништва и развој туризма. 
  
Геолошке и инжењерско-геолошке карактеристике 
 
Територија општине Мало Црниће изграђена је од седиментних и метаморфних стена. Као 
компактна целина овај тип стена изграђује територију у атарима насеља Црљенац, Аљудово и 
Кула, односно територију у доњем делу слива Витовнице. То су највиши и најстрмији делови 
територије Општине са слабијом водоиздашношћу и већом  пошумљеношћу. 
У атару насеља Црљенац територија је изграђена од пешчара, или лапораца, док се 
глиновито-песковити терени налазе у атарима насеља Кобиље, Божевац, Кула, Забрега, 
Шапине, Мало Градиште и Смољинац у зони Стига и Врбница, Велико Село, Топоница, 
Крављи До и Шљивовац у западном делу општине Мало Црниће на греди Сопот. Ови терени 
се од околних (лесних) терена разликују по томе што се у њима јављају површински 
водотокови, док таквих облика и појава у лесним теренима нема (због водопропустљивости 
леса). 
Остали делови територије општине Мало Црниће, осим терена под непосредним утицајем 
Млаве и њених већих притока, су изграђени од леса. Ови терени су, углавном, заравњени и без 
површинских водотокова. 
У зони дна долина Млаве, Витовнице и доњих делова њихових притока геолошку основу чине 
пешчани спрудови и песковите глине, и речни наноси (алувијалне творевине) који су основни 
резервоар подземних вода у овој општини. Ови терени су и данас под утицајем површинских 
токова (Млава и други) који се повремено (и периодично) изливају, истовремено утичу на 
акумулирање нових наслага поменутих стена. 
 
Сеизмичке карактеристике 
По својим сеизмичким карактеристикама територија општине Мало Црниће се карактерише 
сеизмишношћу терена између 6 и 9 степени MCS . 
Најнестабилнији терени, чија сеизмичност прелази ниво од 9 степени MCS, се налазе у 
југозападном делу територије општине Мало Црниће у оквиру греде Сопот, а у зони насеља 
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Велико Село и Врбница. Ово су дакле, терени у оквиру којих су могуће појаве најјачих 
земљотреса у оквиру општине Мало Црниће, а то значи и изазивање највећих материјалних и 
других штета, о чему у процесу планског уређења и коришћења простора треба посебно 
водити рачуна. 
Са сеизмичношћу између 8 и 9 степени MCS су терени западног дела Општине укључујући и 
дно долине реке Млаве. У овој сеизмичкој зони се налазе насеља Топоница, Крављи До, 
Шљивовац, Батуша и Калиште. Зона сеизмичности од 7 до 8 степени MCS заузима средишњи 
и југоисточни део територије Општине; у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, Мало 
Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
Сеизмички најстабилнији су терени у северном делу Општине у коме се налазе насеља 
Забрега, Шапине, Смољинац и Мало Градиште. Ова насеља се налазе у оквиру зоне у којој се 
могу очекивати земљотреси не јачи од 7 степени MCS. 
 
Хидрогеолошке карактеристике 
 
Територија општине Мало Црниће се карактерише постојањем терена различите 
водоиздашности и то од поплавних до терена са ређим и оскудним изданима. 
Поплавни терени  се налазе у зони  алувијалне равни реке Млаве,  као и њене  десне притоке  
Витовнице.   Ово је  простор који  се  одликује врло плитким нивоом  издани  што у периодима 
са више падавина у  сливу Млаве,  или  топљења снега у вишим деловима слива,  условљава 
врло често плављење алувијалне равни било издизањем нивоа издани до површине (подземне 
воде), било изливањем Млаве из речног корита. 
На прелазу од алувијалне равни ка вишим теренима су терени са обилатим изданима. То су 
терени који нису поплављени, а издан је, због близине реке Млаве и Витовнице врло богата. 
Ово су карактеристике које су између осталог условиле да се на овим теренима лоцира и 
већина насеља у општини Мало Црниће (Крављи До, Топоница, Велико Село, Врбница, Кула, 
Калиште, Батуша, Мало Црниће, Велико Црниће, Салаковац, а у непосредној су близини и 
Аљудово и Црљенац - на прелазу ка теренима са ређом и оскудном издани). 
Терени са нешто чешћим и издашнијим изданима заузимају целу источну половину Општине, 
осим терена у сливу Витовнице јужно од Кобиља и Аљудова. Ово је део који припада Стигу, 
простору са повољним хидрогеолошким условима за развој квалитетних типова земљишта. На 
овом простору су се развила и највећа насеља у Општини (Смољинац, Божевац, Шапине, 
Кобиље) што, такође, указује на постојање повољних услова за живот и рад становника на 
овим просторима. Осим поменутих овде је лоцирано и насеље Забрега. 
Четврту категорију терена чине терени са ређим и оскудним изданима. То су терени који 
заузимају јужни део Општине (јужно од Кобиља и Аљудова) и западни, виши, део општине 
Мало Црниће. Ово су терени који су најмање повољни како за пољопривредну производњу 
тако и за насељавање становништва. На њима се налазе насеља Шљивовац,Црљенац и 
Аљудово. 
Са становишта водоиздашности терена, дакле, општина Мало Црниће се одликује највећим 
делом теренима веће издашности тако да не постоје ограничења у количинама воде за 
потребе водоснабдевања становништва и пољопривреде. Међутим, с обзиром на то да су 
насеља у већини лоцирана у зонама са обилатим изданима или на, делимично, плавним 
теренима то је опасност од загађивања подземних вода стална, а у време поплава и 
евидентна. По количинама воде су најзначајнији терени у зони алувијалне равни реке Млаве 
где се осим нормалне јавља и артерска издан. 
Осим тога, у оквиру територије општине Мало Црниће, јавља се и већи број извора мање 
издашности која су довољна за снабдевање већег броја становника. Значајнији  извори се 
налазе у Кобиљу, Студенац код Божевца, код Смољинца узводно од акумулационог басена, 
Заова и Сопот код Топонице, а извора мале издашности има у већем броју редовно на 
хидрогеолошки повољним саставима пропустљивих и непропустљивих стена. 
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Хидролошке карактеристике 
 
У оквиру општине Мало Црниће територија се дренира према реци Млави и њеним притокама 
(око 90%) и према реци Пек и њеним притокама (око 10%). Сливу Пека припадају терени у зони 
насеља Мало Градиште, Смољинац, Шапине, Забрега (изворишни део чешљевобарског потока 
- изворишни крак Доње реке). 
Река Млава протиче западним делом општине Мало Црниће и то у правцу југ - север дном 
долине широким 2-3 km у коме се рачва (Орловача, Млака, Могила) и повремено плавећи и до 
3.500,00 ha пољопривредног земљишта. Дужина дна долине реке Млаве од њеног улаза у 
Општину до њеног излаза из Општине износи 13,5 km, а дужина реке око 20 km (укупне дужине 
реке Млаве је око 145,5 km). Осим корита реке Млаве дном долине ове реке постоје и корита 
Орловаче (Млаке) и других токова у укупној дужини од око 18 km. Укупни пад реке Млаве у 
оквиру општине Мало Црниће износи 13 метара (97 m - 84 m). На основу података о кретању 
водостаја на реци Млави и Могили код Малог Црнића види се да се амплитуда између 
апсолутно највећих и најмањих нивоа (водостаја) реке креће и до 3,2 метра на Млави и до 4,6 
метара на Могили, што указује на врло велика колебања водостаја и на сталну опасност од 
плављења пољопривредног земљишта. 
У току године, у просеку, највише воде су у пролећном периоду (март, април), а најниже у току 
септембра и октобра . Највећи водостаји се јављају у марту и јуну месецу. 
На основу поменутих карактеристика Млава се одликује плувионивалним (кишно-снежним) 
режимом, што значи да су протицаји реком под утицајем како излучивања већих количина 
падавина у виду кише у топлијем периоду године, тако и излучивања и топљења снега у току 
пролећа.  
Средњи протицај Млаве у оквиру општине Мало Црниће (укључујући све воде ове реке) износи 
11,0-11,5 m3/s у чему Млава до ушћа Витовнице има протицај од око 9,0-9,5 m3/s, а Витовница 
на ушћу око 1,5-1,7 m3/s. Апсолутно максимални протицаји на улазу Млаве у општину Мало 
Црниће (у зони Рашаница) крећу се између 500 и 600 m3/s. Са учешћем и Витовнице ове 
вредности се повећавају у зони општине Мало Црниће. Низводно од ушћа Витовнице Млава не 
прима ни један стални водоток, а мали је број и периодичних токова. Делови слива Млаве у 
средишњем и источном делу општине Мало Црниће представљени су заравњеним лесним 
теренима у којима се вода губи процеђивањем до издани или доспева површинским путем 
само формирањем повремених водотока (Оборински поток у општини Мало Црниће). 
Данас, стална притока Млаве је само Витовница. Она у оквиру општине Мало Црниће тече 
својим доњим током у дужини од 17,5 km (у природном стању) прима потоке Гобарија и Мељак 
са десне и Мореч са леве стране. И река Витовница има карактеристике бујичног водотока, а 
са средњим протицајем око 1,5-1,7 m3/s ово је најзначајнија притока реке Млаве. Низводно од 
ушћа Витовнице је слив Обршског потока укупне површине од око 27,5 km2. Обршски поток има 
дужину око 12,0 km. 
Осим поменутих у оквиру општине Мало Црниће се налазе водотоци који протичу атарима 
насеља Крављи До, Смољинац, Топоница, Велико Село и Врбница на греди Сопот и у Стигу. 
Мала количина воде у овим водотоцима и пропустљива геолошка подлога (лес и алувијалне 
творевине) онемогућавају њихово стално протицање у Млаву. Само повремено ови водотоци 
набујају и представљају одређену опасност за поједина насеља и за пољопривредно 
земљиште.  
 
Педолошке карактеристике 
 
На основу информација о геолошким, хидролошким и климатским карактеристикама може се 
добити и одређена слика стања педолошког покривача педолошке подлоге. 
Територија општине Мало Црниће се одликује постојањем врло квалитетних земљишта. 
Најквалитетнија земљишта спадају у групу чернозема.Ова земљишта заузимају средишњи део 
територије општине Мало Црниће, и то територију која се налази у оквиру атара насеља 
Смољинац, Шапине, Салаковац, Велико Црниће, Мало Црниће, Божевац, Батуша, Калиште, 
Црљенац и Кула. 
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Гајњаче су земљишта која заузимају источни, јужноисточни, јужни и крајњи западни део 
територије Општине. И ова земљишта се налазе на вишим, оцедитијим и делимично, од леса 
изграђених терена. 
Мање плодна земљишта у постојећем стању, а врло плодна у фази после изведених 
заштитних (насипи, репулација корита река) и мелиоративних мера (одводњавање и 
наводњавање), су земљишта дуж дна долине реке Млаве и Витовнице. Овде се, поред 
алувијалних смоница, јављају и алувијуми, црница, делувијум и делувијум у оподзољавању. 
Са оваквим педолошким карактеристикама територија општине Мало Црниће спада у ред 
најплоднијих пољопривредних простора у оквиру Подунавског региона и Србије у целини.    
 
Становништво  
 
Територију општине према новој пописној методологији насељава 13.853 становника (према 
попису из 2002. године) који живе у 4.041 домаћинству, у оквиру 19 насеља.  
 
Табела бр 2: Упоредни преглед броја становника за период 1948.-2002. година 
 

Број становника 

по методологији ранијих пописа По методологији 
пописа 2002. 

Назив насеља 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 1991. 2002. 
Мало Црниће 24.408 24.808 24.347 23.169 21.953 19.940 18.783 16.103 13.853 

Аљудово 295 291 291 297 271 257 228 210 159 
Батуша 889 935 1.001 898 836 781 720 694 606 

Божевац 3.309 3.329 3.121 2.935 2.739 2.480 2.206 2.130 1.788 
Велико Село 1.249 1.195 1.153 955 812 694 587 605 493 

Велико Црниће 988 1.036 1.057 1.020 1.030 926 971 719 611 
Врбница 996 997 946 911 853 779 741 602 462 
Забрега 404 399 426 417 417 387 390 272 247 
Калиште 830 836 854 809 761 647 568 543 478 
Кобиље 1.721 1.741 1.714 1721 1.629 1.547 1.466 1.196 930 

Крављи До 543 580 557 532 492 428 416 371 355 
Кула 1.333 1.333 1.230 1.119 1.007 908 876 779 699 

Мало Градиште 701 716 717 737 703 647 605 447 377 
Мало Црниће 1.258 1.354 1.412 1.307 1.225 1.113 1.062 939 882 

Салаковац 920 940 1.006 1.063 1.094 1.000 1.069 803 768 
Смољинац 3.108 3.219 3.110 3.043 2.955 2.753 2.649 2.170 1.873 
Топоница 1.938 2.005 1.946 1.741 1.614 1.374 1.303 1.112 969 
Црљенац 1.881 1.836 1.804 1.721 1.571 1.373 1.219 1.112 969 
Шапине 1.759 1.788 1.742 1.695 1.693 1.632 1.532 1.232 1.064 

Шљивовац 286 278 260 248 251 214 175 167 123 
 
Извор: РГЗ – Пописи становништва, домаћинстава и станова за 2002. годину 
 
Истраживањем се дошло до података о дневним миграцијама становништва, које су битан 
фактор за планирање организације мреже насеља. Насеље Мало Црниће је општински и 
административни центар и тиме исходиште задовољења одређеног броја потреба становника, 
превасходно административних и донекле услужних из домена трговине. Мрежа установа 
социјалног старања је распоређена равномерно у насељима која представљају секундарне 
центре Смољинац и Божевац, и локални центар Топоница. Ка Смољинцу гравитира 
становништво Малог Градишта и Шапина, и наравно самог Смољинца, ка Божевцу 
становништво Забрега, Аљудова и Кобиља, ка Топоници гравитирају људи из насеља Велико 
село, Шљивовац, Крављи до и Врбница. Насеље Црљенац је некада по значају такође било у 
рангу секундарног центра али је временом опадањем становништва изгубило и неке фунције. 
Дакле иако је насељу  Кула ово најближи центар, у њему се задовољавају само најосновније 
социјалне потребе становника, а за већину осталих се одлази у Мало Црниће и даље ка 
регионалним центрима Пожаревцу и Петровцу на Млави. У том смислу регионални пут 
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(државни пут II реда) Пожаревац-Петровац на Млави има велики значај за Општину и 
представља њену осовину.  
 
Мрежа и функције насеља  
 
Основне карактеристике  
 
Природне карактеристике терена, историја настанка појединих насеља,саобраћајна повезаност 
са суседним центрима, комунална опремљеност, развијеност јавних служби, као и друге 
карактеристике утичу на тренутно стање мреже насеља општине Мало Црниће. Ово подручје је 
карактеристично по великом броју насеља углавном смештених у долинама река и уз 
саобраћајнице, али и са најизраженијом депопулацијом у Србији узрокованом пре свега 
миграцијама. 
У oквиру oпштинe Малo Црнићe мрeжу од 19 насeља карактeришe равнoмeрни размeштаj у 
прoстoру и густина oд 7,1 насeља на 100 km2 (Република Србиjа ван тeритoриjа пoкраjина има 
густину oд 7,6 насeља на 100 km2, а Пoдунавски рeгиoн 4,8 насeља на 100 km2). Општински 
центар је Мало Црниће. 
Иако је Мало Црниће општински центар, чак 6 насеља су популационо већа, Божевац, Кобиље, 
Смољинац, Топоница, Црљенац и Шапине. Административни и управни центар, као и скуп 
терцијарних делатности за задовољавање потреба становништва су у Малом Црнићу, али је 
близина већих насеља регионалног значаја, пре свега Пожаревца и Петровца на Млави, 
утицала на мању гравитациону моћ општинског центра. 
 
Основне карактеристике мреже насеља општине Мало Црниће су: 

 Јако добар саобраћајни положај и повезаност Општине са субрегионалним центром 
Петровцем на Млави, регионалним центром Пожаревцем и макрорегионалним центром 
Београдом; 

 Изражена депопулација; 
 Висок проценат (76%) пољопривредног становништва (које се бави пољопривредом, 

ловом и риболовом); 
 Могућност развоја туризма у западној (Топоница) и јужној (Црљенац и Калиште) зони; 
 Општински центар Мало Црниће представља главни управни, економски, привредни и 

културни центар Општине, коме директно или индиректно гравитирају сва насеља; 
 Главни развојни центри су Мало Црниће, Смољинац и Божевац, који представљају 

гравитационе центре Општине; 
 У односу на важну саобраћајну раскрсницу путева високе категорије, најважнији положај 

има насеље Салаковац, које представља и саобраћајно чвориште Општине. 
Може се рећи да је општина Мало Црниће саобраћајни чвор Браничевског округа, с обзиром да 
је пресецају регионални и магистрални пут високог капацитета и важности за саобраћајну 
мрежу источне Србије.  
 
Оцена постојећег стања у мрежи насеља 
 
Карактеристике мреже насеља општине Мало Црниће су пре свих слабија развијеност у свим 
секторима делатности. Постоји привредна заосталост, лоша инфра и супраструктурна 
опремљеност, што је узроковало негативан миграциони салдо. Становништво углавном 
мигрира у суседне општинске центре Пожаревац, Петровац на Млави и центар државног 
значаја – Београд, као и у иностранство. Повољност је што нема још увек насеља на прагу 
гашења и поред депопулације, али озбиљан проблем представља чињеница да је општински 
центар популационо мањи од неких других насеља (нарочито од Божевца и Смољинца), па 
изостаје агломерациони ефекат за развој појединих функција, рецимо за оснивање средње 
школе у општини. 
У односу на њихов гравитациони утицај на околна насеља, саобраћајни положај и доступност, 
инфраструктурну опремљеност  и друге параметре у општини Мало Црниће разликујемо: 
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Општински центар – Мало Црниће 
Субопштински центар – Смољинац, Божевац; 
Локални центар – Топоница; 
Насеља од посебног значаја – Салаковац, Црљенац; 
Примарна сеоска насеља – Крављи До, Шљивовац, Велико Црниће, Батуша, Калиште, Велико 
Село, Врбница, Кула, Аљудово, Кобиље, Забрега, Шапине, Мало Градиште. 
Окосницу мреже насеља Општине чине насеља: Мало Црниће, Смољинац, Божевац,  
Салаковац, Црљенац, Топоница.  
 
Мало Црниће (од наведених насеља популационо најмање насеље) је општински, 
административно – управни, културни, здравствени, индустријски центар Општине коме 
гравитирају сва насеља. 

 
Малo Црниће је центар са управнo-административним oбјектима и функцијама oпштинскoг 
значаја, земљoрадничкoм задругoм, дoмoм здравља, oснoвнoм шкoлoм, пoштoм, дoмoм 
културе, тргoвинским радњама. У шкoлству Малo Црниће је центар за пoтпунo oснoвнo 
шкoлoвање деце oсим из oвoг насеља и из насеља Батуша, Великo Црниће, Салакoвац и 
Калиште. Ово је и једино урбанизовано насеље, додуше мање, у коме доминира терцијарни 
сектор.  
Смољинац и Божевац два популационо највећа насеља  и представљају субопштинске  
центре. Смољинцу (1.873 ст.) гравитирају Мало Градиште, Шапине, док Божевцу (1.788 ст.) 
гравитира Кобиље, Aљудово и Забрега. 
Субопштински центри Божевац и Смољинац иако су популационо већи од општинског центра 
спадају у рурална насеља са израженом примарном делатношћу и одсуством јавних служби и 
објеката услужних делатности, па је њихова гравитациона моћ сведена само на суседна 
насеља и као таква не представљају битан фактор у развоју система насеља. Божевцу 
гравитирају села Забрега, Кобиље и Аљудово, а Смољинцу села Мало Градиште и Шапине. 

Топоница са знатно мањим бројем становника од претходна два насеља спада у посебну 
категорију локалног центра због својих особености. Овде такође постоји осморазредна 
основна школа. Манастир Заова, својим духовним значајем, и језерце Заова, својим 
туристичким значајем, у непосредној близини  чине локалитет овог насеља посебно 
атрактивним и на општинском нивоу. Топоница је и туристички центар Општине. Њој 
гравитирају  Велико село и Врбница, Крављи До и Шљивовац. 
 
Још два насеља имају јако велики значај у развоју Општине, то су насеља од посебног значаја 
у мрежи насеља: Салаковац и Црљенац.  
Салаковац представља саобраћајни центар, јер се налази на тачки укрштања магистралног 
пута (државног пута I реда) Пожаревац – Кучево М-24 и регионалног пута (државног пута II 
реда) Пожаревац – Петровац на Млави Р-105, 3,5 km северно од општинског центра. 
 С тим у  вези, кроз истраживања се показао раст активности у терцијарном сектору, што је 
очекивано. 

Насеље Црљенац представља други туристички центар, у близини кога се налази манастир 
Брадача. У прошлости је насеље било од већег значаја, а данас због неповољних 
демографских кретања тај значај губи. За њега се веже потез „Докторови виногради“ као 
могућа локација за изградњу санаторијума – ваздушне бање. Становници Куле гравитирају 
овом насељу. Овде такође постоји једно истурено одељење основне школе за образовање  до 
шестог разреда. 
 
Остала насеља припадају групи примарних сеоских насеља, која гравитирају општинском и 
субопштинском центру и углавном су слабо развијена, лошије инфраструктурне опремљености 
унутар насеља и слабе повезаности локалним превозом, са општинским и субопштинским 
центрима. 
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Географска рејонизација и систем центара 
 
Насеља су размештена у прoстoру на следећи начин: 

 дуж леве стране дoлине реке Млаве (Врбница, Великo Селo, Тoпoница, Крављи Дo и 
Шљивoвац) 

 дуж десне стране дoлине реке Млаве (Калиште, Батуша, Малo Црниће, Великo Црниће 
и Салакoвац) 

 у дoлини Витoвнице (Црљенац, Кула и Аљудoвo) 
 и на вишим теренима Стига (Кoбиље, Бoжевац, Забрега, Шапине, Малo Градиште и 

Смoљинац). 
А у oднoсу на oснoвну мрежу саoбраћајница мрежа насеља је oрганизована такo да се: 

 на магистралнoм путу Пoжаревац-Кучевo налазе насеља Салакoвац, Шапине и Забрега 
 на региoналнoм путу Дрмнo-Петрoвац су насеља Слакoвац, Великo Црниће, Малo 

Црниће, Батуша и Калиште 
 на региoналнoм путу Пoжаревац-Oрљевo су насеља Тoпoница, Великo Селo и Врбница 
 на региoналнoм путу Малo Црниће-Бoжевац (Чешљева Бара) је насеље Бoжевац 
 на региoналнoм путу Бoжевац-Петрoвац су насеља Бoжевац, Кула и Аљудoвo 
 oстала насеља су на лoкалним саoбраћајницама кoје се везују за неке oд пoменутих 

саoбраћајница (Крављи Дo, Шљивoвац, Црљенац, Малo Градиште и Кoбиље). 
 
Рурална подручја 
 
Размештај шума и шумског земљишта 
 
Територију општине Мало Црниће карактеришу веома мале површине под шумом. Од укупног 
земљишног фонда шуме заузимају свега 2.430 ha или 9,6% територије из чега се јасно види да 
је покривеност шумама далеко испод просека региона  (23,6%) и Србије (31%). Шуме су 
највише заступљене у КО Топоница, КО Кула и КО Смољинац. 
Покривеност насеља  шумама може  се  видети  из табеле : 
 
Табела бр.3: Заступљеност шума у Општини 
 

Површине под шумама 
КО Површине у хектарима 

 1.  Аљудово    112,16 
 2.  Батуша            19,55 
 3.  Божевац         166,59 
 4.  Велико Село       39,49 
 5.  Велико Црниће  116,42 
 6.  Врбница           25,75 
 7.  Забрега            20,26 
 8.  Калиште     17,57 
 9.  Кобиље     232,85 
10. Крављи До              91,74 
11. Кула           389,31 
12. Мало Градиште       86,99 
13. Мало Црниће       23,49 
14. Салаковац     57,58 
15. Смољинац     441,43 
16. Топoница       310,49 
17. Црљенац       203,77 
18. Шапине         61,69 
19. Шљивовац         13,49 
      Укупно                 2.430,20 
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Привредне делатности  
 
Привреда општине 
 
Насеља Општине су углавном аграрна, а главна привредна грана је пољопривреда, претежно 
ратарство. Природне особености терена погодују развоју пољопривреде (ратарства и 
сточарства), али осим тога, Општина обилује природним лепотама које је могуће искористити 
кроз развој туризма (Заова, Римско налазиште, манастир Брадача, ваздушна бања „Докторови 
виногради“).  
Што се индустрије тиче, она је била у успону 80-тих година дуж осовине развоја Општине, на 
главнoј oпштинскoј саoбраћајници Пoжаревац – Петрoвац на Млави. То је подразумевало 
развој прехрамбене индустрије у Малом Црнићу (фабрика тестенине, млин), затим постојање 
земљорадничке задруге у скоро свим насељима, као и запoшљавање станoвништва изван 
пoљoпривреде у oквиру oве и суседних oпштина (пре свега у Пoжаревцу). Данас је ситуација 
другачија. Индустрија готово да не постоји, а услужне делатности су се развиле пре свега у 
центру Општине и дуж саобраћајног правца Пожаревац-Петровац на Млави и у насељима 
Салаковац, Батуша и Велико Црниће. 
У свим насељима осим у Малом Црнићу, већина становништва је пољопривредно, 
процентуално се удео пољопривредног у укупном становништву, у односу на 60-те,70-те и 80-
те године смањио, али и даље је 15 насеља аграрног типа, са 60 и више процената 
пољопривредног становништва. Мало Црниће, иако не популационо највеће, функцијски 
оправдава општински централитет, са близу 50% становништва у терцијалном сектору и само 
20% у примарном. Уз то насеља Топоница, Црљенац  и Калиште имају могућности за развој 
туризма. 
Анализа функционалне типологије насеља указује да на територији Општине постоје три типа 
насеља: 
Аграрна насеља: Аљудово, Божевац, Велико Село, Врбница, Забрега, Калиште, Кобиље, 
Крављи До, Кула, Мало Градиште, Смољинац, Топоница, Црљенац, Шапине и Шљивовац; 
Аграрно услужна: Салаковац, Батуша и Велико Црниће; 
Услужно-индустријска: Мало Црниће.  
 
Однос градских и сеоских насеља 
 
На основу података о учешћу пољопривредног у активном становништву, уделу домаћинстава 
са и без пољопривредног газдинства, као и учешћу запосленог становништва које обавља 
занимање, у општини Мало Црниће по критеријуму постигнутог степена урбаности можемо 
издвојити 3 категорије насеља: мање урбанизована, насеља на прагу урбаности и рурална 
(сеоска) насеља. 

 
Табела бр. 4: Критеријуми за издвајање насеља према степену урбаности 
 

у % 
Степен урбаности Пољопривредно у укупном 

становништву 
Домаћинства без 

газдинства 
Запослени у активном 

стновништву који обавља 
занимање 

Градска < или = 10 > или = 70 > или = 70 
Више урбанизована 10 до 15 > или = 20 50 до 70 
Мање урбанизована 15 до 30 > или =10 < или = 50 
На прагу урбаности задовољава два од три услова 

Рурална-сеоска не задовољава ни један услов 
 
Према овом критеријуму о степену урбаности извршена је следећа подела насеља: 
Мање урбанизована: Мало Црниће; 
На прагу урбаности: Велико Село, Велико Црниће и Салаковац; 
Рурална-сеоска: Аљудово, Батуша, Божевац, Врбница,Забрега, Калиште, Кобиље, Крављи До, 
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Кула, Мало Градиште, Смољинац, Топоница, Црљенац, Шапине и Шљивовац. 
Општински центар се издваја као најурбанизованије насеље, кога карактерише концентрација 
делатности. Осим тога карактеристична је најбоља опремљеност свим потребним садржајима 
и јавним објектима.  
Аграрне просторе, карактерише веома лоша комунална опремљеност, као и лоше стање 
сеоских улица, затим непостојање уређене депоније за одлагање чврстог отпада као и 
недостатак објеката јавних служби. Недостаје и разноврсност привредних делатности које би 
омогућиле локалном становништву могућност запослења кроз отварање нових радних места. 
Већина становника Општине се искључиво бави пољопривредом. Поред делатности из 
примарног сектора, који је најзаступљенији, у већини насеља су, у мањој мери, заступљене 
делатности секундарног сектора (пре свих прерађивачка индустрија), док је терцијални сектор 
изражен само у општинском центру. 
 
Табела бр. 5: Активност становништва по секторима делатности (попис 2002.год.) 
 
Назив насеља Укупно Примарни сектор Секундарни  сектор Терцијарни сектор 

Општина 5.561 4.254 382 848 
Аљудово 81 76 - 5 
Батуша 222 135 27 56 
Божевац 811 679 16 104 
Велико Село 232 172 24 33 
Велико Црниће 190 96 38 55 
Врбница 279 262 3 14 
Забрега 72 61 3 8 
Калиште 157 104 13 39 
Кобиље 384 332 21 30 
Крављи До 154 112 20 22 
Кула 272 234 10 24 
Мало Градиште 140 135 - 5 
Мало Црниће 294 59 65 142 
Салаковац 232 99 56 76 
Смољинац 806 697 19 84 
Топоница 427 344 22 52 
Црљенац 394 315 21 53 
Шапине 369 316 16 36 
Шљивовац 45 26 8 11 
 
Извор: РГЗ – Пописи становништва, домаћинстава и станова за 2002. Годину 

Услужне делатности и јавне службе  
 
Систем образовања 
 
Оснoвне шкoле се налазе у насељима: Смољинцу, Топоници, Божевцу, Малом Црнићу, 
Батуши, Калишту, Великом Црнићу и Салаковцу, а пoдручна oдељења oвих шкoла су у свим 
другим насељима. Oснoвна шкoла у Малoм Црнићу је централна шкoла и за насеља: Батуша, 
Великo Црниће, Салакoвац и Калиште, у Смoљинцу и за насеља Шапине и Малo Градиште, у 
Бoжевцу и за Забрегу, Аљудово и Кoбиље, у Црљенцу за Кулу и у Тoпoници и за насеља 
Врбница, Шљивовац, Крављи до и Великo Селo. У Малом Црнићу не постоји средња школа. 
 
Вртићи и предшколске установе 
  
Предшколска установа „14. Октобар“ у Малом Црнићу има  истурене групе у 14 насеља. Мало 
Црниће, и предшколске групе у Батуши, Великом Црнићу, Кобиљу, Калишту, Врбници, Великом 
Селу, Шапинама, Салаковцу, Кули, Божевцу, Топоници, Црљенцу и Смољинцу. 
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Здравство и социјална заштита 
 
У Општини се налази један дoм здравља (лoциран у Малoм Црнићу, а у непoсреднoј близини 
Великoг Црнића на путу Пoжаревац – Петрoвац на Млави штo oмoгућава лак и брз прилаз из 
свих насеља у Општини) и амбуланте у Божевцу, Смољинцу, Кобиљу, Црљенцу, Великом 
Селу, Топоници. Саoбраћајна мрежа Општине је задовољавајућа, указује на пoстoјање 
oдређених пoвoљних услoва за приступ oснoвним здравственим услугама скоро свим 
станoвницима oпштине. Близина града Пoжаревца и Петрoвца на Млави са кoмплетнијим и 
брoјним специјалистичким медицинским услугама би требало да упoтпуне  мрежу здравствених 
oбјеката на ширем прoстoру oд значаја за станoвништвo oпштине Малo Црниће. У Малом 
Црнићу постоје и центар за социјални рад, али ни један старачки дом. 
 
Поште 
 
Поште се налазе у Малом Црнићу, Великом Селу, Смољинцу и Божевцу, а поштанским 
ковчежићима је покривено 14 локација (4 у Малом Црнићу, по једна у Великом Црнићу, Батуши, 
Калишту, Топоници, Велиоком Селу, Врбници, Крављем Долу, Смољинцу, Божевцу, Кули и 
Кобиљу). Ковчежића нема у чак 12 месних заједница. 
 
Култура, спорт и рекреација  
  
Објекти културе: Општинска Библиотека „Србољуб Митић“, општински фудбалски савез и три 
базена у приватном власништву у Малом Црнићу, Аматерско позориште „Бранислав Нушић“ у 
Малом Црнићу и Домови културе у свим месним заједницама. 
 
Комунални објекти 
 
Пијацe  
 
Мешовита робно зелена улична пијаца која постоји у Смољинцу, је настала приватним 
иницијативама и није званичном одлуком успостављена, али функционише релативно редовно. 
У Божевцу постоји мешовита пијаца на платоу испред Дома културе, настала иницијативом 
месне заједнице, која је формирала и орган за управљање пијацом. У Божевцу постоји и 
ограђен и уређен простор са уређеним тезгама, намењен за зелену пијацу и прехрамбене 
производе, али се он не користи. 
У Кобиљу се пијаца одржава на улици, без организације и незванично. У Топоници постоји 
уређена пијаца са организованим тезгама. 
Остала места немају пијаце. 
  
Сточна пијаца  
На територији Општине нема сточне пијаце. 
 
Депоније 
 
У свим насељима постоје дивље депоније, од којих је 17 санирано кроз јавне радове, али су 
након санације опет активиране. Већина је поред корита река или крај јавних путева. 
На територији Општине се као уређена општинска депонија користи локација у КО Салаковац 
(кп. 119, 120, 121 и 171/1). 
 
Гробља  
 
На територији Општине постоји 22 гробља, којима су покривена сва насеља. По два гробља 
постоје у Великом Црнићу, Шапинама и Смољинцу, а по једно у осталим насељима. Највеће 
гробље је у Малом Црнићу, (2,15ha), а најмање у Аљудову и Забреги (око 0,4ha). 
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Саобраћај  
 
Саобраћајно географски положај 
 
Мало Црниће је од суседних општинских центара удаљено: од Пожаревца (13 km), Петровца на 
Млави (25 km), Кучева (50 km), Великог Градишта (40 km) и Жабара (41 km). Повољан 
саобраћајно – географски положај Општине, поред близине општинских центара у окружењу, 
опредељује и близина аутопута Хоргош – македонска граница (међународни пут Е75) – око 20 
km, града Београда – 100 km као и  луке Смедерево – око 50 km. 
Са осталом путном мрежом у Републици, општина Мало Црниће је повезана преко 
магистралних (државних путева I реда) и регионалних путева (државних путева II реда) који 
пролазе њеном територијом. Окосницу путне мреже чини државни пут I реда М-24 (Суботица – 
Зрењанин – Панчево – Смедерево – Пожаревац – Кучево – Неготин) који се пружа северним 
делом Општине у правцу запад – исток и који преко саобраћајног чвора Раља (Пожаревац) 
омогућава повезивање подручја на европску мрежу путева, као и државни пут II реда Р-105 
(Рам – Пожаревац – Петровац на Млави– Жагубица – Бор) у правцу север – југ. Са путном 
мрежом региона и Републике општина Мало Црниће повезана је и државним путевима II реда 
(регионалним путевима) Р-105а, Р-107б и Р-108. 
Иако североисточном границом Општине (у дужини од око 1,8 km) пролази железничка пруга 
нормалног колосека Београд – Мала Крсна – Бор – Зајечар, може се сматрати да је на 
територији Општине заступљен само друмски саобраћај. Најближа железничка станица налази 
се у Пожаревцу (13 km). 
Имајући у виду удаљеност од општинских центара у округу и ширем окружењу, као и 
повезаност Општине мрежом државних путева I и II реда, саобраћајно – географски положај 
општине Мало Црниће се може оценити као повољан. 
 
 
Друмски саобраћај  
 
Степен моторизације 
 
На подручју општине Мало Црниће, према последњим доступним статистичким подацима, 
2006.године, било је регистровано укупно 2.412 путничких аутомобила и 192 теретна возила 
(табела 6). Степен моторизације износио је 181,9 путничких аутомобила на 1.000 становника, 
што је испод просека у односу на Србију (са Војводином) и централну Србију, али и испод 
просека за Браничевски округ. У односу на остале општине Браничевског округа, 2006.године 
нижи степен моторизације имале су само општине Голубац и Жагубица. Посматрајући степен 
моторизације Општине и региона у  целини у протеклом периоду (према ППО из 1980.године – 
општина Мало Црниће имала је степен моторизације свега 31,6 ПА/1000 становника) може се 
закључити да је дошло до снажне експанзије овог показатеља као једног од мерила стандарда 
становника. Степен моторизације на територији Општине растао је са просечном годишњом 
стопом од око 8%. Међутим, овако висок раст и броја аутомобила и степена моторизације није 
резултат степена запослености на овом подручју, већ се може објаснити чињеницом да се 
велики број људи налази на привременом раду у иностранству (према попису из 2002. године 
на територији Општине је поред 13.853 стално настањених житеља, регистровано још око 
6.000 људи на привременом раду у иностранству).  
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Табела бр. 6: Преглед броја регистрованих друмских моторних и прикључних возила, 2006.год. 
 
 Мотоци 

кли  
Путнички 
аутомобили 

Специјална 
путничка 
возила 

Аутобуси Теретна 
возила 

Специјална 
теретна 
возила 

Радна 
возила 

Трактори Прикључна 
возила 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 20.380 1.511.837 15.109 9.312 126.045 27.498 1.864 128.017 103.859 
Централна 
Србија 12012 1.078.796 14.875 7.051 85.588 23.796 1.382 5.865 17.024 
Браничевски 
округ 706 41.190 1.041 171 2.542 688 36 132 395 
Велико 
Градиште 82 4.326 115 0 480 103 3 11 32 
Голубац 14 1.610 47 1 114 23 1 4 6 
Жабари 57 2.418 65 3 132 40 1 5 15 
Жагубица 22 1.846 56 5 160 34 2 7 12 
Кучево 91 4.032 143 3 181 36 2 11 40 
Мало Црниће 36 2.412 59 0 192 39 2 6 17 
Петровац 149 7.586 258 5 455 122 4 19 74 
Пожаревац 255 16.960 298 154 828 291 21 69 199 
 
Табела бр. 7: Преглед броја путничких аутомобила и степен моторизације, 2006.год. 
 
Подручје Број путничких 

аутомобила 
Степен моторизације 
(ПА/1000 становника) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 1.511.837 204,0 
Централна Србија 1.078.796 199,4 
Браничевски округ 41.190 210,6 
Велико Градиште 4.326 215,4 
Голубац 1.610 171,4 
Жабари 2.418 194,6 
Жагубица 1.846 130,0 
Кучево 4.032 226,2 
Мало Црниће 2.412 181,9 
Петровац 7.586 228,0 
Пожаревац 16.960 225,8 
 
 
Постојећа путна мрежа 
 
Доминантан вид саобраћаја на територији општине Мало Црниће је друмски саобраћај.  
Мрежу путева на територији општине Мало Црниће чине државни путеви I реда (по ранијој 
категоризацији магистрални путеви), државни путеви II реда (регионални путеви) и општински 
(локални) путеви.  
Окосницу путне мреже чини пут М-24 (Суботица – Зрењанин – Панчево – Смедерево – 
Пожаревац – Кучево – Неготин) који се на површини обухваћеној планом пружа у правцу запад 
– исток и којим се остварује веза општине са суседним општинским центрима Пожаревац и 
Кучево. Дужина пута М-24 на територији плана износи око 19 km, пролази кроз територије 4 
насеља (Салаковац, Шапине и Забрега). 
Мрежу државних путева II реда на територији општине чине следећи путеви: 

 Р-105 (Рам – Пожаревац – Петровац на Млави– Жагубица – Бор); пружа се у правцу 
север – југ и пролази кроз подручја насеља Велико Црниће, Мало Црниће, Батуша и 
Калиште. Кроз подручје општине пролази у дужини од око 14 km. Просечна ширина 
коловоза износи 6,8 m и пут је урађен са савременим коловозом (асфалт); 

 Р-105а (Мало Црниће – Божевац); пружа се у правцу запад – исток између насеља 
Мало Црниће и Божевац и остварује везу путева Р-105 и Р-108, а у наставку затвара 
прстен са М-24. Простире се у дужини око 7,8 km, са просечном ширином коловоза 
од 6,5 m и  са савременим коловозним застором.  

 Р-107б (Пожаревац – Врбница – Орљево - Петровац); пружа се западним делом 
Општине у правцу север – југ пролазећи кроз подручја насеља Салаковац, Велико 
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Црниће, тангира насеља Крављи До и Мало Црниће, и у наставку пролази кроз 
насеља Топоница, Велико село и Врбница. На територији плана дужина пута Р-107б 
износи око 17 km, а просечна ширина коловоза износи 5,6 m. 

 Р-108 (Браничево – Божевац – Петровац на Млави– Свилајнац – Јагодина) – 
пролази кроз југоисточни део Општине и остварује везу са суседним општинама 
Велико Градиште и Петровац на Млави, пролазећи кроз подручје насеља Божевац, 
Кула и Аљудово. Укупна дужина пута Р-108 на територији општине је око 14 km а 
просечна ширина коловоза је 5,8 m. Пут је урађен са савременим коловозом. 

 
Табела бр. 8:  Државни путеви на територији општине Мало Црниће 
 
ОЗНАКА 
ПУТА Деоница Дужина 

(km) 

Прос. 
ширина 

коловоза (m) 

Прос. 
ширина 

банкине (m) 

Број 
саоб. 
трака 

Прос.   
надм.  

висина m) 
Коловоз 

Државни путеви I реда 
Гр. општине (Пожаревац) 
– Салаковац   6,00 0,60 2 90 асфалт 

М-24 
Салаковац – за Божевац 
(гр.општине)  6,00 0,60 2 85 асфалт 

УКУПНО држ.путеви I  реда 19      
Државни путеви II реда 

Р-105 Гр.општине (Пожаревац) -  
Салаковац – Мало 
Црниће – Калиште – 
гр.општине (Петровац) 

13,9 

6,80 1,00 2 90 

асфалт 

Р-105а Мало Црниће - Божевац 7,8 6,50 1,10 2 90 асфалт 
Р-107б Гр. општине (Пожаревац) 

– Топоница -  Врбница 18,3 5,60 0,50 2 80 асфалт 

Р-108 за Макце - Божевац – 
Аљудово – гр.општине 
(Петровац) 

14 5,80 0,90 2 150 
 

УКУПНО држ.путеви II реда 54      
 
Значајни део путне мреже на територији општине чини и систем општинских путева (према 
ранијој категоризацији локални путеви). На основу „Одлуке о локалним и некатегорисаним 
путевима и улицама у насељима на територији општине Мало Црниће“ (донетој на седници СО 
28.12.2001.год.) ранг општинског пута имају следећи путни правци: 
 
Табела бр. 9: Општински путеви на територији општине Мало Црниће  
 

Коловозни застор 
(дужина у km) Редни 

број Назив пута Укупна 
дужина (km) 

асфалт туцаник земља 
1. Смољинац – Мало Градиште 7 7   
2. Мало Градиште – Гарево 2  2  
3. Шапине – Смољинац    3,5 3     3,5 
4. Кула – Батуша    5,6    3,6 2  
5. Кула – Црљенац – Р-105 7 7   
6. Пут Р-105 – Велико Село 3  3  
7. Калиште – Топоница 4   4 
8. Пут Р-107б – Заова    3,1    1,6     1,5 
9. Мало Црниће – Р-107    4,5    4,5   
10. Велико Црниће – Крављи До 4   4 
11. Р 107б – Крављи До 2 2   
12. Пољана – Шљивовац 3  3  
13. Смољинац – Касидол 2 2   
14. Пут Р-107б –Топоница    1,4    1,4   
15. Смољинац – М-24    4,5    4,5   
16. Врбница – Тићевац 3    2,6    0,4  
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17. Кула – Манастир Брадача    2,6     2,6  
18. Кобиље – Божевац 5  3 2 
19. Крављи До – Шљивовац    2,5      2,5 
20. Кобиље – Аљудово 3 3   
21. Кобиље – Диван 4 4   
22. Калиште – Батуша    1,2     1,2  

УКУПНО сви путеви  77,9  46,2  17,2  17,5 
 
У наредној табели дат је збирни приказ категорисаних путева на територији општине Мало 
Црниће, као и приказ дужине путева Браничевског округа и територије Србије (у укупну дужину 
путева, као и код магистралних путева, није урачуната дужина аутопутева). 
 
Табела бр. 10: Основни показатељи путне мреже на територији општине Мало Црниће 
 

ДУЖИНА ПУТЕВА, 2006.год. (km) 
Магистрални 

Државни путеви I 
реда 

Регионални 
Државни путеви II 

реда  

Локални Општински 
путеви   Укупно Савремени 

коловоз 
свега Савремени 

коловоз свега Савремени 
коловоз свега Савремени 

коловоз 
РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА2) 38.436 24.531 4.756 4.752 10.448 9.039 23.229 10.740 

Централна 
Србија 32.544 19.307 3.229 3.225 8.649 7.269 20.666 8.813 

Браничевски 
округ 1.458 1.144 220 218 487 484 751 442 

Велико 
Градиште 176 155 32 32 49 49 95 74 

Голубац 150 121 45 45 37 36 68 40 
Жабари 101 87 0 0 45 45 56 22 
Жагубица 192 140 2 0 88 88 102 52 
Кучево 268 185 77 77 27 27 164 81 
Мало 
Црниће 149 117 19 19 52 52 78 46 

Петровац 247 205 0 0 121 119 126 86 
Пожаревац 174 156 45 45 68 68 61 43 
 
Укупна дужина државних путева I реда (магистралног мута М-24) на територији општине Мало 
Црниће износи 19 km, док је дужина државних путева II реда око 52 km. Сви државни путеви су 
покривени савременим коловозним застором. Мрежа општинских путева (локални путеви) има 
укупну дужину око 78 km од чега је око 59% пресвучено савременим коловозним застором. Сви 
категорисани путеви на територији Општине су двотрачни са по једном коловозном траком по 
смеру. Просечна ширина пута М-24 је 6m док се просечна ширина државних путева II реда 
креће у границама 5,60 (пут Р-107б) до 6,80m (пут Р-5). У погледу теренских услова пружања 
трасе, изузев пута Р-108, сви државни путеви се пружају на просечној надморској висини од 80-
90mnm.    
 
Путна мрежа на територији плана има укупну дужину од око 149 km, што представља око 10% 
укупне мреже Браничевског округа. Учешће путева са савременим коловозом у мрежи износи 
78,5%. Опремљеност путева асфалтним застором је у рангу просека за Браничевски округ, а у 
односу на остале општине округа Мало Црниће заостаје за општинама Пожаревац, Велико 
Градиште, Петровац на Млави и Голубац.  
Један од показатеља развијености путне мреже неког подручја је и густина путне мреже, која 
на територији општине Мало Црниће износи 54,8 km/100 km2 и у нивоу је просека за Централну 
Србију (табела 10). Просечна густина путне мреже Браничевског округа је 37,7 km/100 km2 а у 
односу на остале општине региона Мало Црниће – захваљујући повољном положају и 
релативно малој површини спада у ред развијенијих општина по овом показатељу. Имајући у 
виду економску развијеност подручја као и са становишта постојећих потреба може се оценити 
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да је стање развијености путне мреже Општине задовољавајуће. Међутим, када се има у виду 
да је густина путне мреже у развијеним земљама ЕУ преко 150 km/100 km2 (нпр. у Немачкој 
177, у Француској 162, у Аустрији 154) треба тежити достизању европских стандарда и у овој 
области.  
 
 
Табела бр. 11: Дужина и структура путне мреже, 2006.год 
 
Подручје Густина путне 

мреже  - укупно 
(km/100km2) 

Учешће путева са 
савременим 
коловозом 

(%) 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 49,6 63,8 
Централна Србија 58,1 59,3 
Браничевски округ 37,7 78,5 
Велико Градиште 51,2 88,1 
Голубац 40,8 80,7 
Жабари 38,1 66,3 
Жагубица 25,3 72,9 
Кучево 37,2 69,0 
Мало Црниће 54,8 78,4 
Петровац 37,7 83,0 
Пожаревац 36,1 89,7 
 
У погледу положаја појединих насеља у односу на мрежу путева може се сматрати да је стање 
релативно добро. Наиме, од укупно 19 насеља на територији Општине, 3 насеља леже на 
државном путу I реда М-24, 10 има непосредну везу државним путевима II реда док је само 6 
насеља на општинској мрежи путева (у њима живи 34,3% становника).  
 
Табела бр. 12: Положај насеља и становништва у односу на путну мрежу 
 
Насеље Број становника Учешће у укупном броју 

становника (%) 
Положај – ранг пута 

Забрега 247  
Салаковац 768  
Шапине 1.064  
Укупно 2.079 15,0 

Државни пут I реда  
(М-24) 

    
Аљудово 159  
Батуша 606  
Божевац 1.788  
Велико Село 493  
Велико Црниће 611  
Врбница 462  
Калиште 478  
Кула 699  
Мало Црниће 882  
Топоница 969  
Укупно 7.147 51,6 

Државни путеви II реда 

    
Кобиље 930  
Крављи До 355  
Мало Градиште 377  
Смољинац 1.873  
Црљенац 969  
Шљивовац 123  
Укупно 4.627 33,4 

Општински путеви 

    
УКУПНО ОПШТИНА 13.853 100,0  
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Саобраћајна оптерећења 
 
Анализа саобраћајног оптерећења путне мреже на подручју општине Мало Црниће извршена је 
на основу доступних података о бројању саобраћаја на мрежи државних путева I и II реда на 
територији Републике Србије. Редовна путарска бројања (аутоматским бројачима) на овом  
простору обављају се на две деонице државног пута I реда М-24 као и на 3 деонице државног 
пута II реда Р-105. Имајући у виду да ова два путна правца представљају окосницу путне 
мреже Малог Црнића, подаци о интензитету и структури саобраћаја на њима могу пружити 
поуздану слику о саобраћајном оптерећењу простора. 
У табели 13 дат је приказ саобраћајног оптерећења (просечан годишњи дневни саобраћај) на 
путној мрежи општине у 2007.години. 
 
Табела бр.13:  ПГДС на подручју општине Мало Црниће – година 2007. 
 

П  Г  Д  С Саобраћајна деоница Дужина 
деонице 

(km) ПА БУС ЛТ СТ ТТ АВ Укупно 

Број пута: М-24 
Пожаревац (Орљево) – Салаковац 5,4 2.580 48 60 142 184 224 3.238 
Салаковац – за Божевац 14,3 1.823 36 40 98 132 146 2.275 

Број пута: Р-105 
Братинац – Салаковац 7,4 3.260 42 62 168 204 222 3.958 
Салаковац – Мало Црниће 4,1 3.226 40 58 162 198 216 3.900 
Мало Црниће - Рашанац 11,9 3.166 40 56 160 192 212 3.826 
 
Најинтензивнији просечан годишњи дневни саобраћај у 2007.години био је на деоници 
Братинац – Салаковац (пут Р-105) са близу 4.000 возила на дан у оба смера. Оптерећење на 
остале две деонице пута Р-105 су сличног интензитета што указује на, пре свега, транзитни 
карактер токова овог пута кроз подручје Општине. Оптерећење деоница пута М-24 су нешто 
нижа од оптерећења деоница пута Р-105, с’ тим што је, оптерећење деонице Пожаревац – 
Салаковац за око 43% веће од оптерећења деонице Салаковац – за Божевац што указује на 
карактер токова на овом путу. Место Салаковац представља главни саобраћајни чвор на 
територији Општине. Судећи према интензитету саобраћаја и имајући у виду положај према 
насељима и везе са осталим путевима, државни пут II број Р-105 за општину Мало Црниће има 
нешто већи значај у односу на државни пут I реда М-24. 
У погледу структуре саобраћајног тока, на свим деоницама путне мреже се уочава да је 
доминантна категорија возила – путнички ауто (учешће 80-83% у току), док теретна возила 
имају учешће у распону од 16 до 19%. Теретна возила и аутобуси имају нешто веће учешће на 
деоницама пута М-24.  Интересантно је и да тешка теретна возила и аутовозови имају, на свим 
посматраним деоницама, дупло веће учешће у односу на лака и средње тешка теретна возила 
што указује на транзитни карактер подручја за тежи саобраћај.  
 
 
Табела бр.14: Структура саобраћајног тока на подручју општине – година 2007. 
 

Структура саобраћајног тока (%) Саобраћајна деоница 

ПА БУС Сва теретна 
возила Укупно 

Број пута: М-24 
Пожаревац (Орљево) – Салаковац 79,68 1,48 18,84 100,00 
Салаковац – за Божевац 80,13 1,58 18,29 100,00 

Број пута: Р-105 
Братинац – Салаковац 82,36 1,06 16,57 100,00 
Салаковац – Мало Црниће 82,72 1,03 16,26 100,00 
Мало Црниће – Рашанац 82,75 1,05 16,20 100,00 
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У периду 2005. – 2007. године, на свим посматраним деоницама пута Р-105 бележи се 
повећање интензитета саобраћаја (0,1 до 5,2% годишње), а нешто израженије промене 
забележене су на деоницама пута М-24 где се после значајног пада просечног годишњег 
дневног саобраћаја у 2006.години бележи благи пораст у 2007.години (табела 15).  
 
Табела бр.15: Промене у интензитету саобраћајног тока у периоду 2005.-2007.година 
 

П  Г  Д  С Саобраћајна деоница 
2005.год. 2006.год. 2007.год. 

Број пута: М-24 
Пожаревац (Орљево) – Салаковац 3.254 3.084 3.238 
Салаковац – за Божевац 2.624 2.197 2.275 

Број пута: Р-105 
Братинац – Салаковац 3.760 3.954 3.958 
Салаковац – Мало Црниће 3.635 3.826 3.900 
Мало Црниће – Рашанац 3.635 3.799 3.826 
 
Добра повезаност већине насеља на територији Општине путном мрежом магистралног и 
регионалног значаја представља врло значајну развојну компоненту целог подручја, међутим, 
са друге стране, углавном транзитни карактер саобраћајних токова, за насеља кроз које 
пролази представља и ограничавајући фактор посебно у погледу безбедности. 
 
Паркирање 
 
Потреба за паркирањем на јавним површинама посебно се јавља се у зонама где су лоцирани 
важнији јавни објекти. У том смислу и потреба за паркирањем возила најизраженија је у 
општинском центру Мало Црниће. У осталим зонама насеља Мало Црниће, као и у већини 
осталих насеља, паркирање је организовано у оквиру приватних парцела. 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај 
 
Локација јавних објеката (Општина, дом здравља, школе, установе културе и сл.) имају 
пресудан утицај на формирање пешачких токова. Како се већина јавних објеката налази у 
општинском центру – насељу Мало Црниће, то су и пешачки токови у њему најинтензивнији.  
Одвијање пешачког саобраћаја у општинском центру и другим насељима хендикепирано је 
услед карактеристичног недостатка тротоара у профилу већине насељских саобраћајница. 
Осим тога, проблем у погледу безбедности пешака, представља и недостатак тротоара на 
државним путевима I и II реда на деоницама које пролазе кроз насељена места општине. 
На територији општине Мало Црниће не постоје уређене бициклистичке стазе. Имајући у виду 
погодност терена (претежно равничарски) за овај вид саобраћаја, развој бициклистичких 
коридора у будућем планском периоду би могао бити један од фактора унапређења целокупног 
система саобраћаја на посматраном подручју.  
  
Јавни превоз путника 
 
Постоји организован јавни међумесни, локални и школски превоз који задовољава потребе, с 
тим да је основни недостатак неадекватна уређеност стајалишта јавног превоза, нарочито на 
стајалиштима на државним путевима (нема ниша и осталог мобилијара) 
 
Станице за снабдевање горивом 
 
На подручју општине Мало Црниће постоје 4 класичне пумпе - станице за снабдевање горивом, 
две у Салаковцу, једна у Калишту и једна у близини Кобиља, које су изграђене углавном у 
кридорима државних путева I и II реда док се у осталим насељима налазе само 
специјализована точиона места (нафта и дизел). Станице углавном располажу свим врстама 
горива и са становишта укупних потреба становника општине њихов број је задовољавајући. У 
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погледу покривености подручја и доступности насеља, лошију опслуженост имају становници 
насеља која су положена дуж државног пута II реда Р-107б (и њему гравитирају) као и 
становници насеља северног дела Општине (Смољинац, Мало Градиште, Забрега, Шапине). 
 
 
Инфраструктурни системи  
 
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 
 
На целој територији Општине, само Мало Црниће, Велико Црниће, Божевац и Батуша имају 
централно организоване системе за водоснабдевање, док се остала насеља снабдевају из 
копаних или бушених бунара, каптираних извора или малих система, често за једно или 
неколико домаћинстава. Велики број испитиваних узорака воде су из ових бунара били 
неисправни, како у бактериолошком, тако и у хемијском погледу. 
 
Цела територија Општине се у хидротехничком погледу може поделити на три целине и то: 
 
Источни реон који чине насеља Смољинац, Мало Градиште, Божевац, Шапине, Кобиље, 
Црљенац, Кула, Забрега и Аљудово. У овом реону нема довољно воде, али је њен квалитет 
углавном добар. 
Централни реон обухвата Салаковац, Велико и Мало Црниће, Батушу и Калиште. Овде има 
довољно воде, али су у њој утврђене повећане концентрације амонијака. Срећом, у 
водоносним слојевима на 150 метара дубине нема недозвољених садржаја амонијака, па се те 
воде могу  несметано захватати. 
Западни реон чине насеља Топоница, Крављи До, Велико Село, Врбница и Шљивовац. Овде 
потребе за водом нису велике, па се могу формирати мањи системи за ограничени број 
корисника.  
 
Због разуђености насеља, неповољне конфигурације терена и мале густине становања 
првенствено треба решавати водоснабдевање оних насеља где се могу изградити заједнички 
системи водоснабдевања. То су Божевац, Кобиље и Кула у Источном реону, те Салаковац, 
Велико и Мало Црниће, Батуша и Калиште у Централном реону. Међутим, једино дугорочно 
решење би било у јединственом систему чијој реализацији се може приступити и спајањем 
парцијалних система у току планског периода. 
 
 
СТАЊЕ ВОДOСНАБДЕВАЊА У ПОЈЕДИНИМ НАСЕЉИМА 
 
Салаковац 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 20 до 22 метра. Постоји и једна дубока зацевљена бушотина али вода 
из ње није хемијски исправна. 
 
Мало и Велико Црниће 
Ова насеља уз Божевац и Батушу, једина имају организовано водоснабдевање са извориштем 
у Малом Црнићу у алувиону Млаве, хидрофорским постројењем, потисним водом и разводном 
мрежом. Обзиром да нема резервоара, нема ни могућности за изравнање потрошње. 
 
Батуша 
Организовано водоснабдевање није постојало, па се становништво снабдевало из 
индивидуалних копаних бунара, дубине 12 до 16 метара. Међутим, у претходном периоду је на  
подручју насеља изграђен резервоар за водоснабдевање. Постоји и једна дубока зацевљена 
бушотина али вода из ње није хемијски исправна. Поред ње, постоји и један бушени бунар за 
школу, дубине 12 метара. Вода из њега је са садржајем нитрита на граници дозвољеног. 
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Калиште 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво на нижим котама снабдева из 
индивидуалних копаних бунара. Постоји и једна дубока зацевљена бушотина, са измереном 
издашношћу од 0,4 l/s. 
 
Шљивовац 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 18 до 22 метра.  
 
Крављи до 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 10 до 40 метара, а постоје и две јавне чесме. 
 
Велико Село 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 6 до 9 метара. Постоји и једна дубока бушотина на месту старог 
бунара, са водом спроведеном у чесму, али са лошим квалитетом воде. 
 
Топоница 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, понегде и са хидрофорским постројењем. Постоји и једна дубока бушотина, 
али са лошим квалитетом воде. 
 
Врбница 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 6 до 22 метра. Постоји и једна дубока бушотина, али без података о 
квалитету и количини воде. 
 
Црљенац 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 6 до 32 метра. Постоји и једна дубока бушотина која је на тесту давала 
2,3 до 4,8 l/s, али без података о квалитету воде. 
 
Смољинац 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 10 до 20 метара. Постоји и једна дубока бушотина капацитета 4 до 5 
l/s, али са лошим квалитетом воде. У оквиру погона за производњу безалкохолних пића је 
изграђен бунар дубине 155 метара. 
 
Мало Градиште 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине 5 до 20 метара. Постоји извор „Млака“ капацитета 0,1 l/s, чију воду 
користи основна школа. 
 
Забрега 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине  до 38 метара. Покушај добијања воде дубоком бушотином није дало 
резултате, јер вода није пронађена. 
 
Шапине 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине  12 до 19 метара. Постоје и два извора који не пресушују лети и дубока 
бушотина у њиховој близини, али без података о квалитету воде. 
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Божевац 
Организовано водоснабдевање није постојало, па се становништво снабдевало из 
индивидуалних копаних бунара, дубине  10 до 20 метара. У околини постоји неколико извора 
на локалитетима „Студенац“ и „Калиште“. 
У предходном периоду је завршен сеоски водоводни систем са бунаром, главним цевоводом, 
резервоаром од 500 m3. Квалитет воде је задовољавајући, уз мало повећање садржаја гвожђа. 
 
Кула 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине  углавном од 5 до 12 метара. У близини насеља се налази извор 
„Точак“ процењене издашности 0,25 l/s, а постоји још неколико мањих, без података о 
квалитету воде. 
 
Кобиље 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине  10 до 20 метара. Код месне канцеларије се налази чесма капацитета 
0,25 l/s веома угрожена околним загађивачима, а у селу се налази и чесма „Циганска“ , „Камена 
чесма“ и извор „Старо Кобиље“, као и извор „Старчина“ која има исправну воду и нешто већи 
капацитет од осталих. 
 
Аљудово 
Организовано водоснабдевање не постоји, па се становништво снабдева из индивидуалних 
копаних бунара, дубине  6 до 12 метара. На левој страни Витовнице, на локалитету „Кључеви“ 
се налази извор „Бубањ“ са загатом, капацитета 0,5 l/s, без података о квалитету воде. 
Избушена је и једна бушотина од 153 метра, али вода није нађена. 
 
 
KAНАЛИЗАЦИЈА 
 
На целој тереиторији Општине ни једно насеље нема систематско одвођење отпадних вода и 
њихов третман, чак ни делове канализационих мрежа. Организовано каналисање не постоји. 
Отпадна вода се углавном прикупља у септичким јамама. Оваква ситуација је алармантна јер 
се велики број становника снабдева водом из копаних бунара који су угрожени отпадним 
водама из септичких и нужничких јама.  
 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР 
 
Општина Maло Црниће се напаја из две трафостанице преносног односа 35/10 КV (Калиште, 
Братинац). У насељима на простору Општине напајање електричном енергијом врши се преко 
трафостаница преносних односа 10/0,4 КV, које егзистирају у више различитих типова (куле, 
зидане, монтажно бетонске, стубне, ...) Општина Мало Црниће има око 5.547 потрошача 
електричне енергије, од тога 5.070 у категорији домаћинства, а 477 у осталим категоријама 
потрошње (јавна расвета, широка потрошња, потрошња на ниском, средњем и високом 
напону). Старост појединих електроенергетских објеката датира још из средине педесетих 
година, од самог почетка електрификације, па до најновијих , саграђених пар година уназад. 
Структура потрошње електричне енергије на територији Општине је таква да се електрична 
енергија већим делом троши за потребе домаћинстава, а мањим  делом за индустрију, тј мање 
индустријске погоне и занатске радње. Већи степен потрошње електричне енергије за 
пословну примену имају места, Мало Црниће, Салаковац, Смољинац, Шапине и Божевац, у 
односу на потрошњу у домаћинствима, док је у осталим насељима потрошња електричне 
енергије у пословне сврхе занемарива, у односу на потрошњу у домаћинствима. Укупне 
дужине електроенеретских водова на територији Општине су дате у следећој табели: 
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          Табела бр. 16:  Укупне дужине електроенергетских водова у Општини 
 

Напонски ниво 
(КV) 

Дужина електроенергетске 
мреже на тетиторији општите 
(km) 

Дужина електроенергетске 
мреже која је основно средство 
испоставе МЦ (km) 

110 14 0 
35 9 17 
10 111 143 
0,4 201 234 

 
Карактерисике електроенергетске мреже су следеће: Трафостанице 35/10 КV (Калиште, 
Братинац) су двострано напајане са једним напојним водом од трафостаница 110/35 КV 
(Пожаревац и Петровац). Трафостанице 35/10 КV се напајају са надземним водовима 35 КV 
постављеним на бетонским стубовима. Ове трафостанице су повезане у прстен , тако да у 
случају квара на напојним водовима, напајање се може преузети са друге трафостанице. 
Трафостанице 10/0,4 КV су напајане 10 КV водовима, који су урађени као и надземни или 
подземни. У Малом Црнићу и деловима неких сеоских насеља (Салаковац, Шапине, ....) 10 КV 
мрежа је урађена као делом као подземна, а делом надземна, док је у осталим насељима 
урађена као надземна са претежно голим проводницима (AlČe уже), а мањим делом као 
изолована (средњенапонски кабловски сноп). За старије трафостанице 10 КV напојни водови 
су урађени претежно са AlČe ужетом постављеним на дрвене или бетонске стубове, док су за 
трафостанице из новијег доба напојни водови урађени са средњенапонским самоносивим 
кабловским снопом. Нисконапонска мрежа се карактерише претежно као надземна урађена са 
AlČe ужетом или нисконапонским кабловским снопом постављена на дрвене или бетонске 
стубове. У насељима општине напајање потрошача се врши највећим делом преко надземне 
мреже, и мањим делом преко кабловске нисконапонске мреже. Прикључци на нисконапонску 
мрежу су у сеоским срединама претежно ваздушни, мањим делом подземни, сем код 
пословних потрошача већих снага код којих је и прикључење помоћу кабловских прикључака. 
Мерење струје је највећим делом индукционим бројилима, која су у просеку стара око 30 
година, и са недовољном тачношћу и великом сопственом потрошњом. Задњих десетак година 
за мерење електричне енергије користе се и електронска бројила, која за разлику од 
индукционих имају већу тачност и мању споствену потрошњу, али су осетљивија на промене у 
мрежи, као и честа искључења и укључења напона.  
 
        Табела бр. 17: Број трафостаница по напонским нивоима и насељима 
 

Број трафостаница по напонским нивоима  дистрибутивне остале 
Напонски ниво 35/10 kV 10/0,4 kV 10/0,4 kV 10/0,4 kV 

Забрега  1 1 0 
Салаковац  5 4 1 
Шапине  5 5 0 
Аљудово  2 2 0 
Батуша  3 3 0 
Божевац  4 4 0 
Велико Село  2 2 0 
Велико Црниће  2 2 0 
Врбница  2 2 0 
Калиште 1 4 4 0 
Кула  2 2 0 
Мало Црниће  7 6 1 
Топоница  6 6 0 
Кобиље  7 7 0 
Крављи До  4 2 2 
Мало Градиште  1 1 0 
Смољинац  6 5 1 
Црљенац  4 3 1 
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Шљивовац  1 1 0 
Општина  68 62 6 

 
      Табела бр.18: Капацитети трафостаница по напонским нивоима и насељима  
 

Инсталисани капацитети трафостаница по 
напонским нивоима у МVA 

дистрибутивне остале 

Напонски ниво 35/10 kV 10/0,4 kV 10/0,4 kV 10/0,4 kV 
Забрега  0,160 0,160 0,000 
Салаковац  0,950 0,900 0,050 
Шапине  1,200 1,200 0,000 
Аљудово  0,200 0,200 0,000 
Батуша  0,540 0,540 0,000 
Божевац  1,210 1,210 0,000 
Велико Село  0,260 0,260 0,000 
Велико Црниће  0,410 0,410 0,000 
Врбница  0,500 0,500 0,000 
Калиште 8 0,550 0,550 0,000 
Кула  1,040 1,040 0,000 
Мало Црниће  3,050 2,800 0,250 
Топоница  0,890 0,890 0,000 
Кобиље  1,180 1,180 0,000 
Крављи До  0,550 0,260 0,290 
Мало Градиште  0,250 0,250 0,000 
Смољинац  1,660 1,610 0,050 
Црљенац  0,760 0,660 0,100 
Шљивовац  0,100 0,100 0,000 
Општина  14,830 14,090 0,740 

 
Сеоске средине карактерише изразито несразмерна потрошња електричне енергије, нарочито 
у местима из којих је већина становништва на привременом раду у неким земљама Европске 
Уније. Док је она током године приближно константна, дотле су забележена изразито велика 
одступања у периодима масовних долазака наших радника, најчешће за време Божићних или 
Ускршњих празника. У тим периодима се бележе највећи врхови потрошње, који могу далеко 
да премаше капацитете постојеће мреже. Али како су ово изразито кратки периоди током 
године, поставља се питање улагања у нове капацитете (трансформаторе веће снаге, 
повећање пресека проводника,...) јер би они током већег дела године били недовољно 
искоришћени.  
 

Табела бр. 19: Апроксимативне карактеристике потрошње електричне енергије по    
домаћинствима на територији Општине дата је у следећој табели: 

 
Тип домаћинства                        Сеоско                        Градско 
Врста потрошње % укупне потрошње % укупне потрошње 

Расвета 10 10 
Припрема топле воде 15 20 
Грејање просторија 20 30 
Хлађење просторија 15 15 
Остали потрошачи 40 25 

 
Подаци који су исказани у овој табели су проистекли из вишегодишњег праћења тренда 
потрошње електричне енергије код категорије домаћинстава, од стране надлежне 
Елекетродистибутивне организације. Период посматрања потрошње обухвата једну 
календарску годину. Приметно је да су највећа одступања код потрошње електичне енергије 
код грејања просторија. Док се у сеоским срединама електрична енергија за грејање просторија 
користи само изузетно, и то само за догревање, а да су главни енергенти чврста горива (угаљ, 
дрво,...), дотле се у градској средини за грејање сем чврстих горива користи и електрична 
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енергија (ТА пећи, електрични котлови,...). За осветљавање просторија и даље се масовно 
користе сијалице са ужареном нити, а мањим делом остали типови расвете (флуо цеви, 
штедне сијалице, халогена расвета, ЛЕД диоде,...). 
 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

На подручју обухваћеним Просторним планом општине Мало Црниће налази се седам 
телефонских централа и то: 

 
1. Мало Црниће, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 1000 

бројева, од којих је укључено 983 директних бројева. Напаја Мало Црниће, 
Велико Црниће, Салаковац, Крављи До и Батушу. Прикључена је оптичким 
каблом на оптички међумесни кабл Пожаревац-Петровац на Млави. Кабловска 
мрежа претежно је надземна. 

2. Шапине, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 384 броја, од 
којих је укључено 335 директних бројева. Напаја село Шапине и Забрегу. 
Прикључена је симетричним каблом на међумесни коаксијални кабл Пожаревац-
Кучево. Кабловска мрежа  је подземна. 

3. Велико Село, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 640 
бројева, од којих је укључено 621 директних бројева. Напаја Велико Село, 
Топоницу, Врбницу и Забрегу. Прикључена је симетричним каблом на међумесни 
симетрични кабл Пожаревац-Петровац на Млави. Кабловска мрежа  је подземна. 

4. Кобиље, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 640 бројева, 
од којих је укључено 560 директних бројева. Напаја Кобиље, Аљудово и 
Манастирицу. Прикључена је симетричним каблом на међумесни коаксијални 
кабл Пожаревац-Кучево. Кабловска мрежа претежно је надземна. 

5. Црљенац, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 512 
бројева, од којих је укључено 397 директних бројева. Напаја Црљенац и Кулу. 
Прикључена је симетричним каблом на међумесни симетрични кабл Пожаревац-
Петровац на Млави. Кабловска мрежа  је подземна. 

6. Божевац, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 384 
бројева, од којих је укључено 376 директних бројева. Напаја Божевац. 
Прикључена је симетричним каблом на међумесни коаксијални кабл Пожаревац-
Кучево. Кабловска мрежа је надземна. 

7. Смољинац, крајња телефонска централа типа RSS AXE 10 капацитета 512 
броја, од којих је укључено 498 директних бројева. Напаја Смољинац и Мало 
Градиште. Прикључена је симетричним каблом на међумесни коаксијални кабл 
Пожаревац-Кучево. Кабловска мрежа претежно је надземна. 

 
 
Животна средина  
 
Основни фактори угрожавања животне средине у Општини су неадекватан третман отпада и 
отпадних вода, неконтролисана примена хемијских средстава у пољопривреди, као и 
непостојање система мониторинга животне средине, недовољни институционални капацитети 
и недовољно развијена еколошка свест становништва. 
 
Загађивање ваздуха се јавља као последица великог броја појединачних ложишта, 
непостојања даљинског грејања, коришћења чврстих горива (дрва, угаљ). Додатни извор 
загађивања ваздуха су саобраћај и неконтролисано спаљивање отпада на дивљим 
депонијама, укључујући биолошки отпад из пољопривредне производње и са зелених 
површина. Наведени извори загађења емитују сумпордиоксид (SO2), оксиде азота (NOx), 
угљенмоноксид (CO) и чађ, посебно у зимском периоду. 
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Загађивање вода дешава се коришћењем хемијских средстава у пољопривреди (вештачка 
ђубрива, пестици и др.), посебно у зонама интензивне пољопривредне производње.  
Адекватан третман и одлагање отпада један је од највећих проблема Општине, посебно 
обзиром да на територији Општине не постоји званична депонија за одлагање отпада. На 
територији Општине постоје различите врсте отпада:  комунални отпад  (чврсти комунални 
отпад, кабасти отпад, биолошки комунални отпад); грађевински отпад; опасни медицински 
отпад и друге врсте опасних отпада (фармацеутски отпад); отпад од заштитних средстава у 
пољопривреди и др. и индустријски отпад. Велики број мањих дивљих депонија постоји на 
речним обалама, у потоцима и шумама већине насеља у Општини. Постојећа депонија се 
налази између насеља Шапина и Забрега (за коју је постоји пројекат), док је у фази 
рекултивације депонија у близини Салаковца. У наредном периоду се планира припајање ове 
депоније регионалној депонији у Петровцу на Млави. 
 
На подручју Општине не постоје депоније за одлагање посебних категорија отпада, као што је 
грађевински отпад, животињски отпад и други отпад из пољопривреде (не постоји сточно 
гробље), нити је решено збрињавање опасног отпада (медицинског). Недостатак ових 
одлагалишта или начина за безбедно збрињавање ових врста отпада може значајно угрозити 
животну средину.  
 
Биљни и животињски свет Oпштине су условљени рељефом, хидрографским објектима, 
климом и људском активношћу у простору и углавном су типични за овај део Србије. О 
животињском свету брину ловачка и риболовачка удружења, тако да постоје зачеци ловног 
туризма и спортског риболова.  
 
Према садашњој структури привреде на подручју Општине је ризик од удеса релативно мали, 
међутим предвиђени развој може довести до повећања ризика од удеса при транспорту, 
складиштењу и руковању опасним материјама. Бујичне реке су Витовница и Млава. 
 
Културна добра 

 
Надлежни Завод за заштиру споменика је доставио податке о заштићеном споменичком 
наслеђу, према којима одређени локалитети неспорно припадају тој категорији. Међу њима су 
постојећи манастири (стишки манастири Брадача, Сестрољин, Заова, Рукумија и Златарић 
представљају најзначајније грађевине средњег века). По легенди, они су саграђени у време 
кнеза Лазара и везани су за култ сестре Јелице. Легенда је детаљно описана у песми “Бог 
никоме дужан не остаје“, евидентирано је и археолошко налазиште и цркве, али и за неке од 
неевидентираних других објеката може се оценити да су вредно историјско наслеђе. У фази 
Стратегије развоја планског подручја као такви су препознати велики млин фамилије Бајлони у 
Малом Црнићу (млин је изградила 1869. године породица Бајлони, пореклом из Чешке, 
користећи тадашња врхунска техничка достигнућа тако да је овај Млин представљао камен 
темељац индустријализације прво кнежевине, а потоње Краљевине Србије. Педесетак година 
касније, 1922. године, Игњат Бајлони реконструише млин, значајно повећава млински 
капацитет и као погон уводи парне турбине), затим објекат кафане Алексић Радише (Мало 
Црниће) грађене у аутентичном моравском стилу, кућа Стаменке Живковић у Малом Градишту, 
воденица Мирослава Станимировића у Црљенцу и воденица Антић у Црљенцу и Основна 
школа „Милисав Николић“ у Божевцу. 
 
Манастири 
 
- СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР „ЗАОВА“ - Топоница 
Данашња црква св. Архистратига Михаила и Гаврила, познатија као манастир „Заова“ 
подигнута је од стране Милоша Обреновића 1825. године, на темељима старије грађевине 
настале крајем 14. века. Црква манастира Заове налази се 12 km јужно од пута Пожаревац-
Петровац на Млави, у мањој котлини, обраслој шумом и омеђеној мањим потоцима, са западне 
и источне стране. Од села Топонице удаљен је свега неколико, а од Малог Црнића око 11 



34 

 
 
 

километра. Први писани помен манастира Заове налази се у турској архивској грађи, тј. у 
турском попису из 1467. године. Црква је једнобродна, правоугаоне основе, са једном апсидом 
на источној, и двема на бочним странама. Унутрашњност цркве засведена је полуобличастим 
сводом подељеним на три травеја. Грађевина је зидана ломљеним, и делимично притесаним 
каменом у добром кречном малтеру. Живопис рађен је у периоду између 1846. и 1849. године, 
када је урађен и иконостас. Сликарство манастира Заове представља једно од најбољих 
уметничких остварења Живка Павловића. Црква Заова данас ужива посебно поштовање 
околног становништва, а окупља вернике и из других крајева. 
Комплекс „Заова“ обухвата: 1) Манастир „Заова“, 2) Конак манастира „Заова“, 3) Чесму 
„Шопот“, 4) Школу у природи, 5) Мотел „Заова“, 6) Викенд насеље „Заова“, 7) Спортске терене и 
пратеће објекте, 8) Језеро у „Заови“, 9) Ловиште јелена лопатара, 10) Фазанерију, 11) 
Зоолошки врт, 12) Друге пратеће објекте и инфраструктуру везану за објекте комплекса 
„Заова“. 
 
- СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР „БРАДАЧА“  - Кула  
Комплекс манастира Брадача налази се на мањем  пропланку у подножју брда Кожуха, 
неколико километра удаљеном од села Куле, уствари на граници атара Куле и Црљенца. 
Правац из Куле је  приступачнији и њиме се и данас одржава једина веза са манастиром. 
Црква манастира Брадаче лоцирана је на мањој зраравни између два поточића. Просор око 
манастира обрастао је буковом и храстовом шумом. Писаних података о овом манастиру 
веома је мало очувано. Најстарији помен у српским писаним изворима потиче из половине XVI 
века. Спроведена археолошка, историјска и архитектонска истраживања на овом комплексу 
показала су да је манастир Брадача  подигнут крајем XIV или почетком  XV века и да је његов 
ктитор био сахрањен у гробу бр.3, уз северни зид припрате. Очувани фрагменти фресака на 
зиду изнад гроба показују да је црква била живописна. Истраживања су показала да је 
манастир порушен у XVII веку. Радови на обнови манастира започети су током 1990.године. 
када је манастир  успешно обновљен. 
 
- СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР „Свете Петке“ – Смољинац 
петнаестак метара југоисточно од цркве налази се и споменик у облику пирамиде, висине 140 
cm, ширине 44 cm и дебљине 32 cm, Споменик је подигнут у част палих бораца од 1912. до 
1918. године. На све четири стране уклесана су имена палих бораца из непосредне околине.  
 
Археолошко налазиште 
 
„МUNICIPIUM“ КОД КАЛИШТА – Међу бројним вреднијим траговима из прошлих времена о 
којима се и у будућности мора водити рачуна најзначајнији су остаци римског војног упоришта 
„Municipium“ које се налази у насељу Калиште. Културна вредност „Municipiumа“ се огледа у 
старости остатака некадашњих грађевина и трагова трајања живљења на овом простору још из 
римског периода. 
Поред ових напред наведених културно-историјских остатака постоје и одређени трагови који 
указују на постојање водовода којим се вода из зоне насеља Велико Црниће (са косе 
Липовача) одводила у Viminacijum у близини Костолца. Остаци насеља из средњег века се 
налазе и у насељу Божевац, док су  у новијој историји становници Општине споменицима 
обележавали важније датуме (ратови у 20 веку). 
 
Цркве 
 
- Црква светог Игњатија Богоносца,  Мало Црниће 
- Црква светог Томе, Божевац 
- Црква Петозарних Мученика, Смољинац 
- Црква светог Преображења, Шапине 
- Црква светог Петра и Павла, Црљенац 
- Црква Кула 
- Црква Кобиље 
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- Црква Салаковац 
Осим ових, нове цркве које нису званично под заштитом, а налазе се у насељима Мало 
Градиште, Забрега и Шапине, се као верски објекти могу сматрати и споменицима културе.  
 
Природна добра 
 
Природа 
 
Према извештају надлежне институције на територији Општине нема заштићених природних 
вредности. Међутим, неспорно је да неки од топонима представљају вредност за Општину, а у 
фази Стратегије развоја планског подручја као такви су препознати: 
 
- ИЗВОР (ЧЕСМА) ПОСВЕЋЕНА СВ. ПЕТКИ (СМОЉИНАЦ) – налази се тридесетак метара 
југоисточно од цркве. У народу влада мишљење да је вода која из њега извире лековита, те на 
младе дане долазе оближњи мештани да би се умили и напили лековитом водом. 
 
- ИЗВОР „ШОПОТ“ – у густој шуми, триста метара јужно од цркве, налази се извор познатији 
као Шопот. Име је добио по речи шапот-сопот, што би могло да значи извор-врело. Поменути 
извор откривен је средином 18. века. 
 
- ПОДРУЧЈЕ ЗАОВАЧКЕ ШУМЕ које је проглашено Одлуком Скупштине општине Мало Црниће 
подручјем са посебном наменом за изградњу и формирање Туристичко-рекреативног центра. 
Овај простор обухвата површину Заовачке шуме, језера Заова и црквеног имања у укупној 
површини од 116,00 ha као и заштитни појас у ширини од 100,00 m од ивице шуме у свим 
правцима. Одлука обухвата и површину од 100,00 m са обе стране пута рачунајући 700 m 
према северу и 700 m према југу од пута Р-107 а са улазом у Заовачку шуму. 
 
- ПРОСТОР НАСЕЉА АЉУДОВО – делови долина потока у оквиру шумске зоне јужно од 
Аљудова и Куле истичу се својим геоморфолошким, хидролошким и биогеографским 
карактеристикама. Ово је простор са највећим шумским комплексима у оквиру општине Мало 
Црниће, и истовремено, са највећим висинама терена – до 360 метара (релативна висина је 
око 240 метара). У оквиру овог простора може се издвојити локалитет Водице (са манастиром 
Брадача) у сливу Брадачког потока.  
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4. SWOT АНАЛИЗА 
 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ  
Добар географски положај (раскрсница путева, 
магистрални и регионални, близина ауто-пута)  
Природни ресурси (језера) и релативно 
очувана животна средина  
Довољне количине плодног земљишта  
Предности мале средине  
Довољан број радне снаге, пољопривревних 
произвођача  
Традиционални предузетнички дух у 
Смољинцу  
Пројекат у изградњи- Индустријска зона  
Манастири (легенда о сестри Јелици)  
Подршка локалне самоуправе за развој 

Лоше стање путева (нарочито регионалних)  
Непостојање просторних и урбанистичких планова  
Предузеће у стечају Млин "Млава"- губитак радних места  
Неискоришћени смештајни капацитети  
Економска неразвијеност, недостатак финансијских средстава  
Низак степен запослености  
Недовољан број образовног кадра  
Миграција становништва  
Неукључивање маргинализованих група у активна дешавања  
Неразвијен невладин сектор  
Велики број старачких домаћинстава  
Опадање сточног фонда  
Амортизована механизација у пољопривреди  
Уситњеност поседа, нерентабилна производња 
Нема наводњавања  
Недостатак прерађивачких и складишних капацитета  
Неодржавање мреже пољских путева и канала  
Лош квалитет воде  
Лоша опремљеност здравствених установа 

  МОГУЋНОСТИ    ПРЕТЊЕ  
Коришћење средстава страних фондова, Нип-а 
кроз реализацију квалитетних пројеката 
(Пројекат Индустријска зона и други пројекти у  
фази реализације Постојање Мастер плана 
Стиг- Бељаница-Кучајске планине)  
Изградња потенцијалне магистрале ка истоку 
(предвиђено Мастер планом)  
Улагања капитала повратника из иностранства 
и њихова мотивација да се укључе у сва 
збивања у локалу  
Могућност наводњавања млавске долине и 
интензивирање ратарства  
Покретање прерађивачке произвовње кроз 
стране инвестиције (млин,прерада млека)  

Наставак миграције становништва- одлив мозгова  
Нестабилна политичка ситуација  
Могућност гашења здравствених установа  
Ширење болести зависности- алкохол, дрога  
Нереформски закони, честа измена законске регулативе  
Високе таксе и порези,скупи кредити  
Изолација Србије  

 
Привреда и  туризам 
 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ  
Природни ресурси (језера Заова и Змајевац)  
Три базена: Шапине. Смољинац, Аљудово  
Доста старих кућа- сеоски и етно туризам  
11  КУД-ова негују етно наслеђе- етно сабори  
Манастири- легенда о сестри Јелици  
Близина ауто пута (20 km)  
Млин “Млава“, Мало црниће (стари Бајлонијев млин)  
Традиционални предузетнички дух у Смољинцу  
Удружење предузетника "Стиг", Смољинац  
Грађани у дијаспори ( 5.000-6.000)  
Близина Пожаревца, Петровца и Смедерева  
Пројекат Индустријска зона  
У дружење жена, женско предузетништво  
Асфалтна база  
Пројекти унапређења туристичке инфраструктуре-Зaовa, 
Смољинац, Брадача 

Предузеће у стечају млин „Млава“ 
Недостатак финансијских средстава за развој 
привреде  
Лоша комуникација између предузетника и 
републичких органа  
Мали број образовних људи  
Недостатак смештајних капацитета за туризам 
Низак ниво свести грађана о ресурсима 
општине 

  МОГУЋНОСТИ    ПРЕТЊЕ  
Унапређење сарадње републичких власти, агенција и 
фондова са предузетницима  
Привлачење страних инвестиција  
Мастер план "Стиг-Бељаница- Кучајске планине"-пројекти  
Стратешки документи Републике и подстицајна средства  
Доступност Европских фондова  

Изолација Србије  
Непланирана миграција  
становништво  
Нереформски закони  
Рестриктивне мере  
Повећање каматних стопа (скупи кредити)  
Гашење општине (одлука Владе)  
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Пољопривреда и рурални развој 
 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Довољне количине плодног земљишта  
Довољан број радне снаге, пољопривредних 
произвођача  
Могућност наводњавања целе млавске долине  
Добра повезаност са околним транспортним 
капацитетима  
Добра снабдевеност репроматеријалом, горивом  
Добра доступност средствима информисања и 
покривеност семинарима у вези пољопривреде  
Постојање пољопривредних објеката  

 

Опадање сточног фонда  
Лош расни састав стоке  
Амортизована механизација  
Старачка структура становништва  
Уситњеност поседа  
Нема наводњавања  
Недостатак прерађивачких и складишних капацитета  
Слаба организованост у оквиру ратарства и сточарства  
Спорост комасације  
Неуређеност катастра непокретности  
Непостојање матичних служби за праћење 
продуктивности Домаћих животиња  
Неодржавање мрежа пољских путева и канала  
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
Пораст потражње за органском храном  
Програми Републике и других фондова за 
субвенционисање пољопривреде  
Сарадња са суседним општинама по питању пр- 
ојекта наводњавања  

 

Миграција село-град-иностранство  
Ниске откупне цене производа  
Елементарне непогоде 
Климатске промене 

 
 
Окружење, Енергија, Инфраструктура и приступност 
 
  СНАГЕ   СЛАБОСТИ  
Добар географски положај (раскрсница путева, 
близина Београда)  
Два комунално предузећа у општини и Дирекција 
за изградњу  
Велики број извора пијаће воде (за 
водоснобдевање)  
Магистрални и регионални путеви  
Релативно очувана животна средина и 
микроклима  
Спремност грађана да побољшају и очувају своју 
животну средину  
Добра комуникација и близина Београда  
Постојање људског ресурса  

Низак степен финансијских могућности  
Дивље депоније  
Низак степен образовања  
Лоше стање путева (нарочито регионалних)  
Неразвијена индустрија  
Непостојање просторних и урбанистичких планова  
Недовољан и спор привредни опоравак  
Недовољно и нерационално коришћење природних 
ресурса и потенцијала  
Непостојање општинске депоније  

 МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ  
Све већа пажња у свету очувању животне 
средине  
Коришћење средстава НИП-а, јавни радови, као 
и других фондова  
Пролазак оптичког кабла  

Пад стандарда становништва  
Неповољне демографске промене  
Политичка нестабилност  
Неспремност грађана да финансирају пројекте  
Спорост администрације  
Високе таксе и порези, честа измена законске регулативе  
Боља конкурентност суседних општина за привлачење  
инвестиција  
Миграција становништва  
Загађење животне средине и воде за пиће  
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5. Органичења и потенцијали подручја просторног плана 
 
 
На основу закључака из ових анализа постојећег стања, рађених кроз процес доношења 
локалне стратегије економског развоја, може се констатовати да се на територији општине 
Мало Црниће издвајају следећи основни  потенцијали:  

1. Очуване и довољне количине плодног земљишта; 
2. Саобраћајна мрежа која има потенцијал за поспешивање извоза пољопривредних 

производа из Oпштине; 
3. Добар геосаобраћајни положај у оквиру Браничевског округа (близина регионалног 

центра Пожаревца); 
4. Постојање туристичких локалитета уз сам регионални пут Р-105  и у његовој 

непосредној близини; 
5. Природни ресурси (шуме и језера) и релативно очувана животна средина 

 
… и  следећа доминантна ограничења:  

1. Лоша комунална опремљеност насеља, нарочито у погледу водовода, канализације 
струје; 

2. Лоше стање сеоских улица;  
3. Непостојање сточних гробаља и постојање великог броја илегалних сметлишта; 
4. Условно неповољна старосна структура и низак доходак уз добар али непотпуно 

развијен систем јавних служби (старачки дом, амбуланте). 
 
 
ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ 

 
 

Општина у целини 
 
 Велики број извора пијаће воде (за водоснабдевање); 
 два комунална предузећа у Општини (Дирекција за изградњу и Чистоћа); 
 повољна клима; 
 релативно очувана животна средина; 
 покривеност целе територије Општине мрежом кабловске телевизије; 
 добро одржавани магистрални и регионални путеви; 
 добра комуникација са потенцијалним страним партнерима; 

 
 
Пољопривреда  
 
Пољопривреда је најважнија привредна грана за развој општине Мало Црниће јер је 
обрадиво пољопривредно земљиште највећи потенцијал Oпштине и заузима 84,6% 
укупне територије. Тај проценат је далеко већи од процента Републике (65,9%) и 
Браничевског округа (62,5%). Природни услови за развој пољопривреде су евидентни, а 
поред велике површине плодног пољопривредног земљишта, и средина је незагађена 
што је одличан предуслов за производњу здраве хране.  
За пољопривреду и руралне делатности потенцијале чине довољне количине плодног 
земљишта, довољан број радне снаге и пољопривредних произвођача, добра могућност 
наводњавања целе млавске долине, повезаност са околним транспортним капацитетима, 
снабдевеност репроматеријалом и горивом, постојање потребних пратећих 
пољопривредних објеката, као и  обезбеђена доступност средствима информисања и 
постојање семинара у вези са пољопривредом.  
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Табела бр. 20:  Преглед укупних површина по катастарским општинама и културама (у ha) 
 

Катастарска 
општина 

Њиве Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци Шуме Укупно 
обрадиве 
површине 

Аљудово 160,0285 7,2036 3,9712 3,6428 98,1129 112,1696 385,2056 
Батуша 637,6380 47,8359 10,2104 113,5343 3,4157 19,5574 833,1418 
Божевац 2.470,7205 54,0672 48,9899 103,2776 10,4226 166,5912 2.806,9989 
Велико 
Село 

947,8878 37,8586 31,8097 71,7335 17,1888 39,4941 1.148,4168 

Велико 
Црниће 

883,8656 105,8674 45,0961 257,6372 52,6348 116,4244 1.469,9446 

Врбница 613,4271 86,5860 22,8458 95,5243 5,1642 25,7504 850,1743 
Забрега 304,5353 29,0536 3,9920 57,2381 5,3506 20,2601 420,4297 
Калиште 504,8224 49,4495 5,8569 52,0788 6,4441 17,5747 636,6235 
Кобиље 1.681,1390 157,5461 9,9506 86,4519 65,3173 232,8566 2.236,8959 
Крављи До 385,5948 36,7264 53,6239 16,7177 18,1836 91,7406 602,5870 
Кула 997,6314 106,0101 19,0228 71,2069 87,8755 389,3116 1.678,7061 
Мало 
Градиште 

613,1087 50,1985 16,4351 88,9825 24,4104 86,9967 880,1319 

Мало 
Црниће 

799,5401 54,7415 13,5346 72,9657 15,3932 23,4938 982,0470 

Салаковац 748,6493 32,7670 24,4610 95,9005 8,2245 57,5817 973,0895 
Смољинац 2.700,5957 70,0252 55,1635 119,3498 37,9183 441,4332 3.438,2028 
Топоница 1.646,9434 100,9277 79,6311 109,1650 37,2520 310,4929 2.285,4530 
Црљенац 1.187,9644 118,4428 23,2293 37,9025 37,2925 203,7717 1.608,6560 
Шапине 1.471,0771 60,5987 26,7668 81,1933 18,1675 61,6948 1.725,1053 
Шљововац 262,1170 12,7618 8,8365 12,4526 4,1051 13,4924 313,7784 
УКУПНО 19.017,2861 1.218,6676 503,4272 1.546,9550 552,8716 2.430,204

0 
25.275,5881 

 
Анализирајући податке из ове табеле закључује се да се највећи део ових пољопривредних 
површина налази у поседу индивидуалних газдинстава, остала површина је државна, односно 
друштвена својина, која се налази у поседу седам Земљорадничких задруга и то: ЗЗ 
„Будућност“, Мало Црниће поседује 318,41 ha; ПЗ „Стиг“, Божевац 14,02 ha; ЗЗ „Витовница“, 
Кула поседује 0,33 ha, што укупно износи 332,76 ha. Остале Земљорадничке задруге не 
поседују земљу, већ се баве организованом пољопривредном производњом. 
 
Туризам 
 
Туризам представља један од највећих потенцијала општине. То се огледа добром 
комуникацијом (директне аутобуске линије ка Београду, Нишу, Крагујевцу, Врњачкој 
Бањи), као и близином ауто-пута Е-75 Београд-Ниш (око 20 km). Веома велики 
потенцијал првенствено представља транзитни туризам, али и викенд туризам, с 
обзиром на близину Београда. 
 
Кроз центар Oпштине пролазе државни путеви I реда према Кучеву и Мајданпеку и 
државни путеви II реда према Петровцу на Млави и Жагубици. Сама фреквенција 
возила и пролазника отвара могућност развоја туризма за госте у транзиту што је 
једним делом и искоришћено, тако да су најважнији угоститељски и рекреативни 
објекти смештени управо поред ових саобраћајница. Постојеће дестинације које 
најчешће посећују туристи (манастири, језера, базени) удаљени су од сваке од 
саобраћајница до 5 -1О km. Дестинације су повезане са саобраћајницама локалним 
путевима који су у току 2005. и 2006. године реконструисани и пресвучени новим слојем 
асфалта.  
Значајну еколошку целину чини простор Заовачких шума (јужно од насеља Топоница) која је 
Одлуком општине проглашена за простор посебне намене за изградњу туристичко-
рекреативног центра.  Такође значајни потенцијали за туризам су природни ресурси (језера 
Заова и Змајевац), млин „Млава“ (стари Бајлонијев млин) у Малом Црнићу, започет 
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пројекат унапређења туристичке инфраструктуре (Зоова, Смољинац, манастир 
Брадача).  
У општини Мало Црниће очувано је доста старих кућа, као и дрва Запис, као 
потенцијалних мотива за сеоски и етно туризам. Велики потенцијал представљају 
манастири (Брадача код Куле и Света Петка код Смољинца), приче и предања који се 
још преносе (легенда о сестри Јелици), 11 КУД-ова која негују етно наслеђе кроз етно 
саборе, затим три базена (Шaпине, Смољинац и Аљудово) итд.  
Посебно треба истаћи еколошку целину јужно од Аљудова и Куле која се истиче својим 
геоморфолошким, хидролошким и биогеографским карактеристикама. Ово је простор са 
највећим шумским комплексима у оквиру општине Мало Црниће, и истовремено, са највећим 
висинама терена – до 360 метара. Укупан простор Аљудова погодан је за равој сеоског 
туризма, због својих природних лепота и постојећих садржаја, посећено пре свега од стране  
младих са територије општине и ближе околине. 

 
 
      Привреда и инвестиције 
 

За привреду значајни потенцијали су добар географски положај (раскрсница путева, 
близина Београда), близина Пожаревца, Петровца на Млави, Смедерева и ауто пута, 
грађани у дијаспори (којих има око 5.000-6.000), започет пројекат индустријске зоне, као 
и традиционални предузетнички дух (нарочито у Смољинцу где је седиште удружење 
предузетника "Стиг").  
У ресору друмског саобраћаја посебан потенцијал општине Мало Црниће представља 
повољан саобраћајно – географски положај у региону, близина општинских центара суседних 
општина и регионалног центра Пожаревац, као и близина аутопута Е75 (коридор 10) који се 
може искористити у домену разних привредних активности уз релативно мале трошкове 
комуналног и инфраструктурног опремања.  
Главни правац економског развоја општине у будућности је привлачење домаћих и 
страних инвеститора. Као што је већ наглашено, предности општине се огледају у 
доброј саобраћајној повезаности, расположивој радној снази, као и слободним 
привредним објектима и смештајним капацитетима у којима би са малим улагањем 
могла да отпочне производња. Предности Oпштине су и природна богатства, која 
намерава да искористи у правцу развоја туризма, угоститељства, пољопривреде са 
прерађивачким капацитетима, развоја сточарства у насељима као што су Црљенац, 
Велико Село (фарма јунади и свиња), производња тестенине, здраве хране, као и 
обнова земљорадничких задруга.  
Акценат будућих инвестиционих активности општине Мало Црниће је на опремању 
Индустријске зоне Салаковац која ће имати за циљ развој индустрије овог краја као и 
запошљавање великог броја људи па самим тим и смањење незапослености. 
Инвеститорима ће у оквиру индустријске зоне бити доступан 21 ha простора опремљен 
комплетном инфраструктуром неопходном за отпочињање процеса индустрије. 
Индустријска зона се налази на атрактивној локацији (државни пут I реда М-24) , 7 km 
удаљена од Пожаревца.  

 
ОГРАНИЧЕЊА НА ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ 
 
Општина у целини 
 
Слабости карактеристичне за Oпштину у целини су неразвијена индустрија, недовољно и 
нерационално коришћење природних ресурса и потенцијала, непостојање просторних и 
урбанистичких планова, лоше стање путева (нарочито регионалних), економска 
неразвијеност, недостатак финансијских средстава, низак степен запослености, изражена 
миграција становништва, недовољан број образовног кадра, велики број старачких 
домаћинстава, као и лоша опремљеност здравствених установа.  
У области привреде и  туризма слабости су недостатак финансијских средстава за развој 
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привреде, мали број образованих људи, недостатак смештајних капацитета за туризам, 
а с друге стране и неискоришћеност постојећих смештајних капацитета, те стечај 
предузећа млин "Млава" што ће довести до губитка радних места. 
За пољопривреду и руралне делатности карактеристични проблеми су опадање сточног 
фонда, лош расни састав стоке, амортизована механизација у пољопривреди, 
неодржавање мрежа пољских путева и канала, старачка структура становништва, 
уситњеност поседа и нерентабилна производња, непостојање наводњавања, недостатак 
прерађивачких и складишних капацитета, слаба организованост у оквиру ратарства и 
сточарства, спорост комасације и неуређеност катастра непокретности  
 
Опремљеност  
 
За окружење, у енергетском сектору и сектору инфраструктуре примарни проблеми су: 
 
  низак степен финансијских могућности за комунално опремање; 
  лош квалитет воде; 
  велики број дивљих депонија; 
  снадбевање водом из копаних, бушених бунара или кућних водовода, а једним делом    и 

из каптираних извора;  
  пренос енергије преко система далековода из правца Пожаревца и Петровца на Млави 

до трафостанице ТС35/10 КV, која служи за напајање конзумног подручја Oпштине;  
  непостојање гасоводне мреже; 
  недовољно развијена телекомуникациона мрежа уз потребно ширење капацитета и броја 

прикључака, као  и потпуне аутоматизације постојеће централе. 
 

У домену друмског саобраћаја, основни проблеми и ограничења за планско подручје 
општине Мало Црниће су: 
 

1. Пружање државног пута I реда М-24 и државног пута II реда Р-105 кроз сама насеља 
(Салаковац, Шапине, Велико Црниће, Мало Црниће, Батуша, Калиште) и појаве 
негативних манифестација саобраћаја које угрожавају функционисање насељских 
садржаја и знатно доприносе негативним појавама у домену животне средине (бука, 
емисија издувних гасова...); 

2. Непостојање изграђених саобраћајних капацитета за пешачка кретања чиме је 
угрожена безбедност ових учесника у саобраћају. Проблем недостатка тротоара 
посебно је изражен на деоницама државних путева I и II реда (М-24 и посебно Р-105) 
која пролазе кроз насеља; 

3. Непостојање адекватно уређених стајалишта јавног превоза путника (издвојених – 
ниша) на државним путевима (путевима магистралног и регионалног значаја); 

4. Непостојање инфраструктуре за бициклистички саобраћај, иако конфигурација и 
услови терена омогућавају развој овог вида саобраћаја; 

5. Изградња дуж државног пута I реда  М-24 и државног пута II реда Р-107 у великој 
мери угрожава становништво и важне саобраћајне токове, који су за општину од 
виталног значаја, што треба да резултира формирањем заштитног путног појаса у 
коме је забрањена градња. 

 
Становништво 
 
Број становника који живе и раде на територији Oпштине је смањен за 14% у последњем 
међупописном периоду. Снижавање бројности популације се бележи у свим насељима 
Општине са тенденцијом даљег опадања. То сврстава општину Мало Црниће у депопулациона 
подручја. Ово опадање броја становника долази као последица емиграција у урбане центре 
ван Oпштине и у иностранство, као и повећања морталитета становништва. 
 
 



42 

 
 
 

Табела бр. 21: Демографска пројекција – на бази реалног стања 
 

Број становника  Број становника - пројекција 
 1991. 2002. 2012. 2021. 
Aљудово 210 159 123 98 
Батуша 694 606 536 479 
Божевац 2.130 1.788 1.525 1.321 
Велико Село 605 493 409 371 
Велико Црниће 719 611 527 461 
Врбница 602 462 363 292 
Забрега 272 247 226 209 
Калиште 543 478 426 383 
Кобиље 1.196 930 740 602 
Крављи До 371 355 341 329 
Кула 779 699 633 579 
Мало Градиште 447 377 323 281 
Мало Црниће 939 882 833 791 
Салаковац 803 768 737 711 
Смољинац 2.170 1.873 1.638 1.452 
Топоница 1.112 969 855 764 
Црљенац 1.112 969 855 764 
Шапине 1.232 1.064 931 825 
Шљивовац 167 123 93 72 
Општина 16.103 13.853 12.081 10.679 

 
Закључак 1: Недовољно искоришћени природни ресурси погодују развоју пољопривреде па је  
неопходно повећати њену конкурентност, која је ниска због мале величине газдинстава и старе 
механизације. Потребно је искористити незагађену, здраву животну средину за развој органске 
производње која има добар тржишни потенцијал, као и развити aгро-бизнис зону у оквиру 
Индустријске зоне Салаковац и покренути приватизацију постојећих пољопривредних и 
прерађивачких капацитета.  
 
Закључак 2: Добар географски положај, здрава и чиста средина, као и многобројни манастири 
и културне манифестације погодују развоју туризма. За развој туризма неопходно је изградити 
туристичку инфраструктуру уз подршку организационим структурама  путем преноса знања и 
професионалног развоја становништва у области промоције сеоског туризма.  
 
Закључак З: Зауставити миграције и пружити шансу за рад са младима, али и пружити 
социјалну помоћ старима. Општина Мало Црниће као рурално подручје тренутно је 
неатрактивна за живот младих па пажњу треба усмерити на развој предузетништва у сеоском 
туризму, еко пољопривреди и мањим занатима у руралној средини како би се решио велики 
проблем незапослености и задржало младо становништво. С друге стране треба ојачати 
структуре социјалне и здравствене заштите како би старо и социјално угрожено становништво 
дошло до адекватног третмана. 
  
Закључак 4: Велики проблем животној средини у општини Мало Црниће представља лоша 
комунална инфраструктура. Неопходно је изградити канализациону и комплетирати 
водоводну мрежу у насељима, као и капацитете за пречишћавање отпадних вода. Као 
проблем у овој области јавља се и нерешено питање одлагања чврстог отпада. Неопходна је 
изградња регионалне депоније и уклањање дивљих депонија са територије општине.  
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ЦИЉЕВИ, КОНЦЕПЦИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
 

ЦИЉЕВИ   ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
1. Општи циљеви 

 
Основни циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа за организацију, 
коришћење, уређење и заштиту простора Oпштине, који треба да доведе до организованог 
активирања просторних потенцијала Општине и усмеравања њеног даљег просторног развоја у 
оквирима одрживости. 
У складу с тим, општи циљ је кроз израду планског документа применити основне принципе 
одрживог просторног развоја, и то: 
 
1. Принцип полицентричног развоја који се првенствено односи на планско усмеравање 
организације мреже насеља и јавних служби, размештај производних и услужних активности у 
простору, као и на јачање веза између руралних средина. Истовремено  је потребно планским 
решењима побољшати везе између сеоских насеља и општине са већим центрима, што 
подразумева даље развијање одговарајућих урбаних функција првенствено у насељима која 
представљају центре заједнице села; 
 
2. Принцип одрживог развоја инфраструктуре чијом применом се подстиче равномеран 
просторни развој, кроз стварање услова за повезивање изолованих подручја и омогућавање 
њиховог приступа магистралним инфраструктурним системима. Принцип подразумева и 
спровођење активности изградње телекомуникационих мрежа и елиминисања физичких и 
других ограничења, са циљем да се свим насељима обезбеди подједнак приступ 
информацијама. У том смислу је потребна обнова и проширење телекомуникационих мрежа 
које треба да покривају читаво подручје Oпштине;  
 
3. Принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева сагледавање 
квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити од 
негативних утицаја у постпланском периоду. При томе је потребно базирати концепт заштите, 
не само у циљу побољшања квалитета животне средине, већ и у циљу превенције и заштите 
од негативних утицаја који могу настати имплементацијом планских решења. Примена 
принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по животну 
средину, првенствено промовисањем мање штетних поступака у пољопривреди и шумарству, 
подстицањем адекватних видова саобраћаја и енергетских система, превенцијом 
индустријских акцидената, као и спречавањем субурбанизације; 
 
4. Принцип заштите природних ресурса и природног наслеђа који подразумева адекватну 
заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и наслеђа, на начин да они доприносе 
правилној уравнотежености екосистема, атрактивности ширег простора, као и повећању 
њихове естетске и рекреационе вредности. Стратегије за управљање водним ресурсима треба 
да укључе заштиту површинских и подземних вода, мониторинг коришћења ђубрива и 
наводњавања, третман отпадних вода и сл., а у контексту шумских површина избор врсте 
дрвећа, обим итд. Чињеница да се природни ресурси највећим делом налазе у руралним 
подручјима за која се не припремају урбанистички планови, указује на значај просторног плана 
општине у њиховој заштити и одрживом коришћењу; 
 
5. Принцип повећања и заштите фонда културног наслеђа као развојног фактора који 
подразумева повећање вредности културног наслеђа, као један од најзначајнијих доприноса 
економском развоју и јачању локалног идентитета, и то кроз повећање привлачности 
локалитета за инвеститоре, туристе и јавност;  
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6. Принцип подстицања одрживог туризма који подразумева коришћење развојних 
могућности које обезбеђује туризам. Облици "меког туризма" који су брижљиво прилагођени 
локалним околностима, као што је екотуризам, нуде значајну могућност за даљи развој. 
 
 
2. Посебни циљеви 

 
У складу са основним карактеристикама простора општине Мало Црниће, основни циљ израде 
Просторног плана је потребно разрадити кроз неколико специфичних приоритетних циљева, и 
то: 
 обезбеђење услова за равномерни просторни развој општине, првенствено кроз оптимално 

активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно развијених делова 
општине; 

 боље искоришћење природних потенцијала и стварање просторних услова за даљи развој 
приватне иницијативе и предузетничког духа, првенствено у области пољопривреде и 
прераде пољопривредних производа; 

 дефинисање планских решења тако да се Просторни план примењује директно тј. 
дефинисање правила изградње и уређења простора за подручја за која није предвиђена 
израда урбанистичких планова; 

 развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре у складу са потребама економског развоја; 
 спровођење стратешке процене утицаја планских решења на животну средину, уз 

дефинисање мера заштите животне средине и повећања њеног квалитета. 
 
Поред наведених циљева и принципа израде Просторног плана, околности у којима се 
приступа изради Просторног плана (сложеност територијалних процеса, међузависност 
великог броја појава и процеса, тешкоће у функционисању државног сектора и др.) указују на 
потребу да се планска решења дефинишу на начин да: 
 представљају систем правила, јер је евидентно да су потребна флексибилна планска 

решења која могу да се прилагоде будућим просторним и привредним тенденцијама; 
 представљају стратешко средство активирања способности приватног сектора (да осмисли 

пројекте) и остварења оптималног односа између приватног и државног сектора. 
У складу с наведеним принципима Просторног плана, потребно је да се планска решења 
дефинишу на два нивоа, према временским хоризонтима и према степену обавезности:  
 ниво 2013. године, за решења за која постоје аргументи о неопходности и оправданости са 

друштвеног, економског и еколошког становништва и која се после доношења Просторног 
плана реализују  (први четворогодишњи период);  

 ниво 2021. године, за стратешке идеје за које је оцењено да постоји могућност отпочињања 
реализације и која ће евентуално бити подржана националним и међународним 
фондовима.  

 
 

3. Циљеви развоја по појединим областима 
 
 

Циљеви развоја за економски развој општине у целини су коришћење средстава страних 
фондова и НИП-а кроз реализацију квалитетних пројеката (Пројекат Индустријска зона и 
други пројекти у фази реализације), реализација капацитета у складу с Мастер планом 
Стиг – Бељаница - Кучајске планине и изградња потенцијалне магистрале ка истоку 
(предвиђене Мастер планом), обезбеђење услова за улагања капитала повратника из 
иностранства и њихова мотивација да се укључе у сва збивања у општини, реализација 
наводњавања млавске долине и интензивирање ратарства и покретање прерађивачке 
производње кроз нове инвестиције. 
Конкретни циљеви просторног развоја општине Мало Црниће су дефинисани на основу 
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свеобухватне анализе стања, потенцијала и ограничења на простору општине, као и на основу 
Стратегије просторног развоја, Стратегије економског развоја и донетих планских и развојних 
докумената за подручје општине. Највећи проблем су незапосленост и миграције. Три правца 
развоја су пољопривреда, туризам и индустрија.  
 
Циљеви у привреди и  туризму су, осим унапређења сарадње републичких власти, 
агенција и фондова са предузетницима и привлачење страних инвестиција, реализација 
пројеката из Мастер плана "Стиг-Бељаница-Кучајске планине",  припрема и комунално 
опремање комплекса Индустријске зоне и привлачење привредника да инвестирају, као 
и уређење Заовског комплекса и других потенцијалних туристичких целина. 
 
За пољопривреду и рурални развој циљ је сарадња са суседним општинама по питању 
пројекта наводњавања, учешће у програмима Републике и других фондова за 
субвенционисање пољопривреде и стварање услова за пораст потражње за органском 
храном са подручја општине. 

 
За окружење, у енергетском сектору и сектору инфраструктуре примарни циљеви су још већа 
пажња очувању животне средине, реализација генералног пројекта водоснабдевања у 
насељима, реализација генералног пројекта каналисања отпадних вода у насељима, 
изградња локалне  депоније (која би по реализацији регионалне постала сабирна), 
ефикасно коришћење средстава НИП-а као и других фондова, пролазак оптичког кабла 
кроз општину, гасификација, изградња капацитета за пречишћавање отпадних вода и јавни 
радови на комуналној инфраструктури.   
 
План позиционира елементе за дефинисање просторног развоја општине, дајући предност 
онима који ће допринети квалитативном помаку у животу локалног становништва  и може се 
представити у 12 основних тачака.  
 
1. Умањивање и заустављање негативних демографских токова, и то првенствено негативног 
природног прираштаја, неповољне старосне структуре и негативне стопе миграција. У складу 
са таквим стратешким опредељењем планска решења се дефинишу на начин да допринесу 
остваривању основних циљева у демографском развоју, и то: повећању природног прираштаја; 
смањивању миграција и задржавању младог становништва у сеоским подручјима; поправљању 
образовне структуре; и смањењу незапослености. Пошто је један од приоритетних циљева 
израде Просторног плана обезбеђење услова за равномерни просторни развој општине, кроз 
оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно развијених 
делова општине, приоритет приликом дефинисања планских решења представљају насеља 
која се одликују најслабијим демографским потенцијалом. 
2. Јачање центара заједнице насеља и њихово квалитативно повезивање са насељима која 
им гравитирају, као и стварање друштвено-економских и тржишних услова за развој сеоских 
насеља, што ће подстаћи и усмерити равномернији и усклађенији развој мреже насеља на 
подручју општине. У том смислу се подстичу центри који могу да омогуће рационалнију 
просторну организацију привредних веза у мрежи насеља, и то општински центар Мало Црниће 
и центри заједнице села. Основни циљеви будућег развоја села и руралних подручја су: 
стварање друштвено-економских и тржишних услова за убрзани свеукупни развој сеоских 
насеља; активирање локалних потенцијала; и, побољшање социјалног и комуналног стандарда 
и квалитета живота на селу уопште.  
3. Побољшање квалитета живљења грађана кроз подизање квалитета услуга које им пружају 
јавне институције и доступности јавних служби свим становницима општине. Планом треба 
пажљиво предвидети размештај централних и јавних садржаја по насељима. 
4. Даље унапређење пољопривредне производње засниване у наредном периоду на 
принципима: тржишне привреде, који подразумева да је профит основни мотив за бављење 
сваком привредном делатношћу; одрживог и интегралног руралног развоја; и компаративним 
предностима подручја за производњу одређених специфичних производа који имају 
перманентан раст тражње на светском тржишту (пољопривредно-прехрамбени производи 
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вишег и високог стандарда), уз испуњење европских и светских стандарда. Основни циљ 
развоја пољопривреде јесте: формирање комерцијалних приватних пољопривредних 
газдинстава као основних организационо-привредних субјеката у развоју пољопривреде; 
модернизација постојећих и изградња нових савремених прерађивачких капацитета, 
усклађених са европским стандардима; и формирање специјализованих задруга и удружења. 
5. Развој индустрије, кроз развој предузетништва и успостављање стабилног, напредног и 
конкурентног подручја са препознатљивим идентитетом у регионалним оквирима. Мало 
Црниће треба да добије карактер малог индустријског центра. Основни циљ јесте развој малих 
и средњих предузећа, која треба да допринесу већем запошљавању и равномернијем 
просторном развоју општине. Производња треба да буде базирана на сировинској основи 
(приоритет прерада пољопривредних производа) и везана за развој нових производних 
активности и технологија са високим учешћем знања.  
6. Развој туризма, кроз повећање броја туриста и туристичких капацитета, обједињавање 
туристичке понуде засноване на потенцијалима за развој туризма и њеном укључивању у 
регионалну туристичку понуду. Основни циљ јесте дефинисање планског основа и развој 
спортско-рекреативног, сеоског и ловног туризма, туризма на води, као и излетничког, 
спортско-рекреативног, сеоског и туризма презентације културних добара.  
7. Модернизација постојећих и изградња нових инфраструктурних система. Даљи развој 
електроенергетске мреже кроз обезбеђење довољног, сигурног и квалитетног снабдевања 
елетричном енергијом свих потрошача на подручју општине, при чему основни циљ 
представља модернизација, доградња и ефикасно одржавање преносне и дистрибутивне 
мреже и трафо станица. Изградња магистралног гасовода и гасификација индивидуалних 
домаћинстава и индустрије. Даљи развој телекомуникација, кроз повећање квалитета и 
доступности њених услуга свим становницима на подручју општине, при чему је основни циљ 
просторног развоја равномернија покривеност свих делова општине телекомуникационом 
мрежом. Како општина у целини има проблеме са водоснабдевањем, нема питке воде нити 
постројења за пречишћавање отпадних вода неодложна је изградња водопривредне 
инфраструктуре, и то проширење капацитета водовода, као и приоритетна доградња 
канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода. 
8. Даљи развој друмског саобраћаја, односно мреже општинских путева, како би се свим 
становницима општине обезбедио брз и квалитетан приступ регионалној и магистралној путној 
мрежи (државним путевима I и II реда). Основни циљеви развоја саобраћајног система на 
подручју општине су даљи развој и јачање саобраћајних веза које општина има са окружењем, 
првенствено друмског саобраћаја, као и оптимално повезивање свих насеља са центром 
општине. Циљеви развоја мреже општинских путева су: реконструкција и пресвлачење путева 
савременим коловозом, опремање адекватном сигнализацијом, појачано одржавање, као и 
доградња објеката мреже општинских путева, односно успостављање појединих попречних 
веза у постојећој мрежи. Планом треба предвидети изградњу/реконструкцију мостова на Млаки 
и Млави, као и изградњу моста на Витовници у Кули на општинском путу који води до 
манастира Брадача. На свим путеваима, како државним тако и општинским, посебну пажњу 
треба усмерити на успостављање недостајуће хоризонталне и вертикалне сигнализације и 
адекватно уређење стајалишта јавног превоза. 
9. Заштита и коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживости. Заштита, 
уређење и рационално коришћење пољопривредног земљишта. Очување и унапређење 
шумског фонда. Рационално коришћење водних ресурса, заштиту изворишта водоснабдевања, 
и регулација водотокова; регулисан ток Млаве а проблеми са поплавама у зони реке  
Витовнице; враћање дела реке Млаве кроз села општине, ако се даљом провером покаже да је 
могуће. 
10. Унапређење система заштите и развој локалних културних и природних добара на 
принципима одрживости, односно њихова презентација у склопу туристичке понуде општине и 
региона. 
11. Живот у здравој животној средини, што подразумева даљу заштиту животне средине и 
унапређење њеног квалитета, са основним циљевима: унапређење управљања отпадом; 
унапређење управљања заштитом и коришћењем вода; заштита земљишта од загађења и 
деградације; очување квалитета ваздуха; заштита биљних и животињских врста, станишта и 
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биодиверзитета; заштита од елементарних непогода и удеса; развој еколошке свести 
становништва; алтернативно коришћење енергије ветра и развој институционалног капацитета 
и система мониторинга животне средине. План треба да предложи краткорочно решење за 
локацију за депонију које би било у функцији до изградње регионалне депоније, као и локације 
за сточна гробља. 
12. Стварање имиџа и бренда општине Мало Црниће, који треба да буде препознатљив у 
регионалним, националним и међународним оквирима, и базиран на економски најзначајнијим 
активностима, и туризму заснованом на природним и створеним вредностима и др.    
 

КОНЦЕПЦИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
 
1. Макрозонирање  мреже насеља 
 
 
Регионални и прекогранични аспекти и функционалне везе, концепција и пропозиције 
просторног развоја и дистрибуције становништва, мреже насељених места и јавних служби 
 
Општина Мало Црниће се налази на граници појаса утицаја макрорегионалног центра 
Београда и условне урбане регије Београда. Под утицајем је макрорегионалног центра града 
Београда и припада групи насеља која гравитирају Пожаревцу као регионалном центру, 
заједно са Великим Градиштем, Голупцем, Жабарима, Жагубицом, Кучевом, Петровцем на 
Млави и Пожаревцем. Припада најнижем нивоу центара, који ће се тек оформити као мали 
град.  
Претпоставка просторно планске документације је да општину Мало Црниће треба 
организовано штитити, просторно уређивати и развијати зонирањем на два нивоа: ниво 
макрозонирања и унутар ње ниво мреже центара. У смислу макрозонирања, територија 
општине је са становишта природних, геоморфолошких и историјских карактеристика 
подељена на целине (макрозоне) које ће непосредно утицати на валоризацију потенцијала, као 
и функционалну и просторну организацију на нивоу мреже центара. У свакој макрозони биће 
издвојене специфичне мезозоне које на различите начине утичу, или могу утицати, на укупан 
развој општине, и обухватају мрежу насеља са примарним, секундарним и локалним центрима, 
са сеоским насељима и атарима у окружењу. 
 
Концепт просторног развоја општине Мало Црниће се базира на функционално просторно 
дефинисаној подели на три препознате макрозоне у оквиру којих се могу идентификовати 
групе полицентара или микрозона. 
 
 
1. МАКРОЗОНА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА И РЕКЕ МЛАВЕ - централна развојна осовина, зона 
која се простире долином реке Млаве и уз подножје источних обронака Греде, дуж пута 
Пожаревац – Петровац на Млави, у којој константно постоји пораст терцијарне активности и у 
чије окриље улазе насеља Салаковац, Велико Црниће, Мало Црниће, Батуша и Калиште. У 
овој зони се налазе економски снажнија сеоска насеља са већ зачетим функцијама центара и 
тенденцијом згушњавања. Доминира производња жита, потом и воћарство. 

Салаковац – дом културе, школа, фудбалски стадион 
Делатност – производња асфалта и бетона, угоститељски објекти, зидарско- фасадерска 
радња итд. 
Велико Црниће - школа, дом културе, фудбалско игралиште, месна канцеларија 
Батуша – дом културе, школа, ветеринарска станица, фудбалско игралиште 
Делатности – продавнице, аква-керамика, зидарско-фарбарска радња 
Калиште – школа, дом културе, фудбалско игралиште 
Делатности – зидари, бравари... 
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МИКРОЗОНА - ГРУПА УНУТАР МАКРОЗОНЕ 
 
1.а. ЗОНА ЦЕНТРА ОПШТИНЕ – која обухвата грађевински рејон насеља Мало Црниће 

Мало Црниће - школа, дом културе, фудбалско игралиште, здравствена установа, 
ветеринарска станица, библиотека, пошта, станица полиције, аутобуска станица. 

 
2. МАКРОЗОНА СТИГ И ГРЕДА - ОБОДНА БРЕЖУЉКАСТА ЗОНА - стишка ободна зона  са 
субопштинским центрима Смољинац и Божевац и локалним центрима Топоница и Црљенац. 
Са насељима разбијеног типа (Велико Село, Крављи До, Топоница, Врбница, Црљенац, Кула, 
Аљудово, Кобиље, Забрега, Мало Градиште), благо заталасаним рељефом, и у коме живи 46% 
становништва општине. Ово подручје карактерише депопулација и старење становништва, али 
и представља претежно пољопривредно подручје у коме доминира воћарство, производња 
кромпира, пасуља и сточарство.  
 
МИКРОЗОНЕ - ГРУПЕ УНУТАР МАКРОЗОНЕ 
 
2.а појединачна  насеља и привредне локације, са сеоским насељима Божевац, Смољинац, 
и Шапине, која су популационо највећа насеља општине и представљају економски јаке центре 
општине.  

Смољинац – дом културе, школа, фудбалско игралиште, месна канцеларија, пошта; 
Делатности- производња алуминијумске столарије, окитена и пластике, производња 
намештаја, столарије, алуминијумске столарије, неколико продавница прехрамбених 
производа, производња блокова, столарска радња, складишта грађевинског материјала. 
Мало Градиште - школа, дом културе, фудбалско игралиште, здравствена установа 
Шапине – дом културе, школа, фудбалско игралиште, месна канцеларија 
Делатности – производња грађевинског материјала, браварска радња,тепих сервис, 
молерко-фарбарска радња, продавнице, угоститељски објекти 
Забрега – дом културе, школа, фудбалско игралиште 
Божевац – школа, дом културе, здравствена установа, ветеринарска станица, фудбалско 
игралиште, пошта 
Делатности –каменорезачка радња, аутомеханичарска радња, продавнице, угостититељски 
објекти... 
Кобиље – дом културе, гробље, фудбалско игралиште, школа, здравствена установа 
Делатности: прерада меса, браварска радња, зидарско-фасадерска радња, пумпа, 
продавница погребне опреме... 
Аљудово – дом културе, школа, фудбалско игралиште 
Кула – дом културе, школа, фудбалско игралиште,гробље,  
Делатности – трговина пољопривредних производа, пекара... 
Црљенац – дом културе,месно гробље, ветеринарска амбуланта, школа, здравствена 
установа, фудбалско игралиште,  
Делатности- израда бетонских елемената, пекара, неколико самопослуга и угоститељских 
објеката... 
Врбница - дом културе, фудбалско игралиште, школа 
Велико Село - школа, дом културе, здравстввена установа, фудбалско игралиште, пошта 
Топоница – школа, дом културе, здравствена установа, фудбалско игралиште 
Шљивовац – дом културе, фудбалско игралиште, школа 
Крављи До - дом културе, фудбалско игралиште, школа 

 
2.б туризам и рекреација са заовачким спортско-рекреативним комплексом на 116 ha са 
језером и парк шумом - Велико Село/Топоница уз Заовички спортско-рекреативни комплекс – 
шума, језеро, црква (116 ha црквеног имања). Микрозона је погодна за развој туризма са 
локалитетима: језерце Заова и манастир Заова (К.О. Топоница), римско налазиште (К.О. 
Калиште) и потез „Докторови виногради“  као могућа локација за изградњу санаторијума – 
ваздушне бање (К.О. Црљенац). 
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3. ДОЛИНА – МАКРОЗОНА ПОЉОПРИВРЕДЕ - Централна пољопривредна зона  
екстензивне пољопривредне производње са потенцијалом да се ова производња интензивира, 
предиспонираним за инвестиције у пољопривредну производњу, у средишњем делу општине у 
којем су сачувани велики обрадиви комплекси ненападнути градњом. 
Као макрозона са специфичним режимом и забранама градње, за разлику од осталог 
дисперзног пољопривредног земљишта, ова специфична целина је на карти планираних 
намена површина једина експлицитно обележена као пољопривреда. 
 
На основу концепта развоја мреже насеља овим планом се дају основе за одређивање зона за 
убирање диференциране накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта. С тим 
циљем предлаже се начелна подела на макро урбанистичке зоне у смислу планираног 
комуналног и другог опремања појединих насеља и осталог земљишта, тако да зони 1. 
припадају насеља Салаковац, Велико Црниће и Мало Црниће, зони 2 припадају сва остала 
насеља у општини, а зони 3. припада земљиште ван насеља, с тим да се даља подела на 
подзоне може вршити према диференцираној скали опремљености појединих подцелина 
комуналном инфраструктуром, према саобраћајној повезаности, близини и доступности 
јавних садржаја и другим критеријумима које донесе општина. 
 
 
 
2. Развој и уређење мреже насеља по зонама 
 
Концепција и пропозиције просторног развоја економије, дистрибуција активности, и 
употребе и уређења земљишта 
 
 

- ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗА ЗОНУ ЦЕНТРАЛНЕ РАЗВОЈНЕ ОСОВИНЕ МАГИСТРАЛНОГ, 
РЕГИОНАЛНОГ ПУТА И РЕКЕ МЛАВЕ  

 
 Правци Салаковац – Велико Црниће – Мало Црниће и  Салаковац - Шапине – Забрега - 

Диван, показују се као врло атрактивна зона. Салаковац је саобраћајно средиште и од 
највећег је значаја. У склопу Просторног плана ће се обратити пажња овој траси и 
отворити могућности улагања; 

 Салаковац-Велико Црниће-Мало Црниће је атрактивна зона у којој се бележи економски 
напредак, на улазу се налази привредна зона; постоји угљенокоп у Шљивовцу, потребно 
је реализовати постојећу планску документацију и дефинисати правила градње 
привредних објеката у комплексима; 

 формирање привредно економске зоне уз путни правац Салаковац-Мало и Велико 
Црниће уз изградњу нове саобраћајнице паралелно са регионалним путем, од 
Салаковца до Малог Црнића, са 4 приступна пута из тих насеља а поред тога изградити 
и бициклистичку стазу; 

 формирање нових привредно економских зона уз путни правац М-24  од уласка у 
општину  до Салаковца, затим на потезу Салаковац - Шапине, као и уз пут П-15 (од М-24 
до Смољинца); 

 изградња моста на путу Шапине -Смољинац; 
 стамбено ширење Малог и Великог Црнића, али уз јасну забрану градње у зони 

пољопривреде и између Малог Црнића и Батуше;  
 проширење насеља Калиште стамбено пословном градњом у зони пута Р-105 до 

скретања за Велико село (пут Л-6); 
 дефинисање правила за изградњу јавних обеката, стамбених и помоћних објеката 

домаћинстава, угоститељских објеката, објеката привреде и др.; 
 формирање и развој планиране радно-индустријске зоне, претежно са објектима 

прерађивачке индустрије, као и складиштења и прераде пољопривредних производа. 
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     1.а. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗА МИКРОЗОНУ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ  
 
Основни циљеви просторног развоја у зони насеља Мало Црниће: 

 плански развој зоне око млина тако да се формира као секундарни центар насеља и 
уврсти у центар општине, као пословна и производно комерцијална зона; 

 дефинисање смерница за решавање урбанистичких проблема и урбанистичко 
планирање централног дела насеља Мало Црниће (главна улица, центар, паркинг 
простор, замена дотрајале водоводне мреже, недостајућа расвета и др.); 

 дефинисање правила за изградњу јавних објеката, стамбених и помоћних објеката 
домаћинстава, угоститељских објеката, објеката привреде и др.; 

 реконструкција и одржавање улица под савременим коловозом; 
 успостављање везе општинског центра са осталим насељима новим мостовима преко 

Млаве (колски и пешачки мост); 
 предвидети враћање дела старог корита реке Млаве кроз села кроз која је пролазила; 
 потпуно покривање насеља градском водоводном мрежом и повећање броја корисника 

прикључених на градски водовод; 
 гасификација, односно изградња магистралног гасовода до центра Малог Црнића и 

разводне гасоводне мреже по околним насељима;  
 даље проширење јавне расвете; 
 додатно проширење услова за смештај и чување деце (нарочито у општинском центру). 

 
- ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗА БРЕЖУЉКАСТУ СТИШКУ ОБОДНУ МАКРОЗОНУ  
 
 реконструкција и рехабилитација локалне путне и уличне мреже; 
 дефинисање правила за изградњу објеката ван насељених места, стамбених и 

помоћних објеката домаћинстава, угоститељских објеката, објеката пољопривреде, 
привреде и др.; 

 реализовати могућност проширења за пут између насеља Кула и Црљенац (ознака Л-5 
према општинској одлуци о категоризацији путева), иако је солидан, са 3-4 m ширине;  

 успостављање међусобних веза насеља на левој и десној обали Млаве и Млаке, и 
посредно боље везе  са општинским центром,  изградњом мостова (мост на општинском 
путу Л-10 преко реке Млаке, мост преко Млаве на путу између насеља Калиште и 
Топоница); 

 проширење фарме уз насеље Црљенац; 
 проширење сеоских гробаља; 
 успостављање адекватне путне везе насеља Аљудово и Црљенац са насељем 

Манастирица у суседној општини Петровац на Млави; 
 регулација површинских бујичних токова; 
 развој сточарства и воћарства с обзиром на потенцијал за развој тих привредних 

делатности. 
 

2.а. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗА МИКРОЗОНЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАСЕЉА И ПРИВРЕДНИХ 
ЛОКАЦИЈА 

 
Основни циљеви просторног развоја у зони насеља по ободима долине: 

 дефинисање смерница за решавање урбанистичких проблема и урбанистичко 
планирање насеља (улице, центар, паркинг простор, замена дотрајале водоводне 
мреже, недостајућа расвета и др.); 

 дефинисање правила за изградњу јавних објеката, стамбених и помоћних објеката 
домаћинстава, угоститељских објеката, привредних објеката и др. у насељима; 
 

 дефинисање јасних зона за изградњу привредних објеката, на периферним деловима 
насеља и ван грађевинског подручја (као блокетара, ПВЦ столарија и сервиси у 
Смољинцу) и посебно привредна зона уз насеље Кулу; 
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 проширење фарме уз насеља Велико Село и Крављи До; 
 изградња моста у Смољинцу а у насељу Кула је потребна реконструкција моста преко 

Витовнице ка манастиру Брадача; 
 проширење сеоских гробаља; 
 даље проширење јавне расвете, потпуно покривање ужих зона насеља градском 

водоводном мрежом, изградња канализационе мреже, система за пречишћавање 
отпадних вода и регулисање канала за одводњавање атмосферске воде. 

 
      2.б. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗА МИКРОЗОНЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИЈЕ 
 

 дефинисање правила за изградњу туристичких, јавних, комерцијалних, угоститељских 
објеката, пољопривредних домаћинстава, рибњака, објеката привреде и др.; 

 реконструкција и проширење пута за Заову, асфалтирање пута за језеро Змајевац и 
манастир Св. Петке у Смољинцу и реконструкција неколико руинираних мостова, 
највише у Црљенцу; 

 преиспитати идејни пројекат туристичко-рекреативног центра „ЗАОВАЧКА ШУМА“ – 
Мало Црниће који је израђен 1983. године и својевремено израђени детаљни 
урбанистички план викенд насеља у Заовачкој шуми са елементима урбанистичког 
пројекта којима су били предвиђени:  

- изградња и уређење ауто кампа и формирање школе у заовачкој шуми која ће 
ученицима основних и средњих школа омогућити наставу и боравак у природи  

- изградња спортских терена, летње позорнице, спаваоница за ученике и других 
садржаја, уређење пропланака и шумског мобилијара у заовачкој шуми;  

 развијати излетиште Точак између Куле и Кобиља (уз кога је и извориште воде) са 
туристичким садржајима, уз проширење границе туристичке дестинације и изградњу 
туристичких објеката; 

 обезбеђење простора за изградњу викенд насеља у зони Заове, у појасу на рубовима 
грађевинског подручја Топонице; 

 изградња етно насеља у зони уз језеро Змајевац; 
 туристичку зону Аљудово треба проширити према општини Петровац на Млави, ка 

Манастирици, у обухвату приказаном у графичком делу елабората и уредити као 
јединствену област у сарадњи са општином Петровац на Млави; 

 саобраћајна и туристичка сигнализација дуж свих путева и у насељима је неопходна за 
развој туризма;  

 изградња спортских терена и спортско забавних локација, као што је у Аљудову већ 
направљена писта за спуштање параглајдером; 

 развој сеоског и ловног туризма (лов - јер фауну карактерише мноштво птица, риболов  - 
већ постоји мрестилиште риба на језеру Змајевац, које одржава задруга), као и 
спортско-рекреативног туризма и излетничког туризма и уређење туристичких локација;  

 јачање туристичке организације и промотивне активности за локалне специфичности и 
понуду - у насељима Топоница, Смољинац и Црљенац се налази дрво Запис, ловачки 
дом у Црљенцу, аутентично гробље у Смољинцу, Бајлонијев млин који треба ставити 
под заштиту и слично); 

 формирати етно парк у старом делу насеља Забрега, где још постоје куће у којима нико 
не живи, као куриозитет да су се сви иселили са друге стране пута; 

 изградња Дома Федрас-а (Фестивал драмских аматера села Србије организује се сваке 
године у Малом Црнићу у времену од 14. до 21. октобра) у Малом Црнићу; 

 заштита шума и дивљачи у комплексу Заова, као и одредба да цела зона буде 
проглашена за природну целину или парк шуму у надлежности општине; 

 регулација површинских бујичних токова. 
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- ПЛАНСКА РЕШЕЊА ЗА МАКРОЗОНУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 у општини која је богата њивама и воћњацима користити све потенцијале за даљи 

развој воћарства и ратарства, при чему приоритет представља прерада 
пољопривредних производа и формирање мањих прерађивачких погона; развој 
пољопривреде, изградња погона за прераду ракије; производња здраве хране; 

 дефинисање зоне градње уз државне путеве и правила за изградњу пољопривредних 
објеката, хладњача и прерађивачких погона, мини сточних фарми, рибњака, као и 
других привредних садржаја у њој; 

 коришћење водног потенцијала за наводњавање и евентуално мање акумулације; 
 коришћење постојећих потенцијала за унапређење сточарства, базираног на 

комерцијалним мини фармама; постоји комбинат између Топонице и Великог Села, у 
Топоници се вршио откуп стоке, Батуша се и данас зове село сунцокрета а у насељу 
Црљенац постоје фарме јунади и пилића коју треба проширити као и друге постојеће 
фарме у зони; 

 реализовати потребно укрупњавање земљишта и обнову земљорадничких задруга; 
 изградити уставни део  на сутоку Млаве и Орловаче како би било воде у каналима и 

током лета; 
 наводњавање проширити и на леву страну реке Млаве; 
 унапредити шумско-привредне ресурсе; 
 омогућити инвестирање и изградњу пољопривредних објеката на пољопривреном 

земљишту. 
 
 
 

3. Принципи и пропозиције заштите, уређења и развоја природе и природних система 
 

Природна добра 
 
Иако, према извештају надлежне институције на територији општине нема заштићених 
природних вредности, предлог самог Просторног плана је да се неки од објеката за које је 
оцењено да су вредно природног наслеђе уврсте у режим посебних третмана са становишта 
њихове заштите и то тако да се за сваку интервенцију на њима или у њиховом комплексу мора 
прибавити претходно позитивно мишљење Комисије за планове. 
 
Таквој обавези подлежу: 
 
- ИЗВОР (ЧЕСМА) ПОСВЕЋЕН СВ. ПЕТКИ – уз комплекс цркве СВ. Петке тридесетак метара 
југоисточно од цркве.  
- ИЗВОР ''ШОПОТ'' – у густој шуми, триста метара јужно од цркве. 
- ПОДРУЧЈЕ ЗАОВАЧКЕ ШУМЕ које је проглашено Одлуком Скупштине општине Мало Црниће 
подручјем са посебном наменом за изградњу и формирање Туристичко-рекреативног центра. 
Овај простор обухвата површину Заовачке шуме, језера Заова и црквеног имања у укупној 
површини од 116,00 ha као и заштитни појас у ширини од 100,00 метара од ивице шуме у свим 
правцима. Одлука обухвата и површину од 100,00 метара са обе стране пута рачунајући 700 
метара према северу и према југу од пута Р-107 а са улазом у Заовачку шуму. 
- ПРОСТОР НАСЕЉА АЉУДОВО – делови долина потока у оквиру шумске зоне јужно од 
Аљудова и Куле  
- Локалитет Водице (са манастиром Брадача) у сливу Брадачког потока.  
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

 
 

1. Услови за изградњу површина и објеката јавне намене  
 
 

Планске мере за објекте јавне намене Мало Црниће 
 
За урбанистички план је овим планским документом условљено да се предвиде проширење 
вртића у Малом Црнићу у коме нема довољно простора, потребно проширење школе и 
изградња фискултурне сале, изградња банке и административне зграде општине и један 
старачки дом. Потребно је реконструисати и уз проширење и додатно опремање осавременити 
дoм здравља у Малoм Црнићу, као и центар за социјални рад. 
Површине и објекте јавне намене градити у складу с прописима којима се обезбеђује да буду 
приступачни особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности. 
 
 
Планске мере за објекте јавне намене у осталим насељима 

 
Систем образовања 
 
У планском периоду треба реализовати потребна проширења објеката, доградњу спортских 
дворана или игралишта, или реконструкције уз додатно опремање за осмогодишње оснoвне 
шкoле у насељима: Смољинцу, Топоници, Божевцу, Батуши, Калишту, Великом Црнићу и 
Салаковцу, као и за пoдручна oдељења oвих шкoла која се налазе у свим другим насељима.  
 
Вртићи и предшколске установе 
 
Предшколска установа у планском периоду треба да оформи  истурене групе у још 6 насеља у 
којима данас не постоје.  
 
Поште 
 
Потребно је проширење пошта у Малом Црнићу, Великом Селу, Смољинцу и Божевцу. На 
овим објектима је потребно интервенисати у грађевинском смислу тако да буду у складу с 
прописима којима се обезбеђује да буду приступачни особама са инвалидитетом, у складу са 
стандардима приступачности. Поштанским ковчежићима треба покрити сва насеља јер 
ковчежића нема у чак 12 месних заједница.  
 
Култура, спорт и рекреација  
 
Општинска Библиотека у планском периоду треба да обезбеди јединице у свим насељима.  
Потребно је додатно уредити, осавременити, опремити и проширити капацитете за Домове 
културе који постоје у свим месним заједницама. На Домовима културе је потребно 
интервенисати у грађевинском смислу тако да буду у складу с прописима којима се обезбеђује 
да буду приступачни особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности. 
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Урбанистички услови за површине и објекте јавне намене 
 
Јавна администрација и пословање 
 
Јавни објекти су поште, банке, управа, администрација и установе. и објекти и институције за 
опслуживање подручја, које одговарају карактеристикама подручја. Архитектонска решења 
јавних објеката раде се по правилу на основу Урбанистичког пројекта или конкурса. 
Максимална висина објеката треба да је усклађена са окружењем и амбијентом, као и 
висинском регулацијом сусједних објеката, а по правилу не треба да је већа од П+3+Пк. 
Надзиђивање објеката, као санација равних кровова може бити спрат и поткровље са косим 
кровом – сложеним или вишеводним, спрат са косим кровом иза атике, минималног нагиба. 
Величина објекта (габарит и спратност) мора бити у складу са важећим прописима за 
одговарајуће делатности које ће се обављати у објекту, уз примену конструкција, материјала, 
архитектонских облика и форми прилагођених амбијенту у коме се објекти граде. Исти објекти 
могу имати подрумски или сутеренски део ако не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе. Површине за зелене површине комплекса морају бити минимум 20% 
од површине локације. Нормирање површина за просторије јавних служби (полиција, банка, 
телекомуникације) је по правилу БРГП 12 m2/запосленом. Потребна број паркинг места треба 
реализовати по нормативу 1 ПМ на 100m2 БГРП. 

 
 
 

Предшколско образовање 
 
 Површина парцеле - мин. 10m2 по детету ; 
 Површина објекта - мин. 6,5m2 БГП по детету; 
 Радијус гравитације - 600 – 1000m од места становања. 
 По потреби могуће и организовано чување деце по кућама већих домаћинстава. 
 
 
Основно образовање 
 
 Површина парцеле - мин. 15m2 по ученику ; 
 Површина објекта - мин. 6,0m2  БГП по детету; 
 Учионички простор - 2,0m2 по ученику;  
 универзални терени и терени за мале спортове при школи2m2 по ученику 
 Број ученика у одељењу - 25 до 30; 
 Број запослених - 1 запослени на 15 ученика; 
 обезбеђења превоза ученика на релацији мјесто становања – школа, ако су релације веће. 
 
 
Социјална заштита 
 
1. Дом за смештај особа са функционалним и менталним сметњама: 

 Површина парцеле - мин. 30m2 по кориснику ; 
 Површина објекта - мин. 20m2  БГП по кориснику; 

2. Дом за смештај деце без родитељског старања: 
 Површина парцеле - мин. 35m2 по детету ; 
 Површина објекта - мин. 15m2  БГП по детету; 

3. Дом за пензионере: 
 Површина парцеле - мин. 45m2 по кориснику ; 
 Површина објекта - мин. 20m2  БГП по кориснику. 
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Здравствена заштита 
 
1. Дом здравља: 

 Површина парцеле - 0,2m2 по становнику ; 
 Површина објекта - мин. 0,11m2  БГП по становнику; 

2. Здравствене станице и амбуланте: 
 Површина парцеле - 0,005m2 по становнику ; 
 Површина објекта - мин. 0,003m2  БГП по становнику.  
 БРГП – 0,05 m2/становнику; 
 Радијус опслуживања маx 4 – 5km 

 
Култура 
 
Димензионисање културних садржаја у сеоским насељима треба да се базира на принципу да 
за сваких 1000 становника треба обезбедити најмање 180m2 изграђеног простора ра различите 
културне и друштвене потребе. Предвиђени простори треба да буду флексибилни, уз 
могућност увођења мобилних библиотека, биоскопа или камерних сцена, односно 
вишенаменско коришћење објеката. 
 
Препоруке за организовање објеката културе: 
 
1. Библиотеке и читаонице: 

 Број књига - 3 - 4 књиге по становнику; 
 Потребна површина - 0,001m2  БГП по књизи; 
 Број запослених - 1 запослени на 1000 књига; 

2. Биоскопи: 
 Капацитет - 20 корисника на 1000 становника; 
 Површина објекта – 2m2 на 1 седиште; 
 Број запослених - 1 запослени на 50 седишта;  

3. Универзална сала: 
 Капацитет - 10 седишта на 1000 становника; 
 Површина објекта - мин. 4,6m2 БГП по кориснику; 

4. Позориште: 
 Капацитет - 6 - 10 седишта на 1000 становника; 
 Површина објекта – 8m2 на 1 седиште; 
 Број запослених - 1 запослени на 10 седишта; 

5. Културно уметничка друштва: 
 Капацитет - 20 чланова на 1000 становника; 
 Потребна површина  - мин. 1,35m2 БГП по члану. 

 
 
Физичка култура, спорт и рекреација 
 
Објекте и пратеће садржаје планирати у свим насељима, али тако да се највећи број спортских 
активности може обавити у месту становања. На овај начин ће се што већи број становника 
активније бавити спортом. У сеоским насељима  зоне спорта и рекреације треба ускладити са 
локалним потребама, што се посебно односи на врсту спорта, капацитет објеката и начин 
обраде терена. Димензионисање потребних капацитета вршити по следећим оријентационим 
параметрима: 
 Површина парцеле (комплекса)  - минимално 10 m2 слободних отворених поршина по 

становнику; 
 Површина објекта - минимално 0,25m2 БГП по становнику. 
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Изградња и уређење јавних зелених површина: 
 
- партерна решења ускладити са наменом и функцијом зелене површине, тако да се не угрозе 
постојеће вредности зелене површине; 
- нивелациона решења ускладити са конфигурацијом терена; 
- хортикултурна решења ускладити са трасама подземних инсталација – уважити потребна 
минимална одстојања: од водовода 1,5m, од канализације 2,5m, од топловода 3,0m, од 
електроинсталација 2,0m, од ТТ инсталација 1,5m, односно у складу са важећим техничким 
прописима; 
- избор врста за озелењавање усагласити са наменом и функцијом зелене површине, као и са 
условима станишта; 
- избор врста за дрвореде усагласити са ширином улице и утврдити адекватна растојања 
између садница - у зависности од врсте и прилаза објектима; 
- за дрворедне саднице обезбедити отворе за садњу минималног пречника 1,2m и минимално 
растојање од објекта 3,0m. 
- у зависности од намене зелене површине предвидети опремање одговарајућом опремом и 
садржајима; 
- однос површина-поплочавања травњака и високог растиња ускладити са наменом зелене 
површине; 
- у оквиру зелених јавних површина могу се поставити елементи урбаног мобилијара, 
телефонске говорнице, јарболи, билборди, односно изградити објекти спорта и рекреације. 
 
Комунални објекти 
 
Пијаце  
 
Постојеће званичне пијаце (активну и неактивирану пијацу у Божевцу и пијацу Топоници) треба 
уредити до нивоа добре опремљености, а у осталим насељима потребно је за ту намену 
уредити одговарајући простор у обухвату грађевинског подручја насеља. 
Грађење отворене робно зелене пијаце у Малом Црнићу спроводи се у складу са већ донетом 
Одлуком општине, а за делове општине за која није предвиђена израда урбанистичког плана, 
на локацијама унутар предвиђеног грађевинског земљишта, у складу са техничким прописима 
за ову врсту објеката.  
Распоред објеката нових пунктова отворених зелених пијаца у насељима која немају пијаце 
треба локацијски и бројно да задовољи потребе становништва, али њихова опремљеност 
према санитарно-техничким условима и нормативима мора бити одговарајућа, односно, 
неопходно је извршити опремање пијаца санитарним објектима, тачно дефинисати површину 
комплекса, оградити га, поставити тезге и обезбедити простор за смештај прибора за 
одржавање пијаце паркирање по нормативу 1 паркинг место на четири тезге. 
 
Сточне пијаце  
 
Овим планом предвиђено је формирање сточне пијаце уз локални пут у атару Црљенца, као 
насеља у коме већ постоје фарме крава и пилића, а које је на погодној позицији у односу на 
државне путеве и на насеља која ће гравитирати новој пијаци.  
Објекти на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе морају да испуњавају 
следеће услове: 
 да се налазе изван насеља; 
 да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава; 
 да нису удаљени од главног пута; 
 да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште; 
 да исложбене просторије могу изузетно да се налазе и у самом насељу; 
 да има само један улаз довољно простран и са изграђеним вратима;  
 да има посебно издвојен простор за животиње за које се приликом контроле утврдило да 

су заражене или су сумљиве на заразу. 
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Величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да се просечно 
одређена површина повећа за 15% површине на име путева, манипулативних и санитарних 
обеката: 
 по грлу крупних животиња: 2m2 ; 
 по телету: 1,20m2; 
 по овци, односно свињи  преко 50kg/1m2; и 
 по јагњету и прасету: 0,50m2. 

 
Депоније 
 
Општина Мало Црниће потписала је споразум за изградњу регионалне депоније, која је 
предвиђена за шест општина (Петровац на Млави, Жабари, Кучево, Жагубица и Мало Црниће), 
у складу са Националном стратегијом управљања отпадом са програмом приближавања 
Европској унији, те се не планира изградња нових депонија на територији општине. 
Постојећа депонија у КО Шапине ће остати у функцији као сабирна. 
Након тога, завршени су и од стране надлежног министарства верификовани пројекти санације 
и ремедијације депоније на локацији КО Салаковац. По том пројекту ова локација ће остати 
привремена депонија за средњорочни период од 5 година, до кад је планирана реализација 
регионалне депоније, након чега ће се реализовати планирана санација и ремедијација. 
 
Гробља  
 
Постојећа гробља треба по настанку потребе проширити и обновити до пуне опремљености у 
складу с прописима. Под пуном опремљеношћу  на гробљима подразумевају се: гробне 
парцеле, гробна места, капеле (боксови) за умрле, колске и пешачке саобраћајнице и прилазни 
пут, пешачки трг, други објекти (верски, сале за парастосе, економски, продавнице цвећа и 
погребне опреме и други објекти за вршење погребне делатности ), зелене површине и ограда 
гробља. 
Минимални садржај за сеоска гробља је гробне парцеле, гробна места и колске и пешачке 
саобраћајнице. 
Правила градње за наведене објекте на гробљима су : 
 

1. облик и величина гробних парцела одређују се на основу просторних услова и 
функционалних захтева. 

2. минимална ширина пешачких стаза које деле гробне парцеле је 1,20 m. 
3. колске саобраћајнице (прилазни пут) димензионишу се према категорији пута и рангу 

насеља с тим што је минимална ширина коловоза 5,0 метара, а изузетно минимално 2,5 
метра за сеоска гробља када се прилаз утврђује преко пољског односно некатегорисаног 
пута. 

4. габарит, облик и положај капеле и других објеката одређује се према просторним  
могућностима, функционалним захтјевима (повезивање за колски и пешачки саобраћај ) и 
рангу и потребама насеља. 

5. у случају када се гробље граничи са стамбеним објектима, приликом одређивања 
положаја гробних парцела на неизграђеном делу гробља, ивица парцеле мора бити 
удаљена минимално 25,0 m. Од најближег постојећег или планираног стамбеног објекта. 
Простор између гробне парцеле и границе гробља има карактер заштитног зеленог појаса 
и мора се озеленити високом вегетацијом. 

6. ограда комплекса према јавном путу и неизграђеном земљишту је транспарентна са 
висином која је одређена за стамбене или индустријске објекте, с тим да се омогућује и 
формирање ''живе'' ограде.  
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2. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система 
 

 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 
 
и повезивање са регионалном мрежом 
 
Планске претпоставке које се у погледу развоја саобраћајне инфраструктуре у наредном 
периоду морају остварити, а на основу анализе стања и сагледавања саобраћајних 
потенцијала општине Мало Црниће, су:  
 

 За основни вид саобраћаја на територији општине - друмски саобраћај - обезбедити 
услове за  развој и модернизацију, како би се у будућности створили услови за 
побољшање ефикасности остварења транспортног рада и постигли оптимални 
економски ефекти; 

 повећање квалитета саобраћајних услуга и повећање сигурности и безбедности свих 
учесника у саобраћају применом одговарајућих мера у области техничког регулисања 
саобраћаја (саобраћајна сигнализација, видео мониторинг, саобраћајна и комунална 
полиција); 

 на локалном, општинском нивоу, обезбедити добре саобраћајне везе са  свим 
насељима, као и потенцијално атрактивним туристичким локалитетима и стварати 
услове за безбедно одвијање јавног превоза путника на територији општине 
кроз изградњу адекватних стајалишта; 

 у насељима стимулисати „еколошки чисте“ видове саобраћаја и немоторна 
кретања (пешачка кретања, бициклистички саобраћај) кроз изградњу 
инфраструктуре, ради подстицања развоја еколошког начина живота; 

 подизање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају а посебно пешака у 
насељеним местима изградњом тротоара на деоницама државних путева I и II 
реда кроз насељена места; 

 створити услове за квалитетно одржавање и реконструкцију постојеће општинске 
мреже, као и за проширење мреже путева  и улица у насељима; 

 реконструкција локалне путне и уличне мреже, и то реконструкција и одржавање 
локалних (општинских) путева и улица под савременим коловозом; 

 успостављање међусобних веза насеља као и веза са општинским центром новим 
мостовима преко Млаве и Млаке (колски и пешачки мостови); 

 пут између насеља Кула и Црљенац је солидан, 3-4 m ширина улице, са могућношћу 
проширења; 

 у насељу Кула је потребна реконструкција моста преко Витовнице ка манастиру 
Брадача; 

 увођење адекватне саобраћајне, информативне и туристичке сигнализације путева са 
циљем развоја туризма; реконструкција и проширење пута за Заову; 

 потребно је асфалтирање пута за језеро Змајевац и манастир Св. Петке, као и боља 
сигнализација. Језеро представља мрестилиште риба, које одржава задруга; 

 забранити градњу у зони некадашње железничке пруге и сачувати коридор за могућност 
изградње пута на месту некадашње железнице; 

 повезати насеља Шапине и Божевац новим локалним путем; 
 формирање привредно економске зоне уз путни правац Салаковац-Мало и Велико 

Црниће као и Салаковац- Шапине- Забрега- Диван, изградити нову саобраћајницу 
паралелно са регионалним путем, од Салаковца до Малог Црнића, са 4 приступна пута 
из тих насеља а поред тога изградити и бициклистичку стазу. 
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА 
 
У претходном периоду је рађено нешто појединачне пројектне документације из ове области, 
али су таква решења била тешко применљива, због висине потребних финансијских средстава, 
кадровских и технолошких захтева и неуједначених критеријума у појединим решењима. Због 
тога је Дирекција за изградњу Општине, у сарадњи са надлежним органима, предложила 
свеобухватно решење великог проблема водоснабдевања. Због његовог квалитета, дугорочне 
реализације и могућности фазне изградње, оно ће бити инкорпорирано у овај Просторни план. 
Наведено решење предвиђа изградњу магистралног водоводног прстeна који ће повезивати 
насеље Мало Црниће, Батушу, Калиште, Црљенац, Кулу, Божевац, Шапине, Смољинац, 
Салаковац и Велико Црниће. Од овог прстена ће се одвајати цевоводи за Крављи До, 
Топоницу и Велико Село и Врбницу са западне, те Кобиље, Аљудово, Забрегу и Мало 
Градиште са источне стране.  
По овом концепту извориште у Батуши ће бити део система. За Батушу и Калиште је 1994. 
године израђен заједнички главни пројекат снабдевања водом. Он садржи решења примарне и 
главне секундарне мреже, резервоара, црпне станице, бунарске кућице, опреме црпне 
станице, бунара и станице за хлорисање са опремом. Концепција водоснабдевања ових 
насеља предвиђа заједничко извориште у Батуши у оквиру кога се налазе дубоки бушени 
бунари, црпна станица, резервоар и водоводна мрежа са припадајућим елементима. До сада је 
изведен бунар, у Батуши је изграђен резервоар, а траса цевововода ка Калишту је уз стару 
пругу. 
Веза са Калиштем ће бити постављена уз стару пругу, а том трасом ће се и наставити даље до 
локалног пута, затим до регионалног, па уз њега до Црљенца. Од Црљенца до Куле ће траса 
бити постављена према постојећој пројектној документацији. Од Куле до Божевца постоји 
изграђен цевовод који ће бити део система, као и постојеће извориште и резервоар 2 x 250 м3. 
Даље ће се цевовод постављати уз пут ка Шапинама и Смољинцу. Траса цевовода наставља 
уз пут ка Салаковцу, Великом и Малом Црнићу, а од њега се опет спаја са почетком у Батуши 
трасом уз стару пругу. У Малом Црнићу постоји водовод и његови капацитети ће се укључити у 
јединствени систем. 
На овај велики прстен се може спојити Кобиље по постојећем пројекту, па и Аљудово, ако то 
буде рационално због малог броја корисника. Такође се могу остварити и одвојци Шапине – 
Забрега и Смољинац – Мало Градиште. 
Насеља са друге стране Млаве – Велико Село, Топоница и Крављи До ће добијати воду из 
главног прстена преко секундарног са везама из Малог Црнића и Калишта. 
Процењује се да су постојеће или лако доступне количине воде 4,5 l/s из Божевца, 20 l/s из 
Малог и 40 l/s из Великог Црнића и 20 l/s из Батуше, укупно око 84,5 l/s, што би свакако 
задовољило све потребе становништва и привреде. Квалитет воде је задовољавајући, осим 
прекорачења садржаја амонијака неорганског порекла, што је лако решиво технолошко 
питање. 
 
 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 
Цела територија Општине се у погледу решења одвођења и третмана отпадних вода може 
поделити на две целине и то: 
1. Насеља која ће имати локална постројења за пречишћавање отпадних вода -  Топоница, 
Шљивовац, Крављи До, Божевац, Кула, Кобиље, Смољинац, Шапине, Мало Градиште, 
Забрега, Црљенац и Аљудово.  
2. Насеља која ће имати централизована постројења за пречишћавање отпадних вода -  за 
насеља Мало и Велико Црниће и Салаковац – за насеља Батушу, Калиште, Врбницу и Велико 
Село.  
Треба анализирати и могућност заједничког пречишћавања отпадних вода за Кулу и Аљудово.  
Крајњи реципијент отпадних вода за Мало Градиште је река Пек, а за сва остала насеља река 
Млава.  
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Решења за насеља са локалним постројењима 
 
 
Топоница 
Предвиђена је изградња 3,8 km примарне и 4 km секундарне канализационе мреже, пречника 
200 mm, а главни канал ће бити постављен уз корито потока. Постројење ће бити лоцирано на 
десној обали Шљивовaчког потока, на око 500 m узводно од ушћа. 
 
Шљивовац  
Предвиђена је изградња 1.200 m примарне и 1.500 m секундарне каналске мреже. Предвиђена 
је локација постројења за пречишћавање на левој обали потока, на довољној удаљености од 
насеља. 
 
Kрављи До 
Предвиђена је изградња 1.000 m примарне и 1.000 m секундарне сабирне каналске мреже. 
Главни канал ће бити постављен уз поток у дужини од 1.500 m. Предвиђена је локација 
постројења за пречишћавање на левој обали дренажног канала у приобаљу Млаве, на 
довољној удаљености од насеља. 
 
Божевац 
Предвиђена изградња примарне канализационе мреже дужине 4,8 km и секундарне дужине 
18,9 km. Главни канал ће се градити на левој обали Обршког потока, а његова дужина је 2.400 
m. Предвиђени су пречници су 200 mm, и можда 250 mm, ако прорачуни то покажу. Главни 
канал се завршава на локацији постројења за пречишћавање на левој обали потока, довољно 
удаљено од града. 
 
Кула 
Предвиђена канализациона мрежа ће се састојати од примарних канала дужине 2.900 m и 
секундарна дужине 3.300 m. Сви канали ће бити пречника 200 mm, а главни канал ће бити 
постављен дуж десне обале Витовнице у дужини од 2.500 m. Локација постројења за 
пречишћавање је низводно дуж Витовнице, довољно удаљено од насеља. 
 
Аљудово 
Предвиђена је изградња примарне канализационе мреже дужине 800 m, а секундарне 900 m. 
Главни одводник ће се поставити дуж десне обале Витовнице у дужини  од 1.200 m и завршиће 
се на локацији удаљеној од насеља, где ће се градити постројење за пречишћавање. 
 
Кобиље 
Предвиђена је изградња примарне канализације дужине 3.400 m и секундарне 6.700 m. Главни 
одводник је пречника 200 mm, као и сви остали канали и биће постављен уз обалу потока 
Строш до локације постројења на левој обали потока. 
 
Црљенац 
Предвиђена је изградња примарне канализационе мреже дужине 5.800 m и секундарне 14.100 
m. Сви  канали су пречника 200 mm. Главни одводник је постављен по западном ободу насеља 
и биће дужине 2.700 m. Пошто у близини нема реципијената, пречишћена вода се може 
испуштати у лагуне јужно од насеља. 
 
Мало Градиште 
Предвиђена је изградња примарне канализационе мреже дужине 1.200 m и секундарне 4.300 
m. Сви  канали су пречника 200 mm. Главни одводник је постављен на десној обали 
Малоградишке реке у дужини од 1.000 m и завршиће се постројењем за пречишћавање 
отпадних вода.  
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Забрега 
Предвиђена је изградња примарне канализационе мреже дужине 1.200 m и секундарне 1.200 
m. Сви  канали су пречника 200 mm. Главни одводник ће се  поставити на десној обали Забој у 
дужини од 1.200 m и завршиће се постројењем за пречишћавање отпадних вода на довољној 
удаљености од насеља. 
 
Шапине  
Предвиђена је изградња примарне канализационе мреже дужине 3.700 m и секундарне 9.000 
m. Сви  канали су пречника 200 mm. Главни одводник ће се  поставити на левој обали 
Шапинског потока у дужини од 2.000 m и завршиће се постројењем за пречишћавање отпадних 
вода на довољној удаљености од насеља. 
 
Смољинац 
Предвиђена је изградња примарне канализационе мреже дужине 5.800 m и секундарне 14.100 
m. Сви  канали су пречника 200 mm. Главни одводник је постављен по западном ободу насеља 
и биће дужине 2.700 m. Пошто у близини нема реципијената, пречишћена вода се може 
испуштати у лагуне јужно од насеља. 
 
 
 
Решења за  насеља са заједничким  постројењима 
 
 
Мало и Велико Црниће и Салаковац 
Панирана је изградња 4.000 m примарне и 7.600 m секундарне канализационе мреже за Мало 
Црниће, 1.800 m примарне и 7.000 m секундарне мреже за Велико Црниће, те 1.500 m 
примарне и 5.100 m секундарне за Салаковац. 
За Мало и Велико Црниће ће главни одводник бити постављен на десној обали Млаве са 
пречником од 200 mm, а кроз Салаковац, до постојења за пречишћавање пречника 250 mm. 
Укупна дужина овог одводника ће бити 4.500 m. 
 
Батуша и Калиште 
Планирана је изградња 2.600 m примарне и 2.700 m секундарне канализације за Батушу и 
2.000 m примарне и 2.000 m секундарне канализације за Калиште. Главни колектор ће се 
градити уз десну обали Млаве у дужини од 3.100 m до локације постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 
 
Велико Село и Врбница 
Планирана је изградња 4.600 m примарне канализационе мреже и 4.600 m секундарне за 
Велико Село, као и 3.300 примарне и 6.900 m секундарне за Врбницу.  
Главни оводник ће бити постављен уз десну обалу Млаве у дужини од 3.100 m до локације 
постројења за пречишћавање отпадних вода. 
 
Кула и Аљудово 
Постоји могућност и заједничког пречишћавања отпадне воде за ова два насеља. Тада би се 
изградила примарна канализациона мрежа дужине 2.900 m и секундарне од 3.300 m за Кулу, 
као и 800 m примарне мреже и 900 m секундарне за Аљудово. 
Главни одводник за ова насеља би био дугачак 2.300 m. Сви канали су пречника 200 mm, а 
завршава се постројењем за пречишћавање отпадних вода. 
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Пречишћавање отпадних вода 
 
Отпадне воде које се стварају на територији општине Мало Црниће су комуналног карактера (с 
обзиром на стање индустрије и привреде уопште), док се могуће отпадне воде из 
индустријских комплекса, као и отпадне воде осталих будућих корисника јавних 
канализационих система, пре упуштања у канализациону мрежу морају довести до 
одговарајућег квалитета, дефинисаног Правилником о техничким  и санитарним условима 
упуштања отпадних вода у јавну канализацију . 
Приликом дефинисања потребног степена пречишћавања и избора технологије и концепције 
пречишћавања отпадних вода, према домаћој законској регулативи, неопходно је водити 
рачуна о прописаној категорији - класи усвојеног реципијента, односно, квалитет финалног 
ефлуента мора бити такав да не доведе до нарушавања прописаног квалитета водотока у који 
се упушта (стандард - реципијент).  
 
Технологија пречишћавања 
 
Пречишћавање отпадних вода које, генерално посматрано, имају карактер комуналних 
отпадних вода са делом претходно третираних индустријских отпадних вода, у принципу се 
спроводи кроз примарни - механички и секундарни – биолошки третман уз евентуалну примену 
терцијарне обраде. 
Примарним третманом се отпадне воде ослобађају грубих нечистоћа, пливајућег муља (масти 
и уља), као и лакоталоживих минералних материја, што је неопходно и са аспекта исправног 
функционисања секундарног третмана. 
Секундарни, тј. биолошки третман представља окосницу читавог система за пречишћавање, 
јер се у оквиру овог дела врши највећа редукција по свим параметрима квалитета отпадне 
воде, те је адекватном избору, како технологије, тако и неопходне хидроопреме потребно 
посветити екстремну пажњу. Генерално посматрано, у секундарном сегменту, технологија 
пречишћавања базира се на биолошком третману заснованом на процесу активног муља. 
Терцијарни третман, којим се практично врши дорада - полирање квалитета ефлуента 
углавном спроводи путем филтрације на пешчаним филтрима и дезинфекције ефлуента. 
Приликом дефинисања процеса пречишћавања отпадних вода мањих насеља каква су у 
општини Мало Црниће посебна пажњу треба посветити захтевима да процес буде ефикасан, 
флексибилан и да се процесом може адекватно управљати.  
У том смислу треба искористити  могућности третмана отпадних вода за мала и средња 
насеља у складу са савременим светским достигнућима и искуствима у области 
пречишћавања комуналних отпадних вода и за насеља или групе насеља треба предвидети 
уградњу готових постројења, за која данас постоји веома широка понуда на светском тржишту. 
Наиме, у протеклих 10 година у светској технологији пречишћавања отпадних вода малих 
насеља дошло је до значајног унапређења уређаја под називом "пакет - постројења". 

 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 
 
На основу студије дугорочног перспективног развоја електроенергетске мреже напонских нивоа 
35 и 10 kV до 2015. године, као и прогонозираних потреба за електричном енергијом, 
предвиђена је изградња нових електроенергетских објеката - трафостаница на територији свих 
насеља општине.  
Oсим изградње нових капацитета потребне су и реконструкције постојећих капацитета 
трафостаница, у првом реду замена дотрајалих трафостаница типа »кула» новим стубним 
трафостаницама, затим заменом расклопне опреме у постојећим трафостаницама, итд.  
У плановима надлежног Електродистрибутивног предузећа предвиђена је и замена постојећих 
бројила електричне енергије новим електронским бројилима са могућношћу даљинског 
очитавања, као и реконструкција мерних места.  
Стабилност напајања електричном енергијом на територији Опшине Мало Црниће је 
делимично  неповољна, јер је повезана са честим прекидима напајања, условљених у првом 
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реду дотрајалошћу електроенергетске опреме, (трансформатора, изолатора, раскопне опреме, 
дрвених стубова, каблова,....) затим неповољним коридорима далековода (шумско растиње, 
обрадиве површине,...) и на крају оштећењима електроенергетске опреме несавесним 
деловањем људи (бесправна изградања на коридорима каблова, паљење дрвених стубова 
намерно изазваним пожарима, итд) 
Услед оваквог стања мреже и опреме јављају се повећани губици електричне енергије у 
преносним водовима. Губици електричне енергије на територији Општине крећу се око 17%, а 
од тога су око 9% технички губици условљени карактеристикама мреже, док су остали губици 
комерцијални и они износе око 8%, а узроковани су у првом реду слабом наплатом, као и 
крађом електричне енергије. 
Наплата електричне енергије је отежана због слабе платежне моћи становника у првом реду 
сеоских потрошача, старих дуговања, као и због неовлашћеног коришћења електричне 
енергије. 
Тренд повећања потрошње електричне енергије у наредном периоду (до 2015. године) на 
територији општине Мало Црниће је веома неравномерно распоређен. Он је у посредној вези 
са демографским растом односно опадањем броја становника на територирији Општине. Док 
се са једне стране очекује пораст потрошње електричне енергије у предвиђеној новој 
индустриској зони Салаковца, дотле се са друге стране очекује смањење потрошње 
електричне енергије у сеоским срединама.  
Општи закључак релевантан независно од планских решења је да би на на смањење 
потрошње електичне енергије на територији Општине, како у сеоским, тако и у градској 
средини од великог утицаја могла бити изолација објеката, замена столарије, коришћење 
штедљивих сијалица, коришћење кућних апарата са минималном потрошњом енергије, итд. 
Међутим и даље је ниско развијена свест грађана о потреби штедње најскупље и најфиније 
енергије, јер је она још увек код нас социјална категорија, и често се лоше употрeбљава и у 
политичке сврхе. Но упркос свему мора се радити на едукацији грађанства и подизању нивоа 
свести о неопходности потребе за штедњом електричне енергије јер ће она у будућности бити 
све скупљи енергент. 
 
 
 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 
У наредном периоду на територији oпштине Мало Црниће планира се увођење нових сервиса  
(АДСЛ, кабловска дигитална телевизија, интернет и телефонирање преко интернет протокола 
итд.) који подразумевају прикључак на мрежу оптичких каблова и монтажу нових уређаја који  
ће то омогућити. У приоритету је повезивање постојећих фиксних и мобилних телефонских 
мрежа. Место Мало Црниће је већ повезано на постојећи оптички кабл Пожаревац-Петровац на 
Млави, а са поменутог кабла ради се на пројектима оптичких привода за постојеће АТЦ Велико 
Село и Црљенац са припадајућим насељима. У току је процес за добијање дозвола за 
међумесни оптички кабл на релацији Пожаревац-Кучево, који ће делом бити положен на 
подручју који покрива Општина Мало Црниће. Његовим полагањем ће бити повезане постојеће 
АТЦ Шапине, Кобиље, Божевац и Смољинац са припадајућим насељима.   
На територији општине Мало Црниће налази се два предајника мобилне телефоније Телеком-а 
на брду изнад Црљенца и код Смољинца, а извесна је изградња још једног на брежуљку код 
самог улаза у Мало Црниће (3Г). У плану је изградња више предајника којим би се оптимизовао 
сигнал мобилне телефоније Телеком-а Србије и пуштање у рад 3Г базних станица. Овим 
планом је предвиђена изградња нових базних станица за мобилну телефонију према 
потребама постојећих и нових оператера, без посебних услова или правила градње, осим  
обавезе поштовања услова здравља људи и заштите животне средине у складу с посебним 
законима. 
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ПЛАНСКА РЕШЕЊА ГАСИФИКАЦИЈE 
 
У складу са опредељењима Стратегије развоја енергетике Републике Србије и Националног 
акционог плана гасификације Владе републике Србије, повећање коришћења природног гаса је 
један од најважнијих стратешких праваца развоја енергетике Републике Србије. 
У складу са тим, а у циљу унапређивања заштите животне средине, као и изналажења 
ефикаснијих облика коришћења енергије у свакодневном животу домаћинстава за потребе 
снабдевања природним гасом будућих потрошача на територији oпштине Мало Црниће, 
планиран је Дистрибутивни гасоводни систем oпштине Мало Црниће. 
Места прикључења на планирани гасоводни систем ЈП Србијагас изводе се подземно и 
предвиђена су два: 1) на ободу насељеног места Мало Црниће, у гасном чворишту ГМРС/МРС 
„Мало Црниће“из којег се, са разводног гасовода Осипаоница – Кучево, капацитета 5.000 m3/h 
излазног притиска до 4 бара,  одваја разводни гасовод високог притиска за Петровац на 
Млави, и 2) на западном ободу насељеног места Кобиље, у гасном чворишту ГМРС/МРС 
„Кобиље“ из којег се, са разводног гасовода Осипаоница – Кучево, капацитета 3.000 m3/h 
излазног притиска до 4 бара, одваја разводни гасовод високог притиска за Голубац и Велико 
Градиште 
Из ГМРС/МРС „Мало Црниће“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже до 
насељених места у северозападном делу општине и то:  
Мало Црниће /299 домаћинстава/, Велико Црниће /223 домаћинства/, Смољинац /541 
домаћинство/, Салаковац /260 домаћинстава/, Батуша /184 домаћинства/, Калиште /151 
домаћинство/, Топоница /323 домаћинства/, Велико Село /209 домаћинстава/, Врбница /171 
домаћинство/, Крављи До /94 домаћинстава/ и Шљивовац /43 домаћинства/.  
Укупна дужина примарне дистрибутивне мреже за дистрибутивно подручје ГМРС/МРС „Мало 
Црниће“ је 31.860 метара. 
Месна  дистрибутивна мрежа планирана је од ПЕ цеви пречника ДН40, ДН63 и ДН90. Укупна 
дужина месне  дистрибутивне мреже је око 84.360 метара. 
Из ГМРС/МРС „Кобиље“ планиран је развод примарне дистрибутивне мреже до насељених 
места у северозападном делу општине и то: 
Кобиље /306 домаћинстава/, Божевац /533 домаћинства/, Шапине /291 домаћинство/, Забрега 
/74 домаћинства/, Кула /204 домаћинства/, Црљенац /317 домаћинстава/, Аљудово /52 
домаћинства/ и насељено место Манастирица /241 домаћинство/ које се налази на територији 
општине Петровац на Млави.  
Укупна дужина примарне дистрибутивне мреже је 22.390 метара. 
Месна  дистрибутивна мрежа планирана је од ПЕ цеви пречника ДН40, ДН63 и ДН90. Укупна 
дужина месне  дистрибутивне мреже је око 84.500 метара. 
 
 
Полагање гасовода, вођење трасе и укопавање 
 
Примарна дистрибутивна гасоводна мрежа, се води претежно кроз јавне зелене површине у 
зони регионалних и локалних саобраћајница.  
Месна дистрибутивна гасоводна мрежа се види претежно у јавним површинама поред 
саобраћајница или дуж пешачких стаза или зелених површина, у насељеним местима, које 
имају третман јавних. 
Гасовод се целом својом трасом води подземно односно полаже у ров, а на 30 cm од горње 
ивице рова дуж целе трасе поставља се жута упозоравајућа трака са ознаком „ГAС“. У појасу 
укрштања или паралелног вођења са подземним инсталацијама, ископ рова се ради по 
условима органа који су надлежни за ту врсту инсталације (саобраћајнице или подземне 
инсталације). 
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Техничка решења заштите гасовода 
 
Гасовод се обележава дуж целе трасе помоћу стубића и месинганих плочица, при чему се 
посебно води рачуна о обележавању места рачвања, промена правца као и одвајања кућних 
гасних прикљкучака Ознаке се постављају и на секцијским вентилима.  
Забрањена је изградњa објеката и извођење других радова, испод, изнад и непосредно поред 
гасовода којим би се нарушавала несметана и безбедна дистрибуција гаса или се угрожава 
безбедност људи и имовине. 
Запорни вентили / лоптасте славине / које деле дистрибутивну мрежу на секције, заштићени су 
у неармираним бетонским шахатама са капама од ливеног гвожђа које се налазе у нивоу 
терена. 
 
Мере заштите од пожара 
 
Дубина полагања цеви дистрибутивне мреже и предузете заштитне мере треба да онемогућују 
спољне утицаје. Ради безбедности околине и евентуалног неовлашћеног или ненамерног 
деловања на арматуру, МРС мора бити ограђена жичаном оградом. Ради евентуалних 
интервенција на дистрибутивној гасоводној мрежи или њене фазне изградње предвиђена је 
уградња секцијских вентила.  
Mере заштите од пожара oбезбеђују се сигурносним испусним вентилима, противпожарном 
шахтом са секционим вентилом (против-пожарни вентил ППВ) којим се, у случају потребе, 
може ручно затворити довод гаса у МРС и запорним вентилом (ППВ 1), који омогућава брзо 
затварање гаса у случају потребе. 
 
 
3. Заштита животне средине 

 
Стратегија у области заштите животне средине јесте задржавање задовољавајућег квалитета 
животне средине на нивоу општине, уз ограничавање и елиминисање појединих негативних 
утицаја, из чега произилазе циљеви и предлози за планске мере:  
Циљеви заштите животне средине су: 
 унапређење управљања отпадом; 
 унапређење управљања заштитом и коришћењем вода; 
 заштита земљишта од загађења и деградације; 
 очување квалитета ваздуха; 
 заштита биљних и животињских врста, станишта и биодиверзитета; 
 заштита од елементарних непогода и удеса;  
 развој еколошке свести становништва; и 
 развој институционалног капацитета и система мониторинга животне средине.  

 
Планске мере за заштиту животне средине су:  
 
1) управљање отпадом (до изградње регионалне депоније):  
 повећање броја становника обухваћених организованим сакупљањем чврстог отпада;  
 унапређење рада комуналног предузећа одговорног за сакупљање отпада или укључивање 

приватног сектора; 
 санирање постојећих дивљих сметлишта;  
 дефинисање правила и принципа третмана и одлагања индустријског, медицинског и 

другог специфичног отпада;  
 формирање сточног гробља или другог решења за депоновање отпада животињског 

порекла и другог отпада из пољопривреде;  
 подстицање смањења количине отпада на извору и поновне употребе отпада;  
 увођење сепарације отпада (папир, стакло, метал, пластика) на месту настанка у складу са 

важећом регулативом;  
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 изградња станице за сакупљање отпада који се рециклира у станице за сакупљање 
кабастог отпада;  

 унапређење капацитета и институционално унапређење за управљање отпадом на 
подручју општине; 

2) управљање заштитом и коришћењем вода:  
 заштита изворишта;  
 унапређење и проширење водоводне мреже;  
 подстицање рационалне потрошње воде у домаћинствима и индустрији;  
 изградња система за пречишћавање комуналних и индустријских отпадних вода; 
 унапређење и проширење канализационе мреже;  
 регулисање Витовнице и Млаве 

3) заштита земљишта: 
 рационално коришћење земљишта – очување плодног пољопривредног земљишта; 
 уређење деградираног земљишта и враћање напуштеног пољопривредног земљишта 

првобитној намени; 
 санација и рекултивација површина угрожених ерозијом; 
 промовисање ограничене примене агротехничких мера;  

4) очување квалитета ваздуха:  
 ограничавање емисија из постојећих извора загађивања; 
 спречавање емисија из нових извора загађивања, посебно у погледу могућих кумулативних 

утицаја;  
 изградња гасоводне мреже; 

5) заштита биљних и животињских врста, станишта и биодиверзитета: 
 истраживање биодиверзитета општине и адекватана заштита;  
 утврђивање локалитета и заштите појединих биљних врста (зеленика); 
 заштита животињских врста и њихових врста од штетних утицаја; 

6) заштита од елементарних непогода и удеса:  
 примена мера за смањење ризика од удеса при транспорту, складиштењу и руковању 

опасним материјама; 
 примена мера заштите и поступака у случају хаваријског изливања опасних материја  
 примена мера заштите од поплава, земљотреса, пожара итд;  

7) развој еколошке свести становништва: 
 припрема и спровођење образовних програма; 
 информисање о стању животне средине; 

8) развој институционалног капацитета и система мониторинга: 
 континуирано праћење стања ваздуха, вода и земљишта; и 
 формирање еколошког фонда Општине. 

 
 
 

4. Заштита природних и културних добара 
 
 

Културна добра 
 
Надлежни Завод за заштиру споменика културе је доставио податке о заштићеном 
споменичком наслеђу за потребе плана који су саставни део документације плана.  
Обавеза да се за поједине локалитете одреди обавеза прибављања конзерваторских услова 
за потребе било каквих интервенција на њима.  
Ти објекти или комплекси су: 
 
- СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР „ЗАОВА“ - Топоница - данашња црква св. Архистратига 
Михаила и Гаврила. Комплекс „Заова“ обухвата: 1) Манастир „Заова“, 2) Конак манастира 
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„Заова“, 3) Чесму „Шопот“, 4) Школу у природи, 5) Мотел „Заова“, 6) Викенд насеље „Заова“, 7) 
Спортске терене и пратеће објекте, 8) Језеро у „Заови“, 9) Ловиште јелена лопатара, 10) 
Фазанерију, 11) Зоолошки врт, 12) Друге пратеће објекте и инфраструктуру везану за објекте 
комплекса „Заова“. 
- СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР „БРАДАЧА“  - Кула 
- СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР „Свете Петке“ – Смољинац 
- Археолошко налазиште „MUNICIPIUM“ КОД КАЛИШТА  
- Црква светог Игњатија Богоносца,  Мало Црниће 
- Црква светог Томе, Божевац 
- Црква Петозарних Мученика, Смољинац 
- Црква светог Преображења, Шапине 
- Црква светог Петра и Павла, Црљенац 
- Црква Кула 
- Црква Кобиље 
- Црква Салаковац 
 
Предлог самог Просторног плана је да се неки од објеката за које је оцењено да су вредно 
историјско наслеђе уврсте у режим посебних третмана са становишта њихове заштите и то: 
- Велики млин фамилије Бајлони у Малом Црнићу  
- Објекат кафане Алексић Радиша у Малом Црнићу  
- Кућа Стаменке Живковић у Малом Градишту,  
- Воденица Мирослава Станимировића у Црљенцу  
- Воденица Антић у Црљенцу  
- Основна школа „Милисав Николић“ у Божевцу. 
- Нове цркве у местима Мало Градиште, Забрега. 
 
На подручју општине постоје и друге очуване целине са објектима: кућа, кош, магаза, бунар, 
капија, ограде итд, и такве целине је неопходно на неки начин заштитити. С тим циљем 
неопходно је израдити студију народног градитељства, како би објекти и амбијенталне целине 
који нису на горњем списку били евидентирани, снимљени, фотографисани, елаборирани и 
архивирани, пре њиховог рушења, или изградње у њиховом непосредном окружењу. 
 
 
Природна добра 
 
Према извештају надлежне институције на територији општине нема заштићених природних 
вредности. Међутим, по својим вредностима и квалитету, одређене амбијенталне природне 
целине на територији општине могу се уврстити у природне вредности локалног значаја и 
заштитити у складу с таквим вредновањем. Поглављем 3. овог плана - принципи и пропозиције 
заштите, уређења и развоја природе и природних система дефинисан је начин уређења, којим 
ће се истовремено остварити и потребна заштита за:  извор „Шопот“, подручје заовачке шуме, 
простор насеља Аљудово са проширењем зоне до општине Петровац на Млави, локалитет 
Водице (са манастиром Брадача) и извор (чесма) посвећен св. Петки – уз комплекс цркве св. 
Петке.   
 
 
5. Заштита од пожара, непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава 

 
Простори велике концентрације становништва, грађевинског фонда, привредних и 
непривредних активности, представљају потенцијално најугроженија подручја са аспекта 
одбране и заштите простора. Као посебне планске мере којима се повећава „отпорност“ 
простора за потребе одбране и заштите издвајају се: 

- функционално зонирање урбаних простора (радне зоне, становање, индустрија); 
- предузимање свих неопходних мера заштите од индустријских удеса на свим постојећим 
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привредним  локалитетима и планирање нових привредних капацитета на локацијама  ван 
зона становања; 

- обезбеђивање слободног простора у насељима, заштићеног од пожара и рушевина и 
повезаног саобраћајницама и водотоковима; 

- изградња двонаменских склоништа допунске заштите; 
- обезбеђивање алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију и спасавање; 
- ширине саобраћајница дефинисати у зависности од зарушавања и могућности прилаза 

објектима у фази спасавања затрпаних; 
- решавање електроснабдевања насеља прстенастим разводима и  изградњом  мањих 

система који могу функционисати  аутономно у посебним условима; 
- обезбеђивање водоснабдевања насеља уз очување алтернативних извора снабдевања 

водом за пиће (бунари, извори и сл.); и 
- предузимање мера за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода 

(земљотреси, поплаве и сл.).  
Основна мера заштите људи и материјалних добара у случају ратне опасности је изградња 
заштитних објеката (склоништа). Предвиђено да се заштита и склањање становништва врши у 
заштитним објектима, подрумским просторијама, као и рововским заклонима, који се у складу 
са законом граде у случају непосредне ратне опасности и у рату. Не обавезују се појединачни 
инвеститори на изградњу склоништа, већ се изградња склоништа и заклона врши у складу са 
проценом надлежне институције односно на основу процене угрожености и ризика општине. 
 
 
6. Извод из Стратешке процене утицаја на животну средину 
 
Резимирајући утицаје плана на животну средину и елементе одрживог развоја може се 
констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на конкретан 
простор. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских решења су 
ограниченог интензитета и просторних размера. Да би се овакви утицаји свели у оквире који 
неће оптеретити капацитет простора, потребно је спроводити мере за спречавање и 
ограничавање негативних утицаја на животну средину. 
 
У варијанти да се просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду 
могу се очекивати само негативни ефекти код готово сваког сектора и ниједан позитиван 
ефекат у односу на циљеве стратешке процене утицаја. У варијанти да се просторни план 
имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају 
већину негативних тенденција у развоју посматране територије ако се план не би 
имплементирао. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја који се радио за ниво ППО не може дати коначне 
одговоре на прихватљивост даље планске или пројектантске разраде појединих планских 
решења. Таква провере морају се спроводити и детаљно оцењивати приликом израде даље 
документације, пројектне документације и студија оправданости. Ниво детаљности који ће 
анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на животну средину, разматраће се у 
оквиру процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима и у оквиру Процена утицаја 
појединачних објеката и пројеката на животну средину.   
 
Анализирајући Просторни план у целини, као и појединачна планска решења, на основу 
евалуације значајних утицаја може се закључити да имплементација плана не производи 
могуће стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју, већ само на 
деловима (локалитетима, трасама) планског подручја на коме се реализују одређена планска 
решења. У случајевима где је процењено да може доћи до потенцијално негативног утицаја 
потребно је предузети одговарајуће мере заштите прописане овим Извештајем. 
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П Р А В И Л А  Г Р А Д Њ Е 
 
 
Правилима градње су одређени врсте и намене објеката који се могу или не могу градити под 
условима утврђеним планским документом, услови за формирање грађевинске парцеле, 
услови парцелације и препарцелације, положај објекта у односу на регулацију и у односу на 
границе грађевинске парцеле, највеће дозвољене индексе заузетости и изграђености 
грађевинске парцеле; највеће дозвољене спратност и висину објеката, најмања дозвољена 
међусобна удаљеност објеката међусобно и објеката од граница парцела, услови за изградњу 
других објеката на истој грађевинској парцели, услови и начин обезбеђивања приступа 
парцели и простора за паркирање возила, као и друга специфична правила по јасно 
дефинисаним зонама или целинама. 
Сва правила градње дефинисана под 3.1 и 3.2 се односе на све дозвољене врсте објеката. 

 
 

1. Правила за простор за који је предвиђена израда урбанистичког плана 
 
 
Мало Црниће 
  
Центар општине је насеље равничарског типа са котама терена од 85 до 100 mnm. 
Концентрисаног је типа са развијеном уличном мрежом. Правила грађења из просторног плана 
важе до доношења одоговарајућег урбанистичког плана, а на основу њих се издаје локацијска 
дозвола. До доношења урбанистичког плана за центар општине изградња ће се вршити по 
следећим правилима: 

 
1. Насеље - постојећи грађевински рејон 
 
Објекти који се могу градити 
- стамбени;  
- мешовити стамбено-пословни;  
- пословни као пратећи уз становање; 
- услужне, трговинске, угоститељске, или занатске делатности; и 
- други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. 
 
Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину  за које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну средину 
 
Правила 
 
Грађевинска линија је на 3 m од регулације.  
Минимално одстојање главних објеката од међе износи 2,5 m.  
Минимално одстојање за приземне помоћне објекте чија стреха није виша од 3 m (део до међе) 
може бити до 1 m, без отварања прозора ка суседној парцели.  
Допуштена су и мања одстојања од међа уз писмену сагласност комшија међаша.  
Уколико не постоји сеоска канализациона мрежа, сваки инвеститор је дужан да изгради 
водонепропусну септичку јаму која не сме бити лоцирана ближе од 6 m од стамбених објеката 
нити ближе међи од 3 m.  
Највећи дозвољени коефицијент изграђености је 1,4. 
Највећи дозвољени коефицијент заузетости је 50%. 
Највећа спратност је П+1+Пк. 
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2) Центар насеља 
 
Објекти који се могу градити 
- стамбени;  
- мешовити стамбено-пословни; 
- пословни као пратећи уз становање; 
- услужне, трговинске, угоститељске, или занатске делатности; 
- објекти од општег значаја - школе, амбуланте, сеоски домови и сл.; 
- верски објекти; 
- услужни инфраструктурни објекти (бензинске станице, базне станице мобилне телефоније, 

кабловска и оптичка мрежа и сл.); 
- други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. 
 
Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину  за које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну средину 
 
Правила 
 
Грађевинска линија у центрима је по правилу 3 m од регулације улице, а изузетно и на самој 
регулацији (процена надлежне службе). 
Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања 
од 2,5 m. 
Минимално одстојање главних објеката од међе износи 2,5 m. 
Минимално одстојање за приземне помоћне објекте чија стреха није виша од 3 m (део до међе) 
може бити до 1 m, без отварања прозора ка суседној парцели.  
Допуштена су и мања одстојања од међа уз писмену сагласност комшија међаша.  
Уколико не постоји сеоска канализациона мрежа, сваки инвеститор је дужан да изгради 
водонепропусну септичку јаму која не сме бити лоцирана ближе од 6 m од стамбених објеката 
нити ближе међи од 3 m.  
Највећи дозвољени коефицијент изграђености је 2,0. 
Највећи дозвољени коефицијент заузетости је 60%. 
Највећа спратност је П+2+Пк. 
Пројектовање објрката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7 до 8 степени MCS  - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
3) Изван насеља у проширењу грађевинског рејона 
 
Објекти који се могу градити 
- стамбени; 
- мешовити стамбено-пословни; 
- објекти од општег значаја - школе, амбуланте, сеоски домови и сл. уз сагласност месних 

заједница; 
- верски објекти уз сагласност месних заједница; 
- индустријски објекти;  
- сервисно-радни објекти; 
- услужни инфраструктурни објекти (бензинске станице, базне станице мобилне телефоније и 

сл.);  
- други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. 
Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину  за које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну средину 
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Правила 
 
Грађевинска линија за локалне и некатегорисане путеве је 5 m од спољне ивице путног појаса. 
Минимално одстојање главних објеката од међе износи 5 m. 
Минимално одстојање за приземне помоћне објекте чија стреха до међе није виша од 3 m 
може бити до 3 m, без отварања прозора ка суседној парцели.  
Допуштена су и мања одстојања од међа уз писмену сагласност комшија међаша.  
Сваки инвеститор је дужан да изгради водонепропусну септичку јаму која не сме бити 
лоцирана ближе од 6 m од стамбених објеката, нити ближе међи од 3 m.  
Највећи дозвољени коефицијент изграђености је 0,7. 
Највећи дозвољени коефицијент заузетости је 30%. 
Највећа спратност је П+1+Пк. 
Пројектовање објеката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7 до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
  
Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације 
 
На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских 
парцела, на основу пројекта препарцелације. Начин и услови утврђени у овом планском 
документу  су да грађевинска парцела не буде мања од 2,0 ара, да је четвороугаоног облика, 
да је са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом предвиђена за 
изградњу или да је већ изграђена.  
На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на основу 
пројекта парцелације. Начин и услови утврђени у овом планском документу  су да 
новоформиране грађевинске парцеле не буду појединачно мање од 2,0 ара, да су 
четвороугаоног облика, да је свака нова парцела са обезбеђеним приступом јавној 
саобраћајној површини, да је планом предвиђена за изградњу или да је већ изграђена.  
На предлог власника, односно закупца сваке постојеће катастарске парцеле и уз сагласност 
власника суседне катастраске парцеле, може се вршити исправка граница свих суседних 
парцела, без посебних услова. 
 
 
2. Правила за простор за који није предвиђена израда урбанистичког плана 
 
Просторни план садржи правила градње, на основу којих је могуће издавање Локацијске 
дозволе за сваку тражену изградњу која је у складу са Планом. Правила ће садрже општи део, 
који се односи на укупну територију Општине, и посебни део којима се одређују правила 
изградње и архитектонског обликовања објеката у зависности од просторне целине у којој се 
налазе (за руралну зону, за зону магистралног пута и реке Млаве, за зону центра општине), као 
и мање просторне целине (као нпр. зона јавних државних путева). У графичком делу плана у 
шематским приказима урбанистичког решења појединих насеља приказане су зоне проширења 
грађевинских рејона свих насеља, у којима ће се примењивати ова правила. 
 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ 

 

(1) На подручју Општине, поред стамбених, могу се градити и сви други објекти који својом 
делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну средину. У оквиру сваке грађевинске 
парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња 
другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног 
објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. Објекат компатибилне 
намене може се градити на површинама друге претежне намене. Компатибилне намене су: 
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становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и 
саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, 
дечија заштита, образовање, култура и верски објекти. Пејзажно уређење, споменици, 
фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама.  
Објекат не испуњава услове за добијање одобрења за изградњу уколико је  изграђен на 
постојећој јавној површини, на површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта, или 
на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре.  
(2) У оквиру формираних сеоских насеља и центара на парцелама на којима постоје стамбени 
објекти, као и на парцелама у непосредном окружењу, могу се градити и мешовити стамбено-
пословни садржаји, као и објекти са исључиво пословним функцијама као пратећим 
функцијама уз становање. Пословни садржаји у оквиру ових центара могу бити услужне, 
трговинске, угоститељске, или занатске делатности. У оквиру ових центара могу се градити и 
објекти од општег значаја - школе, амбуланте, сеоски домови, верски објекти и др.  
(3) Ван формираних сеоских насеља и центара, на парцелама које имају приступ на јавну 
површину могу се градити објекти у складу с овим правилима и то привредни и производни 
објекти, пословни, сервисно-радни објекти, верски објекти, као и услужни (туризам, трговина и 
угоститељство, бензинске станице и сл.) и инфраструктурни објекти (као и базне станице 
мобилне телефоније, кабловска и оптичка мрежа и сл.). За привредне, производне и 
индустријске комплексе степен заузетости утврђује се максимум 80%, а дозвољена висина 
објеката не утврђује се. 
На пољопривредном земљишту, осим у макрозони заштићене пољопривредне површине, која 
је једина дефинисана на намени површина, се могу градити стамбени објекти за 
пољопривредно домаћинство; економски објекти (за смештај стоке, производни објекти, 
објекти за прераду пољопривредних производа), производни и сервисно-радни објекти у 
функцији пољопривреде (хладњаче, магацини, прехрамбени производни погони и сл.); објекти 
за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, 
(машине и возила); помоћни објекти који су у функцији пољопривреде (гараже, кошеви, 
амбари, оставе, настрешнице и слично); инфраструктурни објекти. Највећи дозвољени 
коефицијент изграђености је 0,3. Највећи дозвољени коефицијент заузетости је 30%. Највећа 
спратност је П+Пк, а за привредне објекте 12,0 m. 
На  шумском земљишту се могу градити објекти за туристичко-рекреативне сврхе; пратећи 
објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и партерно 
уређење (одморишта, стазе и сл.). Објекти се не смеју градити од бетона, већ се препоручује 
употреба природних материјала (дрво, камен, шиндра) и традиционалних форми. Пратећи 
објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.). могу бити површине до 40 m2, 
спратности од П до П+Пк. Највеће дозвољене висине настрешница су 7,0 m. Објекти за 
туристичко-рекреативне сврхе могу бити појединачне  изграђене површине до 400 m2, 
спратности до П+1+Пк. 
Уз воде и водозахватне површине се могу градити објекти за туристичко-рекреативне сврхе; 
пратећи објекти (шанк-барови, просторије за пресвлачење и сл.);  дрвене сојенице и 
настрешнице; и партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар, плаже и сл.). Пратећи 
објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40 m2, 
спратности од П до П+Пк. Највеће дозвољене висине сојеница и настрешница су 7,0 m. 
Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити појединачне  изграђене површине до 400 
m2, спратности до П+1+Пк. 
(4) Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за 
саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може 
бити мања од 2,5 m, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3 m. Објекти у радним 
зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3 m. 
Изузетак могу бити објекти којима се може приступити са других страна, при чему одстојање не 
може бити мање од 2,5 m. 
(5) Међусобна удаљеност приземних слободностојећих сеоских стамбених објеката утврђује се 
према врсти стамбеног објекта. Удаљеност објекта од линије суседне грађевинске парцеле 
мора бити минимално 2 метра. За изграђене сеоске објекте који су међусобно удаљени мање 
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од 3,00 метра не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 
Минимум растојања између стамбеног и економског објекта мора бити 5 метара. Међусобна 
растојања економских објеката зависе од организације економског дворишта, али прљави 
објекти се могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте. Ако се економски делови 
суседних парцела непосредно граниче, растојање између нових објеката мора бити од 5 
метара.  
(6) Уколико није другачије одређено посебним правилима степен изграђености утврђује се: - за 
становање- макс. 0,60, а за економски објекат  макс. 1,20, степен заузетости утврђује се: - за 
становање максимум 30%, а за економски објекат максимум 60%, а дозвољена висина објеката 
утврђује се: за стамбене или пословне објекте П+1+Пк односно три надземне етаже, за 
економске и привредне објекте 12m. 
(7) За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој 
парцели изван површине јавног пута по нормативима следећих односа потребних паркинг или 
гаражних места и корисног простора: 
      Табела бр. 22: Паркинг места 

за садржај: 
 

мин. 1 паркинг или гар. место по јединици мере на: 

стамбени објекти 100m2 корисног простора 
банке и медицинске установе 70m2 корисног простора 
пословање 100m2 корисног простора 
администрација 100m2 корисног простора 
поште 150m2 корисног простора 
робна кућа 100m2 корисног простора 
ресторан 8 столица 
хотел 10 кревета 
позоришта, биоскопи 30 гледалаца 
спортска хала 40 гледалаца 
производња и индустрија 200m2 корисног простора  

:  
(8) Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута, и у зависности од 
функције и ранга пута износи: за државни пут I реда (магистрални пут) 5 m, за државни пут II 
реда (регионални пут) од 3 до 5 m, за локални пут 2 m, за некатегорисани пут 1,5 m. 
(9) Грађевинска линија се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на 
истој регулацији. Она је по правилу за локалне и некатегорисане путеве 5 m од спољне ивице 
путног појаса, а у сеоским насељима и у центрима 3m, па и на самој регулацији (по процени 
надлежне службе). 
(10) На истој грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу 
стамбеног и другог објекта (оставе, септичке јаме, бунари, ограде и сл.) Ђубришта, пољски 
клозети и септичке јаме могу бити удаљени од бунара, односно извора воде најмање 20 m и то 
само на нижој коти. Минимално одстојање главних објеката од међе износи 2,5 m, док за 
приземне помоћне објекте чија стреха није виша од 3 m (део до међе) минимално одстојање 
може бити до 1 m, без отварања прозора ка суседној парцели. Допуштена су и мања одстојања 
од међа уз писмену сагласност комшија међаша.  
(11) Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно улици 
односно јарку са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског 
дворишта одводе се регулисано искључиво до ђубришне јаме. Површинске воде са једне 
грађевинске парцеле не смеју се усмеравати ка другим грађевинским парцелама, већ према 
риголи или каналу јавне саобраћајнице (улице/пута). Објекти који нису у функцији примарне 
пољопривредне производње (сервисно-радни, откупно-складишни-хладњаче и сл.) морају 
имати уређене манипулативне површине са којих се атмосферске воде могу прикупити у 
одговарајуће реципијенте и пречистити. Док се не изгради сеоска канализациона мрежа, сваки 
инвеститор је дужан да изгради водонепропусну септичку јаму, која не сме бити лоцирана 
ближе од 6 m од стамбених објеката, нити ближе међи од 3 m. 
(12) Парцеле се могу ограђивати оградом до висине 1,60 метара рачунајући од коте пута или 
транспарентном оградом до висине 2 метра. Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90 
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метара од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом  до висине 1,40 m која се 
може постављати на подзид висине коју одређује надлежни општински орган. Зидане и друге 
врсте ограда постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на 
парцели која се ограђује. Парцеле на којима се налазе индустријски и привредни објекти могу 
се ограђивати зиданом оградом висине до 2,50 метра. 
(13) На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити 
радови супротно разлогу због којег је појас успостављен. Заштитни електроенергетски појас 
утврђује се у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских објеката и износи за надземни вод 10 KV -  6 m; за надземни вод 35 KV - 15 
m; за надземни вод 110 KV - 15 m; и за надземни вод 220 KV -15 m. У заштитном појасу 
дозвољава се изградња других врста инфраструктуре уз услове и сагласност надлежног 
предузећа и уз обавезу поштовања услова укрштања и паралелног вођења 
електроенергетских водова. Ширина заштитног појаса државних путева у коме не могу да се 
граде нови стамбени, пословни, помоћни и слични објекти одређена је законом и односи се на 
појас лево и десно од регулације пута (односно путног појаса) до грађевинске линије новог 
објекта.  
(14) Водоводна, канализациона, електро, ТТ и гасоводна мрежа и припадајући објекти граде се 
по правилу у регулацији, односно у коридорима и на трасама у складу са условима и 
пројектима надлежних ЈП и ЈКП. Прикључак на ове мреже остварује се и на осталом 
грађевинском земљишту уз техничке услове надлежних инфраструктурних организација.  
(15) Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени овим 
планом су да се на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више 
грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације. Начин и услови утврђени у овом 
планском документу  су да грађевинска парцела не буде мања од 2,0 ара, да је четвороугаоног 
облика, да је са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом 
предвиђена за изградњу или да је већ изграђена.  
На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на основу 
пројекта парцелације. Начин и услови утврђени у овом планском документу су да 
новоформиране грађевинске парцеле не буду појединачно мање од 2,0 ара, да су 
четвороугаоног облика, да је свака нова парцела са обезбеђеним приступом јавној 
саобраћајној површини, да је планом предвиђена за изградњу или да је већ изграђена.  
На предлог власника, односно закупца сваке постојеће катастарске парцеле и уз сагласност 
власника суседне катастраске парцеле, може се вршити исправка граница свих суседних 
парцела, без посебних услова. 
(16) Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину  за које се у прописаној процедури не обезбеди 
сагласност на процену утицаја објеката на животну средину 
 
 
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАДЊЕ 
 
Посебна правила градње у Просторном плану имају и одредбе које се односе само на поједина 
насељена места на територији оптине и то за њихов постојећи и проширен грађевински рејон, с 
циљем да се одржи континуитет досадашњих типова градње. На основу општих правила и 
њихове допуне или измене из ових посебних правила се издаје Локацијска дозвола. 
 
Топоница - правила градње 
 
Ово брдско насеље расутог типа лежи између изохипси 110 и 180 mnm. Највећа густина 
становања је у центру насеља дуж повременог потока. У селу постоје школа и црква, а 
индустријских објеката нема. Најупечатљивије се види у Топоници, али и у другим насељима, 
да се традиционално граде куће са другим стамбеним или пољопривредним објектима око 
квадратног економског дворишта. Објекти за породично становање су ниски, најчешће до 
приземљa и поткровљa. ово су насеља. Топоница (као и Смољинац, Кула и Аљудово) су 
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насеља у којима у којима је могућ развој туризма, тамо треба потенцирати сеоску архитектуру, 
са великим отвореним двориштима (да се не ограђују високом и непрозирном оградом) с тим 
да би првенствено у њиховим центрима требало формирати амбијенталне целине – са 
карактером сеоске архитектуре и фаворизовати јавне просторе – као мале скверове, широке 
тротоаре, јавно зеленило... 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додају се тачка (1а) и тачка (5а) и 
мења тачка (6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити више главних и помоћних објеката у низу у атријумском 
склопу са унутрашњим двориштем, у складу с традиционалном организацијом сеоског 
дворишта. Препорука је да се формирају тремови по унутрашњем ободу. 
(5а) У целини означеној на графичком делу плана на ком је предвиђена градња викендица и 
кућа за одмор, удаљеност од линије суседне грађевинске парцеле мора бити минимално 3 
метра, степен изграђености утврђује се макс. 0,50, степен заузетости максимум 30%, а 
дозвољена висина објеката утврђује се на П+Пк односно две надземне етаже,  објекти се могу 
градити од чврстог натеријала, али морају имати завршну обраде фасаде и кровова од 
природних материјала (дрво, камен) и не могу се ограђивати сем зеленилом. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0. степен заузетости 
утврђује се максимум 70%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+1+Пк односно три надземне етаже до висине 12m. 
На теренима западног дела општине укључујући и дно долине реке Млаве пројектовање 
ускладити са сеизмичношћу између 8 и 9 степени MCS . У овој сеизмичкој зони се налазе 
насеља Топоница, Крављи До, Шљивовац, Батуша и Калиште.  
 
Шљивовац  - правила градње 
 
Насеље је смештено на левој обали Млаве, на котама од 165 до 205 mnm. Брдског је типа са 
слабо развијеном уличном мрежом. Највећи број становника живи уз обале потока Шљивовац.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,5, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+1 или П+Пк односно две надземне етаже. 
На теренима западног дела општине укључујући и дно долине реке Млаве пројектовање 
ускладити са сеизмичношћу између 8 и 9 степени MCS. У овој сеизмичкој зони се налазе 
насеља Топоница, Крављи До, Шљивовац, Батуша и Калиште.  
 
Kрављи До  - правила градње 
 
Ово насеље се налази на узвисини изнад леве обале Млаве, на котама између 120 и 160 mnm. 
Брдског је, расутог типа, са слабо развијеном уличном мрежом, а највећа концентрација 
становништва је у централном делу, уз водоток. 
(1а) На парцели се може градити више главних и помоћних објеката у низу у атријумском 
склопу са унутрашњим двориштем, у складу с традиционалном организацијом сеоског 
дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0. степен заузетости 
утврђује се максимум 70%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+1+Пк односно три надземне етаже до висине 12m. 
На теренима западног дела општине укључујући и дно долине реке Млаве пројектовање 
ускладити са сеизмичношћу између 8 и 9 степени MCS . У овој сеизмичкој зони се налазе 
насеља Топоница, Крављи До, Шљивовац, Батуша и Калиште.  
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Божевац  - правила градње 
 
Насеље је друго по величини у Општини, брдског је типа, али концентрисано, са врло 
развијеном уличном мрежом, на котама 155 до 200 mnm. Индустрије у њему нема, али постоје 
школа, црква и угоститељски објекти. Само у Божевцу има изграђених кућа у урбаним 
композицијама са три надземне етаже. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,5, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+3+Пк односно пет надземних етажа. 
Пројектовање објрката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7 до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће, Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
Кула  - правила градње 
 
Насеље је брдског типа на котама од 110 и 145 mnm, концентрисаног типа, са добро 
развијеном уличном мрежом. Од јавних објеката постоје школа и црква, а индустрије нема. 
Кула (као и и Аљудово, Топоница и Смољинац) је насеље у ком је могућ развој туризма, те 
треба потенцирати сеоску архитектуру, са великим отвореним двориштима (да се не ограђују 
високом и непрозирном оградом) с тим да би првенствено у њиховим центрима требало 
формирати амбијенталне целине – са карактером сеоске архитектуре и фаворизовати јавне 
просторе – као мале скверове, широке тротоаре, јавно зеленило... 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0, степен заузетости 
утврђује се максимум 70%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+1+Пк односно три надземне етаже до висине 12m. 
Пројектовање објрката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7  до 8 степени MCS  - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
Аљудово  - правила градње 
 
Насеље је брдског типа на котама од 120 и 140 mnm, расутог типа, са мање развијеном 
уличном мрежом. Од јавних објеката ту су школа и црква, а индустрије нема. Топоница, 
Смољинац, Кула и Аљудово су насеља у којима у којима је могућ развој туризма, треба 
потенцирати сеоску архитектуру, са великим отвореним двориштима (да се не ограђују 
високом и непрозирном оградом) с тим да би првенствено у њиховим центрима требало 
формирати амбијенталне целине – са карактером сеоске архитектуре и фаворизовати јавне 
просторе – као мале скверове, широке тротоаре, јавно зеленило. Допуна са изменом у односу 
на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка (6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,5, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+1 или П+Пк односно две надземне етаже. 
Пројектовање објрката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7  до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
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Кобиље  - правила градње 
 
Ово је насеље брдског типа смештено на котама од 180 до 215 mnm. Концентрисано је са 
добро развијеном саобраћајном мрежом. Од јавних објеката постоје школа, црква, а 
индустријски објекти на постоје.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+2+Пк односно четири надземне етаже. 
Пројектовање објрката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7  до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће, Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
Црљенац -  - правила градње 
 
Насеље је смештено на побрђу изнад Млаве, на десној обали потока Мореч. Брдског је и 
концентрисаног типа, смештено на теренима између 110 и 145 mnm. И у њему се налазе школа 
и црква, а индустрије нема.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+2+Пк односно четири надземне етаже. 
Пројектовање објрката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7  до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
Мало Градиште  - правила градње 
 
Насеље је брдског типа на котама од 130 и 165 mnm, концентрисаног типа, са добро 
развијеном уличном мрежом. Од јавних објеката ту су школа и црква, а индустрије нема.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+2+Пк односно четири надземне етаже. 
Сеизмички најстабилнији су терени у северном делу општине у коме се налазе насеља 
Забрега, Шапине, Смољинац и Мало Градиште. Пројекте ускладити с податком да се ова 
насеља налазе у оквиру зоне у којој се могу очекивати земљотреси не јачи од 7 степени MCS. 
 
Забрега  - правила градње 
 
Насеље је брдског типа на котама од 190 и 250 mnm, концентрисаног типа, са добро 
развијеном уличном мрежом.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,5, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+1+Пк односно три надземне етаже. 
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Сеизмички најстабилнији су терени у северном делу општине у коме се налазе насеља 
Забрега, Шапине, Смољинац и Мало Градиште. Пројекте ускладити с податком да се ова 
насеља налазе у оквиру зоне у којој се могу очекивати земљотреси не јачи од 7 степени MCS. 
 
Шапине  - правила градње 
 
Насеље је брдског типа на котама од 150 и 200 mnm, концентрисаног типа, са добро 
развијеном уличном мрежом. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,8, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+2 или П+1+Пк односно три надземне етаже. 
Сеизмички најстабилнији су терени у северном делу општине у коме се налазе насеља 
Забрега, Шапине, Смољинац и Мало Градиште. Пројекте ускладити с податком да се ова 
насеља налазе у оквиру зоне у којој се могу очекивати земљотреси не јачи од 7 степени MCS. 
 
Велико Црниће - правила градње 
 
Насеље равничарског типа са котама терена од 85 до 100 mnm. Концентрисаног је типа са 
развијеном уличном мрежом.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,0, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+2+Пк односно четири надземне етаже. 
Пројектовање објеката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7 до 8 степени MCS скале - у овој зони су насеља Салаковац, Велико 
Црниће, Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
Смољинац – правила градње 
 
Насеље на покренутом терену, са котама терена од 100 до 120 mnm. Концентрисаног је типа 
са развијеном уличном мрежом.  Смољинац са Малим Црнићем и Божевцем спада у највећа 
насеља општине, популационо највећа, урбанија од осталих, немају типична сеоска 
домаћинства развијена по ободу него је стамбени објекат постављен у предњем делу парцеле, 
а у задњем делу су, уз задњу ивицу парцеле су често организовани сервисни објекти. 
Топоница, Смољинац, Кула и Аљудово су насеља у којима у којима је могућ развој туризма, 
треба потенцирати сеоску архитектуру, са великим отвореним двориштима (да се не ограђују 
високом и непрозирном оградом) с тим да би првенствено у њиховим центрима требало 
формирати амбијенталне целине – са карактером сеоске архитектуре и фаворизовати јавне 
просторе – као мале скверове, широке тротоаре, јавно зеленило...  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
Препорука је да се у приземљима објеката граде локали. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,4 степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+3+Пк односно до пет надземних етажа. 
Сеизмички најстабилнији су терени у северном делу општине у коме се налазе насеља 
Забрега, Шапине, Смољинац и Мало Градиште. Пројекте ускладити с податком да се ова 
насеља налазе у оквиру зоне у којој се могу очекивати земљотреси не јачи од 7 степени MCS. 
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Салаковац  - правила градње 
 
Насеље равничарског типа са котама терена од 85 до 100 mnm. Концентрисаног је типа са 
развијеном уличном мрежом.  
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и два помоћна објекта. Препорука је да се у 
приземљима објеката граде локали. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 2,4, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+2+Пк односно четири надземне етаже. За привредне и индустријске комплексе 
степен заузетости утврђује се максимум 80%, а дозвољена висина објеката не утврђује се. 
Пројектовање објеката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7  до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће,Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
 
Батуша - правила градње 
 
Насеље равничарског типа са котама терена од 90 до 110 mnm. Концентрисаног је типа са 
развијеном уличном мрежом. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,8, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+2 или П+1+Пк односно три надземне етаже. 
На теренима западног дела општине укључујући и дно долине реке Млаве пројектовање 
ускладити са сеизмичношћу између 8 и 9 степени MCS . У овој сеизмичкој зони се налазе 
насеља Топоница, Крављи До, Шљивовац, Батуша и Калиште.  
 
Калиште - правила градње 
 
Насеље равничарског типа са котама терена од 90 до 110 mnm. Концентрисаног је типа са 
развијеном уличном мрежом. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,8, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+2 или П+1+Пк односно три надземне етаже. 
На теренима западног дела општине укључујући и дно долине реке Млаве пројектовање 
ускладити са сеизмичношћу између 8 и 9 степени MCS. У овој сеизмичкој зони се налазе 
насеља Топоница, Крављи До, Шљивовац, Батуша и Калиште.  
 
Велико Село - правила градње 
 
Насеље брдског типа на котама од 95 и 150 mnm, концентрисаног типа, са добро развијеном 
уличном мрежом. У Великом Селу су углавном приземне куће, уз пар изузетака. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна стамбена или пословна и два помоћна објекта. 
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(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,5, степен заузетости 
утврђује се максимум 50%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене и пословне, 
објекте П+1+Пк односно три надземне етаже. 
У југозападном делу територије општине Мало Црниће у оквиру греде Сопот, а у зони насеља 
Велико Село и Врбница пројекте ускладити са прописом да сеизмичност прелази ниво од 9 
степени MCS. 
 
Врбница - правила градње 
 
Насеље брдског типа на котама од 95 и 150 mnm, концентрисаног типа, са добро развијеном 
уличном мрежом. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,8, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+2 или П+1+Пк односно три надземне етаже. 
У југозападном делу територије општине Мало Црниће у оквиру греде Сопот, а у зони насеља 
Велико Село и Врбница пројекте ускладити са прописом да сеизмичност прелази ниво од 9 
степени MCS. 
 
Кула - правила градње 
 
Насеље брдског типа на котама од 95 и 145 mnm, концентрисаног типа, са добро развијеном 
уличном мрежом. 
Допуна са изменом у односу на општа правила је тако што се додаје тачка (1а) и мења тачка 
(6) које гласе: 
(1а) На парцели се може градити до два главна и више помоћних објеката, у складу с 
традиционалном организацијом сеоског дворишта. 
(6) Степен изграђености парцеле за нову изградњу утврђује се макс. 1,8, степен заузетости 
утврђује се максимум 60%, а дозвољена висина објеката утврђује се: за стамбене, пословне, 
економске и привредне објекте П+2 или П+1+Пк односно три надземне етаже. 
Пројектовање објеката за средишњи и југоисточни део територије општине прилагодити за 
зону сеизмичности од 7 до 8 степени MCS - у овој зони су насеља Салаковац, Велико Црниће, 
Мало Црниће, Црљенац, Кула, Аљудово, Кобиље и Божевац. 
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И М П Л Е М Е Н Т А Ц И Ј А   П Р О С Т О Р Н О Г    П Л А Н А  
 
 
1. Приоритетне активности и мере за равномерни територијални развој  

 
 
Основна планска решења за целину општине су дефинисана у правцу општих приоритета: 

 унапређења квалитета становања, инфраструктуре, јавних служби и услужног сектора; 
 равномерни територијални развој, јачање заједница насеља и даља изградња објеката 

јавних служби у смислу јачања урбаних функција;  
 обуке и специјализације пољопривредног становништва, првенствено у области 

увођења еколошких стандарда, пољопривредних и агро-туристичких услуга; 
 утврђивања демографске политике општине са конкретним смерницама за њену 

имплементацију и посебним сегментом за најугроженије делове општине; 
 дефинисања неопходних образовних профила за локалну привреду и образовања 

таквих кадрова; обуке становништва за рад у угоститељству и туризму, у свим деловима 
општине где су утврђени туристички потенцијали; 

 
Конкретни приоритети у имплементацији плана су реализација планских мера које обезбеђују 
равномерни развој  
 

 реконструкција и одржавање постојећих регионалних путева и локалних (општинских) 
путева под савременим коловозом, као и асфалтирање појединих локалних путева; 

 побољшање функционисања јавних служби, и то првенствено у области здравствене 
заштите (реконструкција амбуланти и већи број радних дана медицинског особља); и 
социјално-здравствене заштите и помоћи старијим грађанима и старачким  
домаћинствима; 

 повећање броја корисника прикључених на градски водовод и дефинисање услова за 
даље функционисање локалних водовода; 

 изградња канализационе мреже у већини насеља, и то првенствено у селима која 
испуштају отпадне воде у Млаву;  

 организовање сакупљања и одношења комуналног отпада (дефинисање броја и 
локације контејнера, као и динамике одношења смећа) и санирање мањих спонтано 
насталих дивљих депонија; 

 реконструкција електро-енергетске мреже и квалитетније снабдевање становништва 
електричном енергијом (замена појединих трафостаница, замена дотрајалих дрвених 
бандера бетонским, изградња нових трафостаница и др.); 

 гасификација, односно изградња магистралног гасовода и разводне гасоводне мреже по 
насељима;  

 побољшање функционисања фиксне телефонске мреже, као и повећање покривености 
простора сигналом мобилне телефоније; 

 обезбеђење услова за смештај и чување деце (изградња дечијих вртића или 
проширење испостава за дневни боравак деце); 

 дефинисање зона проширења грађевинских подручја појединих насеља. 
 
 

2. Учесници у имплементацији просторног плана 
 

Учесници у имплементацији Просторног плана су: 
- у области заштите и коришћења природних ресурса – општина Мало Црниће; 

привредни субјекти у општини; министарство надлежно за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду; ЈП „Србијашуме“; Републичка дирекција за воде и др.; 
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- у области развоја мреже насеља и  јавних служби – општина Мало Црниће; привредни 
субјекти у општини; 

- у области развоја привредних делатности – општина Мало Црниће; привредни 
субјекти у општини; министарство надлежно за економију и регионални развој; Привредна 
комора Србије; Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA); Агенција за развој 
малих и средњих предузећа; и др.; 

- у области развоја инфраструктурних система и саобраћаја – општина Мало Црниће; 
привредни субјекти у општини; ЈКП; министарство надлежно за инфраструктуру; 
Републичка дирекција за воде; ЈП „Србијаводе“; ЈП „Електропривреда Србије“; ЈП 
„Електромрежа“; „Електродистрибуција“; ЈП „Србијагас“; ЈП „Телеком Србија“; оператери 
мобилне телефоније; ЈП „Путеви Србије“; и др.;  

- у области заштите и коришћења непокретних културних добара и природних 
добара и заштите животне средине – општина Мало Црниће; привредни субјекти у 
општини; надлежно министарство; министарство надлежно за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду; министарство надлежно за културу; и др.. 

 
 

3. Мере и инструменти за имплементацију просторног плана 
 
 

3.1. Мере и инструменти за непосредну примену правила уређења и коришћења простора у 
урбанистичким плановима  
 
Овим планским документом предвиђена је израда урбанистичког плана за зону центра 
општине. До доношења одговарајућег урбанистичког плана за појединачну изградњу без 
промена регулације изградња ће се вршити на основу правила градње из овог планског 
документа. 
За такве случајеве за делове територије у обухвату плана за које је предвиђена израда 
урбанистичког плана Локацијска дозвола се издаје на основу просторног плана општине. 
Локацијска дозвола се издаје решењем, за објекте за које се издаје грађевинска дозвола, а 
садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације, у складу са 
планским документом. 
На основу овог планског документа издаје се Информација о локацији. Информација о локацији 
садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу 
планског документа. 
На основу услова и правила из овог планског документа на основу овог Просторног плана 
општине могу се вршити Пројекат препарцелације и парцелације и Пројекат исправке граница 
суседних парцела и у обухвату територије за који је предвиђена израда урбанистичког плана. 
 
 
3.2. Мере и инструменти за уређење простора за који није предвиђена израда 
урбанистичког плана. 
 
На основу овог планског документа издаје се Информација о локацији. Информација о локацији 
садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу 
планског документа. 
За делове територије у обухвату плана за које није предвиђена израда урбанистичког плана 
Локацијска дозвола се издаје на основу просторног плана општине. 
Локацијска дозвола се издаје решењем, за објекте за које се издаје грађевинска дозвола, а 
садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације, у складу са 
планским документом. 
Овим планом није прописана обавеза израде урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат 
може по вољи инвеститора да се израђује за потребе урбанистичко-архитектонског 
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обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде свих локација у 
обухвату плана. Уколико се обави израда урбанистичког пројекта, локацијска дозвола се издаје 
на основу тог планског документа и урбанистичког пројекта. 
На основу услова и правила из овог планског документа на основу овог Просторног плана 
општине могу се вршити Пројекат препарцелације и парцелације и Пројекат исправке граница 
суседних парцела у обухвату укупне територије за који није предвиђена израда урбанистичког 
плана. 
 
3.3. Остале мере и инструменти за непосредну примену решења просторног плана 
 
За имплементацију наведених планских решења потребне су или пожељне следеће мере и 
инструменти: 
 
Нормативно-правне: 
 
- Програм имплементације просторног плана се може донети по доношењу Просторног 

плана и садржи обавезе у реализацији планских решења, обавезе потписника у погледу 
услова за приступ одговарајућим фондовима, као и динамику и начин обезбеђивања 
средстава за њихову реализацију. 

- На основу донетог Просторног плана општина доноси Одлуке о насељима и насељеним 
местима, о категоризацији путева и промени праваца државних путева и подноси захтеве 
за имплементацију плана надлежним органима. 

- Скупштина општине на основу донетог Просторног плана прописује критеријуме за 
категоризацију општинских путева и улица. Критеријуме за категоризацију припрема и 
предлаже ЈП општине, a на основу донетих критеријумима Скупштина општине доноси Акт 
о категоризацији општинских путева и улица на јавне путеве ван насеља и јавне путеве у 
насељу и то Одлуку о јавним и некатегорисаним улицама и путевима и Одлуку о 
проглашењу делова државних путева првог или другог реда у насељске односно 
општинске улице.  

- Скупштина општине на основу донетог Просторног плана одређује правац, односно 
промену правца државног пута који пролази кроз насеље. Одлуку о правцу односно 
промени правца државног пута Скупштина општине доноси по претходно прибављеној 
сагласности Министарства надлежног за послове саобраћаја. 

- Скупштина општине на основу донетог Просторног плана предлаже Влади одузимање 
својства добра у општој употреби делу јавне железничке инфраструктуре на којем је 
обустављен јавни превоз, за коју не постоји интерес са становишта целине транспортног 
система Републике Србије или интерес корисника услуга јавног превоза. 

- Да би се реализовала планска претпоставка јединственог развоја планиране туристичке 
целине Аљудово, потребно је усаглашавање приступа са општином Петровац на Млави. 

- Доношење одлуке о формирању савета за рурални развој и центра за пољопривреду. 
- Доношење одлуке о изради програма за дугорочни развој пољопривреде и села (програма 

диверзификације руралних активности, уређења пољопривредног земљишта и др.). 
 
Планско-програмске: 
 
- израда програма за дугорочни развој пољопривреде и села (програма диверзификације 

руралних активности, уређења пољопривредног земљишта и др.); 
- израда локалног плана управљања отпадом; 
- израда студије народног градитељства; 
- израда плана рекултивације деградираних површина; 
- формирање информационог система са базом података о локалним фирмама у 

производном сектору, потенцијалима, могућностима и потребама, као и формирање базе 
података о пољопривредном земљишту и другим непокретностима које се нуде на продају, 
локацији, површини, бонитету и слично, на територији Општине; 
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- израда планских докумената у области шумарства (привремени годишњи планови 
газдовања и посебне основе газдовања шумама по газдинским јединицама); 

- техничка документација за планиране привредне (индустријске) зоне; 
- израда плана развоја туризма са предлогом мера за организовање туристичких тура; 
- техничка документација за инфраструктурне системе; 
- истраживање могућности коришћења термалне, соларне и других видова алтернативних 

извора енергије на подручју општине, с циљем унапређења енергетске ефикасности 
односно смањења потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе 
градње применом техничких мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе 
објеката, уз побољшање енергетских својстава објеката односно смањење стварно 
потрошене количине енергије за различите потребе (за грејање, припрему топле воде, 
хлађење, вентилацију и осветљење) у току стандардизованог коришћења објеката. 

 
Организационе: 
 
- формирање савета за рурални развој и центра за пољопривреду; 
- перманентна едукација становништва и стална обука предузетника у погледу могућности 

развоја пословања; 
- промоција конкуретних предности развоја МСП и маркетинг локација везаних за индустрију и 

МСП; 
- едукација предузетника, стручно оспособљавање запослених и незапослених, реализација 

програма самозапошљавања и сл.; 
- развој туристичко-информативног центра за организовање информатичко-промотивне 

подршке развоју туризма; 
- припрема и спровођење образовних програма и информисање пољопривредног 

становништва о принципима органске пољопривреде и утицајима пољопривреде на 
животну средину; 

- формирање фонда за заштиту животне средине Општине; 
 
Економско-финансијске: 
 
- одређивање зона за диференциране накнаде за уређење и коришћење грађевинског 

земљишта на осбнову урбанистичке поделе на зоне и планираног комуналног и другог 
опремања појединих насеља и осталог земљишта. 

- пореске олакшице и мере кредитно-монетарне политике (у функцији развоја малих и 
средњих предузећа, развоја пољопривреде, изградње инфраструктурних система  и сл.); 

- средства локалне управе за реализацију предвиђених потеза у инфраструктурном 
опремању зона; 

- коришћење средстава из предприступних и структурних фондова ЕУ за реструктурирање 
привреде и изградњу капиталних објеката; 

- примена принципа "загађивач плаћа" по коме су сви садашњи и будући загађивачи дужни 
да надокнаде штету насталу загађивањем, као и коришћење средстава добијених на овај 
начин за инвестирање у заштиту животне средине; 

- наплаћивање накнада за одлагање отпада, за отпадне воде, за емисију загађујућих 
материја у ваздуху и др. 

 
 

* 
*   * 

 
Планска решења дефинисана овим Планом могу се  преиспитати, у складу са Законом и пре 
истека рока и планског периода, у складу с потребама локалне самоуправе, као и настале 
потребе координације са планским документима вишег реда, кориговати кроз измене и 
допуне по Законом предвиђеној процедури. 
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2.  Г Р А Ф И Ч К И  П Р И К А З  П Р О С Т О Р Н О Г  П Л А Н А 
 
 
ЛИСТ 1. ОБУХВАТ ПЛАНА, ГРАЂЕВИНСКА ПОДРУЧЈА И ГРАНИЦE ПОДРУЧЈА ЗA 
УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 
 
ЛИСТ 2. НАМЕНА ПРОСТОРА 
 
ЛИСТ 3. МРЕЖА НАСЕЉА, ФУНКЦИЈА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
СИСТЕМА 
 
ЛИСТ 4. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 
ЛИСТОВИ 5. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗИ УРЕЂЕЊА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА КОЈА НИСУ 
ПРЕДВИЂЕНА ЗА УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 
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3.  А Н А Л И Т И Ч К О  Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н А  О С Н О В А  –  П Р Е Г Л Е Д 
 

1. Просторни план општине Мало Црниће (стање), ЈУГИНУС, Мало Црниће – Београд 
– Пожаревац, 1982. године; 

 
2. Локална стратегија одрживог развоја општине Мало Црниће (2009.-2014.год.), 

Програм подршке општинама северо – источне Србије, Септембар 2008. године; 
 

3. Стратегија развоја социјалне политике општине Мало Црниће (2003.-2013.); 
 

4. Мастер план „Стиг-Кучајске планине- Бељаница“, Економски факултет у Београду 
и Horwath Consulting из Загреба, Децембар 2006. године; 

 
5. Регионални просторни план Подунавске међуопштинске регионалне заједнице до 

2000. године, ЈУГИНУС, Београд, Смедерево 1984. године; 
 

6. Идејни грађевински пројекат индустријске зоне Салаковац, Хидропројекат 
саобраћај, Фебруар 2008. године; 

 
7. Генерални приојекат водоснабдевања општине Мало Црниће, МП Велика Морава 

Београд, Децембар 2005. године; 
 

8. Генерални пројекат сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода у 
насељима општине Мало Црниће, МП Велика Морава, Март 2006. године; 

 
9. Главни пројекат магистарлног цевовода од резервоара Божевац до насеља кула и 

Црљенац „Прва фаза“, МП Велика Морава, Фебруар 2006. године; 
 

10. Главни пројекат магистарлног цевовода од резервоара Божевац до насеља кула и 
Црљенац „Друга фаза“, МП Велика Морава, Септембар 2006. године; 

 
11. Главни пројекат магистарлног цевовода од резервоара Божевац до насеља 

Кобиље, МП Велика Морава, Јануар 2006. године; 
 

12. Главни пројекат магистарлног цевовода насеља Салаковац до индустријске зоне 
Салаковац, Viga Project group,Београд, Новембар 2007. године; 

 
13.  Главни пројекат водоснабдевања Батуша-Калиште дистрибутивна мрежа; 
 
14. Главни пројекат бунара Смољинац (радна верзија); 

 
15. Главни пројекат цевовода насеља Смољинац; 
 
16. Главни пројекат санације и рекултивације депоније комуналног отпада; 

 
17. Просторни план Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ БР. 

13/96); 
 
18. Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије, 2005. године; 
 
19. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, („Службени гласник РС“, БР. 

55/25 и 71/05);  
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20. Стратегија развоја туризма Републике Србије, "Сл. гласник РС", бр. 11; 

 
21. Стратегија регионалног развоја Републике Србије (2007.-2012. год.), („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка); 
 

22. Национална стратегија одрживог развоја, („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка и 101/07); 

 
23. Попис становништва 2002. године, Републички завод за статистику; 

 
24. Географска енциклопедија насеља Србије, Стаменковић Ђ. Србољуб, Географски 

факултет, Београд, 2002. година. 
 

25. Подаци о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за 
заштиту и уређење простора, другој документацији значајној за израду плана, 
стању и капацитетима инфраструктуре, као и о други подаци потребни за израду 
плана, прикупљени од Органа, организација и јавних предузећа, који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената. 
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4.  П Р И Л О З И 
 
 
 
 ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

 
 ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА РУКОВОДИОЦА ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
 ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА 

 
 ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНОГ УВИДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 
 САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
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