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УВОД 

Предмет овог проучавања је SWOT анализа туристичких потенцијала општине 

Мајданпек. SWOT анализа представља једну од метода које олакшавају доношење 

одлука менаџмента при изради стратегије. SWOT анализа омогућава успостављање 

равнотеже између интерних способности и екстерних могућности. То је аналитички 

метод испитивања и сучељавања организационих : снага (sreghts), слабости (weakness), 

шанси (oppоrtunities), претњи (threats). 

На основу прикупљених података који указују на тренутно стање у појединим 

областима и дају основу за процену туристичког развоја, урађена је SWOT анализа 

туристичког потенцијала општине Мајданпек, односно анализа основних снага, 

слабости, могућности и претњи са којима се суочава општина.  

 Снаге и слабости представљају интерне (унутрашње) факторе, док претње и 

могућности представљају екстерне (спољне) факторе. Интерна анализа треба да укаже 

на то шта су предности, а шта недостаци општине, док екстерна анализа треба да укаже 

на то шта су шансе, а шта опасности општине. Снаге и могућности представљају 

позитивне, док слабости и претње представљају негативне факторе туристичког 

развоја. 

 SWOT анализа је изведена на основу прегледа релевантних фактора за развој 

туризма , а такође су коришћени и радови других аутора на ову тему и разговори са 

надлежним субјектима. Ова анализа никада није потпуна нити детаљна анализа, већ 

служи као основа за наставак процеса планирања даљих активности. 
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1. ИСТОРИЈАТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Мајданпек се први пут помиње 1560. године у једном турском документу, као 

кованица речи "медени пек" (мед је стари српски назив за бакар, а пек је на 

старогрчком овчије руно). Рударство у Мајданпеку и околини има традицију дужу од 

7.000 година, што говоре и локалитети из раног неолита Рудна глава и Праурија. Такво 

богатство руда условило је и развој привреде ка рударењу и преради метала, да би, све 

до почетка 90 - тих година, ова општина спадала у групу најразвијенијих у земљи, а 

Рудник бакра Мајданпек, Индустрија за прераду метала и Фабрика бакарних цеви у 

свету познати привредни гиганти. У граду бакра и злата, како још називају ово место, 

давне 1882. године саграђена је прва локомотива на Балкану. 

Доњи Милановац се помиње у 15. веку као варошица Пореч на истоименом 

дунавском острву. Због честих поплава, по наредби кнеза Милоша из 1830. године, 

пресељен је на десну обалу Дунава. Име добија по Милану, старијем Милошевом сину, 

а 1859. године додаје му се и назив Доњи, да би се разликовао од Горњег Милановца, 

који је основан исте године. Доњи Милановац је грађен по првом регулационом плану 

у Србији, по идејним скицама војводе Поречког Стевана Стефановића - Тенке. 

Последња промена локације резултат је изградње ХЕ „Ђердап II” 1970. године. 

Епитет колевке древне Европе овај крај је добио због културне вредности 

археолошких локалитета Лепенски вир и Рудна глава, односно њихове непроцењиве 

научне улоге у упознавању најранијих времена људске цивилизације. Археолошки 

локалитет Лепенски вир са изузетно повољном микролокацијом у Госпођином виру, 

трајао је 5800 - 4300 п.н.е. у оквиру 9 сукцесивно подигнутих насеља са плански 

грађеним кућиштима, гробовима, светилиштима и уметнички обрађеним предметима 

јединственог ликовног израза. 

 Архитектура и култура Лепенског вира позната у светским размерама, 

представља највећи домет културе средњег каменог доба, односно времена када се 

припрема прелаз са ловно сакупљачке привреде палеолита на земљорадничко 

сточарску економију млађег каменог доба - неолита. У свету Лепенски вир је 

најпознатији по каменим скулптурама, које представљају најстарију европску 

монументалну камену пластику.  

Откривањем праисторијског рудника Рудна глава (3800 - 3200 год. п.н.е.- 

најстарији рударски локалитет у Европи - „Црно” у Рудној Глави) напуштена је теорија 

о Блиском истоку као колевци рударства. Током две деценије истраживања откривено 

је 40 рударских окана и велики број рударских алатки.  

 Од осталих објеката културног наслеђа треба споменути цркву Светог апостола 

Петра и Павла у Мајданпеку. Црква је изграђена по налогу Кнеза Александра 

Карађорђевића, са идејом да се подигне храм који ће једнако прихватити и домаћи 

православци и католици, који су на позив српских власти дошли из западне Европе као 

рударски стручњаци. Зато црква има елементе тзв. „швајцарског стила” градње. 

 У Доњем Милановцу је црква Светог Николе, која је подигнута 1840. године 

захваљујућу капетан Миши Анастасијевићу.  Од споменика народног градитељства 

треба посетити Капетан Мишин конак, споменик културе саграђен у 19. веку као 

спратну грађевину, са приземљем у камену и спратом у бондруку, Тенкину кућу, 

такође из 19. века (саграђена је као приземни објекат у бондручном систему, на 

темељним зидовима од ломљеног камена), „Праурију” у Мајданпеку (из петог 

миленијума старе ере); остатке римског насеља „Талита”, некадашњег великог римског 

утврђења, цивилног насеља и некрополе итд.  

 Културно наслеђе општине Мајданпек, осим објеката, чине и специфични 

обичаји локалног становништва, као и бројне манифестације. 
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2. ТУРИСТИЧКО – ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

Туристичко - географски положај општине Мајданпек је њен просторни однос 

према главним дисперзивним зонама и сличним туристичким просторима. Састоји се 

из просторне и функционалне компоненте. Положај ће бити обрађен као: географски 

положај и туристички положај.  

 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 
Територија општине Мајданпек се простире између Ђердапског језера на 

северу, Мироча (632 м) на североистоку, Дели Јована (1.133 м) на истоку, Стола (1.155 

м) на југу, Малог Крша (929 м) и Великог Крша (1.148 м) на југозападу, северних 

обронака Хомољских планина (923 м) на западу и планинских масива Старице (796 м) 

и Шомрде (803 м) на северозападу. По површини од 932 км² општина Мајданпек 

налази се на једанаестом месту у Републици.  

Административно, општина се граничи са општинама Браничевског округа на 

југо-западу (Голубац, Кучево и Жагубица), као и са 3 општине из Борског округа 

(Кладово, Неготин и Бор) на источном и јужном делу територије, док северним делом 

територије, Дунав представља природну границу са суседном Румунијом. 

Територију општине Мајданпек чине 14 насељених места: Бољетин, Влаоле, 

Дебели Луг, Доњи Милановац, Голубиње, Јасиково, Клокочевац, Лесково, Мајданпек, 

Мироч, Мосна, Рудна Глава, Тополница и Црнајка .1 

 
Карта 1. – Географски положај општине Мајданпек 

 
Извор: Званична web – презентација општине Мајданпек 

                                                             
1 http://www.majdanpek.rs 
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2.2. ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Туристички положај је промељива категорија и као такав утиче на степен и 

начин туристичке валоризације. Приликом разматрања овог елемента најважније је 

указати на: положај општине Мајданпек према главним туристичким правцима и 

положај према главним туристичким дисперзивима. 

 

 
Карта 2. - Туристичка карта Општине Мајданпек 

Извор: http://www.toom.rs 

 

 

 

2.2.1. Положај према главним туристичким правцима 

Положај општине Мајданпек је повољан с обзиром да једна саобраћајница 

европског значаја додирује овај простор. Општина се налази на пловном путу Дунава и 

повезана је са Београдом магистралним правцем Београд – Кладово (Ђердапска 

магистрала), од кога је удаљена 190 км. Ђердапска магистрала је тренутно веома важан 

транзитни правац за целу општину. 

Речни саобраћај се одвија Дунавом, који у дужини од 54 км тече северном 

границом општине Мајданпек. Овај пловни пут представља део међународног речног  
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Коридора VII (Рајна – Мајна – Дунав), природне магистрале средње и југоисточне 

Европе која повезује Северно и Црно море.  

Једино пристаниште на територији општине Мајданпек је у Доњем Милановцу 

на 990 - ом км од Црног мора, али је непостојање домаће речне флоте знатно умањило 

значај речног саобраћаја за општину и цело подручје. Предвиђања су да ће се стално 

повећавати број пристајања страних крузинг бродова у Доњем Милановцу. 

 

 
Карта 3. – Пловни пут Дунава у оквиру европских крузинг путева 

 

Извор: www.danube.research.com 

 

 

Компарирајући четири најзначајније европске реке (Волга, Дунав, Рајна и Елба), 

анализе су показале да је Дунав потенцијално најисплативији саобраћајни правац, а 

истовремено са великим потенцијалом повећања интензитета саобраћаја. Пловни пут 

Дунава је високо квалитетан пловни коридор, укупне дужине 2415 км. На том пловном 

путу, најатрактивнији сектор представља, управо Ђердапска клисура, настала као 

пробојница кроз планински масив Карпата. То може представљати значајни подстицај 

за туристичко – економски развој општине. 

 

 

2.2.2. Положај према главним туристичким дисперзивима 

Општина Мајданпек удаљена је од ауто-пута Е-75 Београд - Ниш 131 км из 

правца Пожаревца, односно 170 км из правца Параћина. Најзначајније друмске 

саобраћајнице које је повезују са окружењем су магистрални путеви М-24 (из правца 

Неготина), М-25.1 (из правца Голубац - Поречки мост), као и регионални путеви Р-104 

(Брза Паланка – Мироч - Поречки Мост – Мајданпек - Дебели Луг – Јаскиково - 

Жагубица), Р-104а (Јасиково – Влаоле – Горњане - Бор) и Р-106 (Поречки мост-

Милошева кула – Заграђе – Зајечар - Бор). Друмску мрежу чини и 170 км локалних 

некатегорисаних путева. 
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Табела 1. – Удаљеност Мајданпека и Доњег Милановца од важнијих извора 

туристичке тражње 

 МАЈДАНПЕК     

47 ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 

192 197 БЕОГРАД 

186 185 НИШ 

274 279 НОВИ САД 

210 215 КРАГУЈЕВАЦ 

106 67 КЛАДОВО 

82 81 ЗАЈЕЧАР 

70 55 НЕГОТИН 

77 76 БОР 

106 111 ПОЖАРЕВАЦ 

97 77 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

97 59 ГОЛУБАЦ 

55 107 КУЧЕВО 

 

Извор: Званична web – презентација општине Мајданпек 

 

 

Општина је повезана са осталим деловима Републике и железничким 

саобраћајницама које воде до Мајданпека. Железничка веза са Београдом иде преко 

Кучева и Пожаревца, а са Нишом и Праховом преко Бора и Зајечара. Поред 

Мајданпека, средишта општине, железницом су непосредно повезана само још четири 

насеља.2 

 

 

3. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

Природне туристичке вредности значајне су развој туризма, настале су радом 

природних сила на Земљи, а не утицајем човека. Имају једну или више врста 

туристичких привлачности и условљавају одговарајуће врсте туризма. Природне 

туристичке вредности су основа развоја рекреативних врста туризма и оне могу 

довести до развоја купалишног, наутичког, ловног, бањског, планинског, језерског, 

речног и других видова туризма. 

На богатом туристичком потенцијалу заснива се једна од развојних могућности 

општине Мајданпек, која располаже низом компаративних предности за развој 

туризма, које се уз одређена прилагођавања могу активирати и укључити на 

међународно туристичко тржиште, а уз то могу постати снажан генератор развоја 

приватног предузетништва, рекреације и спорта.   

Територија општине Мајданпек је претежно брдско - планинска (77% укупне 

површине општине чине брдско - планински терени), где су најмаркантнији облици 

рељефа планине: Мироч (768 мнв), Шомрда (803 мнв), Мали крш (929 мнв), Велики 

крш (1065 мнв), Дели Јован (1136 мнв) и планина Старица (796 мнв).  

                                                             
2 http://www.majdanpek.rs 
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Бројни водотоци изградили су специфичне речне долине: 

 

• Ђердапску клисуру, која се на територији општине Мајданпек простире 

источним делом клисуре Госпођин вир, Доњомилановачком котлином 

(дужине 19 км, где ширина језера достиже 2 км) и западним делом 

клисуре Велики Казан; 

• кањон Бољетинске реке; 

• кањон реке Градашнице. 

 

Кречњачки састав планина на територији општине створио је предиспозиције за 

формирање површинских и подземних облика крашког рељефа: 

 

• Рајкова пећина – налази се на 2,5 км од Мајданпека, на изворишту Малог 

Пека; 

• пећина Градашница на падинама Мироча; 

• Ракин понор – једна од најдубљих јама у Србији; 

• јама у Ланишту; 

• Ибрин понор и Буронов понор - на планини Мироч. 

 

Дунав је најзначајнији ток на подручју општине Мајданпек и тече њеном 

северном границом у дужини од 54 км. Одликују га атрактивне обале (плажа у Доњем 

Милановцу и стрми одсеци у клисури Велики Казан), као и бројни заливи (ушћа 

Бољетинске реке, ушће Поречке реке – највећи залив на Дунаву у овом делу тока).  

У погледу биогеографских одлика, довољно је рећи да је највећи део општине у 

зони Националног парка „Ђердап” (КО Бољетин, Д. Милановац, Мосна и делови КО 

Мајданпек, Тополница, Голубиње и Мироч). Рачунајући и заштитину зону 

Националног парка, укупна површина заштићених области на територији општине 

Мајданпек износи 636 км². Бројне су флористичке и фаунистичке врсте које су под 

неким од степена заштите у оквиру Националног парка. 

 

 
Слика 1. - Поглед са Малог Штрпца 

Извор: http://www.stazeibogaze.info 
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3.1. РЕЉЕФ И ПРИРОДА КАО ТУРИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 

  

Природа је богато даровала просторе општине Мајданпек, поклонивши јој 

многе природне лепоте и реткости. Ова област је са добрим разлогом добила назив 

Зелена Оаза Дунава. Овде се може уживати у различитим лепотама природе као што 

су: Ђердапска Клисура, Рајкова пећина, Ваља Прераст, Бели Изворац... 

 

 

3.1.1. Рајкова пећина 

 

Рајкова пећина се налази 2,5 

км од Мајданпека. До ње води 

асфалтни пут поред обале реке 

Мали Пек и вештачког језера 

Велики затон. Читава околина 

изворишта малог Пека је богата 

мешовитом шумом букве, јавора и 

храста и представља јединствено 

природно и спелеолошко богатство. 

Рајкова пећина је добила 

име по чувеном Рајку Војводи, за 

кога се претпоставља да је живео у 

19. веку. Он је, по предању, дању 

био механџија, а ноћу је пљачкао 

турске караване и благо сакривао у 

овој пећини. Пећину је први 

истражио географ Јован Цвијић 

1894. године, а истраживање је 

настављено тек седамдесетих 

година 20. века, под руководством 

др Раденка Лазаревића. 

За туристе је отворена 1975.                                              

 

Улазни део пећине из правца села Рајкова био је настањен још у праисторији, о 

чему сведочи камени чекић који се чува у археолошкој збирци Музеја у Мајданпеку. 

Рајкова пећина је проточна пећина, кроз коју протиче Рајкова река. Након изласка из 

пећине она се спаја са Пасковом реком, која такође истиче из пећине и тако настаје 

Мали Пек. 

По својим спелеолошким карктеристикама и морфогенетској еволуцији, једна је 

од најинтересантнијих пећина у нашој земљи. Пећина се састоји од два хоризонта, 

односно понорског и изворског дела и у оба се разликују нижи - хидролошки активни и 

виши - суви хоризонт. Са дужином од 2304 м до сада истражених канала најдужа је 

пећина у Србији. Спајањем речног и сувог канала добијена је кружна стаза дужине 

1410 м. Температура у пећини је + 8°C, релативна влажност ваздуха је близу 100%.  

 

Извор: http://www.panoramio.com 

Слика 2. - Улаз у Рајкову пећину 
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Рајкова пећина је богата пећинским накитом различитих облика, од снежно 

белог кристалног калцита, најквалитетнијег у Србији. Ходајући пећинском стазом 

посетилац има јединствен доживљај жуборења бистре Рајкове реке која одјекује 

пећинским просторима „Јежеве дворане”, са хиљадама калцитних цевчица на стропу. 

Затим следи прелазак преко румених бигрених када, поред „Зимске бајке” са „Белим 

медведом” и улазак у „Кристалну шуму” у којој се налази „Трепераво језерце”. Неке од 

најпознатијих фигура су и „Египатска богиња”, „Пуж”, „Пањ са гљивама” и др.3 

 
Слика 3.-  Јежева дворана 

Извор: http://www.toom.rs 

 

 

У оквиру пројекта „Чудесна природа - изградња капацитета у туризму”, у  2014. 

години су изведени радови на уређењу Рајкове пећине. Пројекат „Чудесна природа - 

изградња капацитета у туризму” је финансирала Европска унија, Аустријска развојна 

агенција (АДА) и Општина Мајданпек. Ископом продора у дужини од 148 метара и 

спајањем Сувог и Речног хоризонта пећине остварена је кружна веза кроз Рајкову 

пећину, тако да је постало доступно посетиоцима да у безбедним условима обиђу и 

сагледају њене највеће вредности. 

 

Радовима на уређењу пећине је остварено 390 метара стаза на челичним 

профилима и 890 метара бетонираних стаза. Све стазе су обезбеђене оградама, прелази 

преко реке су изграђени као мостови или висеће стазе, а денивелација између Сувог и 

Речног хоризонта је спојена Великим степеницама. Пећина је физички обезбеђена 

капијама, решеткама и климатским вратима. Изведено је опште осветљење за кретање 

посетилаца и декоративно за истицање посебних детаља и украса, са избором светиљки 

које не угрожавају топлотом или бојом светла пећински накит. Обезбеђен је аудио 

систем за туристичке туре и комуникациони систем између туристичког водича који 

води групу и дежурног особља на улазу. Уграђено је сигурносно осветљење за случај 

прекида напајања електричном енергијом и систем техничког обезбеђења од 

                                                             
3 Др Раденко Лазаревић, Рајкова пећина код Мајданпека, Предузеће за железничку издавачко – 

новинску делатност, Београд, 2004. године 
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неовлашћеног улаза у пећину, са даљинским јављањем алармног стања (обавештавање 

полиције).  

 
Слика 4. - Штанд Туристичке Организације Општине Мајданпек на Сајму туризма 

2015. У Београду 

Извор: https://www.facebook.com/pages/Opština-Majdanpek 

 

 

Управљач и корисник Рајкове пећине је Туристичка организација Мајданпек 

која има организовану водичку службу и tour - guide аудио систем, као и индуковане 

огрлице за особе са оштећеним слухом.  

 

 Слика 5. - Бигрене каде 

Извор: http://www.toom.rs 
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Посете Рајковој пећини нису сезонски ограничене – отворена је за посетиоце 

током читаве године од 9 – 17 часова. Туристички обилазак траје до 90 минута, кроз 

Речни и Суви хоризонт. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. – Речни хоризонт 

Извор: http://serbianoutdoor.com 

Слика 7. - Сала стећака 

Извор: http://www.stazeibogaze.info 
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3.1.2. Ваља Прераст 

Ваља Прераст, природни камени мост, под заштитом државе, као споменик 

природе од изузетног је значаја. Заштићена прераст налази се на око 12 км од 

Мајданпека, пружа се од југозапада ка североистоку на дужини од 100 м, односно 26 м 

у висини горње ивице лука. Импозантни распон прерасти износи 150 м, а ширина 

њеног отвора при дну у висини речног корита 9,7 м. Заштићени простор прерасти 

обухвата и прелепу истоимену планинску реку, која испод ње пролази. Заједно чине 

атрактиван и веома значајан туристички амбијентални простор. 

 

 
Слика 8. – Ваља Прераст 

Извор: Маја Шкорић 
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Прерасти или природни камени мостови су најређи облик крашког рељефа. Ови 

лучни, кречњачки сводови јављају се најчешће у клисурским сужењима крашких река, 

наткривајући их као мостови. Због своје велике вредности заштићени су законом.  

Није лако доћи до овог места, кроз речицу и камењаре, али труд се, ипак, на 

крају исплати јер је пред вама лепота природе која пркоси свим људским 

умотворинама. Овако лепа и чудесна места наука је објашњавала на један начин, а 

обичан човек многим причама и легендама. 

Према предањима влашког народа који насељава овај крај, на овом месту 

сукобљавају се силе добра и зла. Такозване добре виле су њихове, а оне зле, припадају 

Бугарима. На почетку пролећа, када природа подивља, долазе зли у намери да затворе 

пролаз. Када се нагомила довољно воде, отварају своју брану како би потопиле сва 

околна места. У тој намери, међутим, увек их спречавају добре виле које не 

дозвољавају да дође до тога.4 

 

 

 

3.1.3. Споменик природе „Бигрена акумулација Бели изворац” 

Значајан је због своје изузетности и очуваности као геоморфолошки објекат 

површинског крашког рељефа. У долини Белог изворца постоје две акумулације бигра 

различите старости, таложене једна преко друге. Ово природно добро има велики број 

облика, појава и процеса, који је водоток Белог изворца формирао у наталоженим 

наслагама бигра, низводно од изворишта поменутог водотока. 

 

Слика 9. - Бели изворац 

Извор: http://www.moremirno.com 

 

На релативно малом простору (око 300 м) налази се велики водопад, висине 16 

м. Испод водопада, понирањем воде кроз бигар, образован је пећински канал дуг 13 м и 

широк 4 м, отворен са једне и друге стране. Преталожавањем бигра у пећини су 

образовани саливи и сталактити од чисте беле сиге. 

Низводно од водопада, у кориту потока, постоје бројне преграде од бигра, иза 

којих су образоване бигрене акумулације језерца пречника до 10 м и дубине 2 - 3 м. 

                                                             
4 http://www.toom.rs 
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Преко преграда поток се слива у виду слапова и мањих водопада, међу којима су два 

висока 5 м. На основу геоморфокошких вредности овај локалитет, „Бигрена 

акумулација Бели изворац”, уврштен је у Инвентар објеката геонаслеђа Србије. 

 

3.1.4. Национални парк „Ђердап” 

Национални парк „Ђердап” налази се у југоисточном делу Европе, у 

североисточном делу Републике Србије, на самој међународној граници са Румунијом. 

Парк обухвата део подручја Ђердапске клисуре (Гвоздена врата - Iron Gate) у средњем 

току Дунава, које је подељено међународном границом на јужни - српски и северни - 

румунски део. Национални парк „Ђердап” заузима повшину од 63.608,45 ха и 

проглашен је националним парком 1974. године. Дужина парка је преко 100 км, а 

највећа ширина достиже до 6 км. 

У административном погледу делимично обухвата подручја општина Голубац, 

Мајданпек и Кладово и то: на подручју општине Голубац налази се 18.116,55 ха, 

општине Мајданпек 29.467,15 ха и општине Кладово 16.024,75 ха. Заштитна зона 

Националног парка обухвата простор уз национални парк и износи око 90 000 ха. 

 

 

 
Карта 4. – Мапа Националног парка Ђердап 

Извор: http://www.ceecec.net 

 

 

Главну природну вредност Националног парка Ђердап представља Ђердапска 

клисура. Дугачка је 100 km, и представља непоновљиву пробојницу Дунава између 
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моћних планинских венаца Карпата, односно, спону панонског простора на западу са 

влашко-понтијским на истоку. Ђердапска клисура је један од најспецифичнијих 

природних амбијената у Србији. То је чини интересантном како за научна 

истраживања, тако и за туристичке посете, утолико пре што се овде вишеструко и 

вишеслојно комбинују природни и антропогени мотиви од најстаријих до најмлађих. 

 

 
Слика 10. – Национални Парк Ђердап 

 

Извор: http://en.wikipedia.org 

 

 

Морфолошке одлике Ђердапа указују да је клисура настала сукцесивним 

усецањем Дунава у планински масив Карпата, остављајући стрме и местимично 

вертикалне стране које се издижу изнад речног нивоа и до 800 метара. 

Простор Ђердапа се одликује великом разноврсношћу геолошке грађе, односно 

литолошког састава, старости и склопа. Заступљене су седиментне стене, пробоји 

гранитоида и метаморфити, настајали од палеозоика до наших дана. На ширем 

подручју Ђердапске клисуре, која припада Карпатобалканском луку, тектонски 

покрети су били врло снажни што се одразило и на садашњи структурни склоп, у којем 

су издвојене бројне лонгитудиналне тектонске зоне. Најдоминантније тектонске 

структуре представљају два венца навлака названа: Гетикум и Крајиникум, односно 

Мироч - Косовица. Структурне јединице нижег реда представљају Хомољски 

кристалин, Поречка и Мирочка јединица. Најстарије стене су заступљене у Хомољском 

кристалину који се састоји од два комплекса протерозојске старости. Доњи чине 

плагиокласни гнајсеви преко којих се тектонско - ерозионо налазе различити шкриљци.  

У геоморфолошком смислу, на простору Националног парка Ђердап издвајају 

се различити типови рељефа исказани кроз заступљене процесе и облике, од којих су 

доминантни флувијални, денудациони и карстни. Ђердап чине четири клисуре: 

Голубачка клисура, Госпођин Вир (са кањоном Бољетинске реке представља геолошки 

најинтересантнији део Националног парка Ђердап), Казан и Сипска клисура. 

Међу геоморфолошким објектима посебно се издвајају предели Великог 

Штрпца, као и Малог и Великог Казана - „капија Европе”,  где је Дунав најужи (140м) 

и најдубљи (90м). У геоморфолошком смислу под Ђердапом се данас подразумева: 

највећа, најдубља и најлепша клисура Европе, која одваја Банатске планине од планина 

источне  Србије и спаја Панонски са Влашко - понтијским басеном. 

Доњомилановачком котлином клисуре су подељене на два дела: Мали и Велики 

Ђердап.  
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Настанак овако сложене дунавске клисуре тумачен је у прво време веома 

једноставно: Научници су сматрали да је Дунав искористио за свој ток зоне великог 

разламања и спуштања терена између Банатских планина и планина источне Србије. 

Занимљиво тумачење настанка дунавске клисуре развио је Јован Цвијић, који је пошао 

од чињенице, да су пре 10 милиона година Панонски и Влашко - понтијски басен били 

испуњени морима из којих су извиривала острва (Фрушка гора, Авала и др.). Ова два 

мора су била одвојена ниским Карпато-балканским планинским венцем, а између њих, 

по траси данашњег Дунава постојала је на неколико места веза у виду мореоузина. 

Касније (према Цвијићу) ниво Влашко-понтијског мора је почео да опада, па се тако 

преливала вода из вишег, Панонског у ниже, Влашко-понтијско море. Тако је Дунав 

наследио особину отоке, а трагови даљег продубљавања сачувани су у виду Тераса. И 

управо због тога, Цвијић каже да је Дунав у Ђердапу типична пробојница. Велики број 

научника је прихватило Цвијићево тумачење постанка Ђердапа, али не и сви. 

Друга група научника мисли, пак супротно, да је дунавска клисура настала у 

тренутку кад је почело да се спушта Влашко-понтијско море и том приликом је једна 

река такозваном уназадном ерозијом у пределу развођа ова два мора, пробила развође 

и увукла се у супротан слив, те је тако повукла (пиратеријом) и обрнула реку из 

панонског слива у Влашко-понтијско море. Тако се формирало речно корито будућег 

Дунава кроз Ђердапску клисуру. Да ли је ово питање настанка Ђердапа дефинитивно 

решено, још увек се не зна, али се њиме научници и даље баве. 

На територији Националног парка Ђердап уређено је и обележено девет 

пешачких стаза различитих дужина које пролазе кроз атрактивне пределе, резервате 

природе и обично завршавају на видиковцима. Лаке и средње пешачке стазе намењене 

пре свега рекреативцима чија се дужина креће од 2 до 20 километара, један су од 

начина упознавања НП Ђердап, а уз стручне водиче ЈП „Национални парк Ђердап” 

коришћење пешачких стаза је прави доживљај. 

Босман – Соколавац, стаза која залази у строги резерват природе „Босман - 

Соколовац”, пењући се од Босмана до врха Соколовца, а затим се спушта кроз Песачу 

до Дунава. Стаза је дуга 10 км и веома је атрактивна због тога што се пење уз саме 

литице изнад Дунава до врха Соколовца (683 м.н.в.), тако да се читавом њеном 

дужином пружају видиковци са фантастичним погледом на клисуру Госпођин вир и 

Румунски парк са друге стране Дунава. Стаза води поред неколико природних извора 

који су погодни за одмориште пешака, али и кроз подручје природних станишта 

бројних врста птица, затим риса, дивљих мачки, крупне и ситне дивљачи, и крај места 

која су изузетна као заседа за лов.  

Кошо брдо - Чока Њалта – стаза која залази једним делом у строги резерват 

природе „Чока Њалта са Песачом“. Стаза је дуга 10 км и креће са Кошо брда, а затим се 

рачва на три стазе, од којих две иду на Чока Њалту, где се и спајају, а трећа се спушта 

низ Велики поток до Ђердапске магистрале. Посебну драж овим стазама дају прелепи 

видиковци са Чока Њалте (668м нв) са којих поглед "пуца" на све стране. Чока Њалта је 

у исто време и природно станиште риса, дивљих мачки, дивљих свиња, гнездиште 

орлова и других пернатих грабљивица, тако да се оне могу посматрати у природном 

окружењу. 

Цигански поток - Шомрдски камен – стаза која залази у два строга резервата 

природе „Шомрда“ и „Цигански поток“. Стаза је дуга 12 км и креће из долине 

Циганског потока, одакле излази на Шомрду, а потом иде на четири стране: шумским 

путем назад до Курматуре, затим напред право до резервата " Шомрда" и десно до 
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Шомрдског камена и Татарског виса. Природна предеона целина Шомрдски камен (803 

м нв) је највиша тачка и један од најлепших видиковца у Националном парку, са 

погледом на Страковицу, Бољетинску реку и Северни Кучај. 

Кањон Бољетинске реке - Гребен – стаза у целини прати истоимени строги 

резерват природе. Дуга је свега 1,8 км, али је једна од најатрактивнијих. Лево са 

Гребена се види клисура Госпођин вир, археолошки локалитет „Лепенски вир“ и 

митолошки вис Трескавац са Румунске стране, а десно Доњомилановачка котлина. У 

рано пролеће, када се због бујица испусти вода на хидроцентрали и ниво Дунава 

опадне, одавде се може видети острво Пореч на коме се налазила истоимена варошица. 

Најлепши је поглед на самом завршетку стазе, испод кога су стене и стрме литице које 

се спуштају до Дунава. У овом делу се крећу и јеленска и срнећа дивљач, као и 

лештарке, галебови, шумске шљуке и друге врсте птица, па их је могуће посматрати у 

природном окружењу.  

Језеро Балту алу Шонту - Главица – стаза кружи око Доњег Милановца и иде 

уз Папренички поток до језера Балта Алушонту, па назад до Главице и града. Дуга је 5 

км, а најатрактивнији поглед је са купастог узвишења Главице (286 м.н.в.) на 

Доњомилановачку котлину и Поречки залив. 

Пећина Градашница – стаза дужине 4,5 км пролази кроз нетакнуту природу, 

густе букове шуме и шикаре храста, поред безбројних поточића чисте воде са 

прелепим водотоцима и слаповима. Овде има добрих терена за сакупљање 

првокласних печурака, нарочито вргања. У овим пределима могуће је видети срнећу 

дивљач, дивљу свињу, лисицу, дивљу мачку, јазавца, зеца. Разне врсте птица и слепи 

мишеви живе у оквиру пећинског улаза.  

Буронов понор - стаза пролази кроз обронке Мироча, који заједно са 

Штрбачким коритом, чине природну предеону целину због специфичних 

амбијенталних, естетских и природних вредности. Стаза је дуга 2,5 км. 

Велики и Мали Штрбац – стаза води шумским путем од Пецке баре до Плоча, 

одакле се рачвају стазе према Малом и Великом Штрбцу и пећини Гаурара. Стаза је 

дуга 16 км и атрактивана је због посебних природних вредности, постојања више 

видиковаца, међу којима су најзначајнији врхови Велики Штрбац(768 м нв) и Мали 

Штрбац(626 м нв). На Плочама се налази најлепши видиковац Националног парка 

одакле се може уживати у пејзажима Казана из "птичје" перспективе. Велики и Мали 

Штрбац је природно станиште риса и дивокозје дивљачи, као и многих ретких птица: 

орлова (сури, белорепан, кликташ), соколова (сиви, ластавичар, ветрушка), лештарки, 

гаврана. У ограђеном простору на Плочама могу се посматрати и дивље свиње.  

За пешачење стазама здравља Националног парка Ђердап не морате поседовати 

планинарску опрему. Нагиби од 5 до 20 процената на овим стазама лако се савлађују. 

Довољна је само жеља да урбану свакодневицу на пар сати замените природом, 

фотоапарат, вода и добра обућа.5 

 

                                                             
5 Национални парк Ђердап, Културна баштина, Остаци Римског пута, интернет издање 
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3.1.5. Планина Мироч и село Мироч 

Представљају предеону и етно амбијенталну целину, са одликама које се 

издвајају специфичностима рељефа, пејзажа и разноврсности предела. Село Мироч се 

налази на надморској висини од 767 метара, у близини вертикалних литица Малог и 

Великог Штрбца и уздиже се изнад најужег дела Дунава у Европи.  Карактеристичне 

природне целине на Мирочу су посебно занимљиве : пећина Градашница, кањон реке 

Градашнице, Кулме, разноврстан и богат биљни и животињски свет. На Мироч 

планини се налази Марков камен, назван по краљевићу Марку, које представља место 

на коме се некада налазио велики камен, на коме је било утиснуто коњско копито. 

Верује се да је то копито Марковог коња Шарца. Тај камен је разбијен, али се место и 

даље тако зове. Планина Мироч је такође одувек била стециште вила, бића из јужно-

словенске митологије, посебно виле Равијојле, коју српска народна митологија тумачи 

као посестриму Краљевића Марка. 

 

 

Слика 11. – Село Мироч 

Извор: http://www.panoramio.com 

 
Мироч се одликује јаким контрастом између својих готово вертикалних литица 

највиших врхова Малог и Великог Штрпца, који се стрмоглављују ка Дунаву, 

пружајући видике од којих застаје дах и Штрпског (Штрбачког) корита у залеђу овог 

главног гребена, једне огромне крашке висоравни пуне вртача, чији је рељеф толико 

неправилан, а мрежа шумских стазица и путељака толико хаотична, да је без 

коришћења електронске навигације губљење готово извесно, поготово у магли. Мироч 

је познат по великом броју понора (од којих неки спадају међу најдубље у Србији), као 

и других замиљивих спелеолошких објеката, као што је тунелска пећина на речици 

Кашајни на крајњем истоку. Иако наизглед низак, Мироч је у великој мери још увек 

слабо истражен и спелеолози и дан данас тумарајући долинама његових река 

понорница, доживљавају изненађења. Шуме и пашњаци Мироча су препуне мистерија. 
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Планина Мироч нема нарочито велику надморску висину. Највиша тачка Мироча је 

кота Велики Штрбац (768м), али са својим положајем, конфигурацијом терена, 

флором, фауном и богатим културноисторијским наслеђем, заслужује поштовање 

посетилаца. Погледамо ли мало боље, видимо да се Мироч целом својом дужином 

наслонио на Дунав. А опет, Дунав га је са три стране загрлио. Видиковци, Велики и 

Мали Штрбац пружају јединствену прилику да из птичје перспективе посматрамо 

бродове.  

 

Некада давно у време римљана планина Мироч била је транспортна веза са 

истоком. Познат је стари римски пут. У време Римљана Мироч је био лечилиште и 

ваздушна бања. Ратници су овде долазили на опоравак. Још из тих времена позната је 

лековитост мирочких трава.  

 

3.1.6. Преглед важнијих спелеолошких објеката на Мирочу 

Дуж свог тока од Панонског басена према Црном мору, Дунав пресеца лук 

Карпато - Балканида кроз Ђердапску клисуру. Мироч се налази над десном обалом у 

низводном делу клисуре, дуж њеног најужег дела - Казана. Већи део Мироча се налази 

у оквиру граница Националног парка Ђердап. Морфолошки, Мироч представља површ 

висине око 400 - 500 м.н.в, са врховима чије висине прелазе 600 - 700 м.н.в. Карст 

заузима око 120 км2. 

 
Карта 5. - Распрострањење карста у Ђердапској клисури 

 
Извор: http://www.asak.org.rs 

 

До 1990. године, Мироч је спелеолошки био веома мало истраживан. Те године 

је Академски спелеолошко-алпинистички клуб (АСАК) из Београда започео са 

систематским истраживањима спелеолошких објеката. Након 12 година истраживања, 

на Мирочу је откривено и истражено 5 од 7 најдубљих јама у Србији (укључујући и 

најдубљу, Ракин понор), као и две од десет најдужих пећина. У поређењу са другим 

карстним областима у источној Србији, карст Мироча не поседује неке изузетне одлике 

(у смислу дебљине карбонатних наслага, површине, висине, количине вода). Међутим, 

низ повољних околности је довео до тога да се на Мирочу формирају бројне пећине и 

јаме, значајне не само због својих димензија, већ и низа других карактеристика. 

Све веће пећине на Мирочу су по хидролошкој функцији понори. Већином 

садрже и хоризонталне и вертикалне делове. Изворске пећине су констатоване само на 
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врелима Соколовица, Беле воде (делимично потопљена) и Пештера (потопљена). 

Позната је и неколицина фосилних (сувих) пећина, али се мора напоменути да је 

централни део површи, где се очекује већи број оваквих пећина, и даље слабо 

истражен. 

Већина понорских пећина су лоциране дућ западног и источног контакта, и 

могу бити посматране као делови два дренажна система. Најнизводније понорске 

пећине дућ западног контакта (Буронов понор на западном, и Немачки понор на 

источном контакту) досежу главне хоризонталне проводнике. Моће се претпоставити 

да су они повезани са изворским пећинама Беле воде, односно Пештером. 

Ракин понор је најдубља истраћена јама у Србији. У септембру 2000. 

спелеорониоци чланови СОБ-а су је продубили до садашње дубине од 285 м. 

Површина потопљеног канала на дну јаме се налази на око 55 м релативне висине 

изнад Ђердапске акумулације. 

Од свих понорских пећина на Мирочу, Јама у Ланишту има највиши улаз. Њен 

главни проводник је представљен дубоко урезаним вадозним каналом, који се каскадно 

спушта без уочљивих хоризонталних снопова. Њено дно је 44 м изнад нивоа подземних 

вода досегнутог у оближњем Ракином понору. 

Суви понор, трећа најдужа пећина на Мирочу, се завршава висећим сифоном у 

хоризонталном каналу, који дренира мање поноре дуж долине изнад пећине. Оближњи 

Ибрин понор садржи и вертикалне и хоризонталне сегменте, а његов проходни део се 

завршава не допирући до нивоа подземних вода. 

 

 
Табела 2. - Списак важнијих пећина истражених на Мирочу 

 

Пећина дужина (m) дубина (m)

Беле Воде 304 14

Буронов понор 2.925 187

Мамутоло 80 -

Ибрин понор 855 239

Суви понор 930 133

Јама у Ланишту  710 272

Ракин понор 684 285

Соколовица 283 -

Велики понор 536 92

Пештери понор 59 -

Немачки понор 3.422 210

Гаура ра 185 -
 

Извор: http://www.asak.org.rs 

 

 

 

3.1.7. Планина Мали крш 

Планина Мали крш (929 мнв) - пружа се на дужини од 9,5 км ка истоку и 

поседује двадесетак изузетно значајних геоморфолошких и хидролошких објеката: 

река понорница, извори здраве пијаће воде, неколико видиковаца, а станиште је и 

разноврсне флоре и фауне. У оквиру ове целине налази се и локалитет “Стружница”, 
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где се на простору од само неколико километара налазе мање пећине са изузетним 

пећинским накитом, јаме, велелепни водопади, јака изворишта реке Островице, потом 

столетна стабла јавора, липе, букве и читаве природне плантаже дрењина. Овај 

локалитет није посебним актом стављен под заштиту, нити је уређен за посетиоце, али 

је мапиран као потенцијална атрактивна туристичка локација. У близини се налази и 

Бигрена акумулација „Бели изворац“, која представља споменик природе III категорије, 

стављен под заштиту крајем 2006. године и дат Туристичкој организацији општине 

Мајданпек на старање и управљање. Предстоји његово обележавање у уређивање стазе 

за посетиоце. 

3.1.8. Планина Старица 

Планина Старица (796 м нв) – се налази у непосредној околини града 

Мајданпека (на удаљености од 2 км) и веома је погодна за школу планинарења, 

обзиром на то да је карактеришу благи успони, идеални за планинаре - почетнике, али 

и оштре литице намењене изазовима професионалних планинара. Планина је богата и 

разноврсним биљним и животињским светом.  

Слика 11. – Поглед на Мајданпек са Старице 

Извор: http://www.planine.net 

Старица је заштитни знак града Мајданпека на сличан начин како Авала 

симболизује Београд. Ова атрактивна стена, која доминира панорамом малог рударског 

градића чија главна улица савлађује 200 м висинске разлике, уједно је и највиши врх у 

околини Мајданпека, тек неколико метара нижи од Шомрде и Великог Лишковца, 

највиших тачака Ђердапских планина. Са Старице се пружа изванредан поглед на град, 

али и на рударске копове око њега и на остатак шумовитих пространстава Северног 

Кучаја. Под Старицом се налази и Рајкова пећина, најбогатија накитом од белог 
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калцита од свих пећина источне Србије. Рајкова и Паскова река истичу из својих 

пећина и творе Мали Пек, од кога је, тик низводно, направљена вештачка језерска 

акумулација Велики Затон. Овај простор је омиљено излетиште становника 

Мајданпека, које ћете често срести како шетају асфалтним путем од града ка Рајковој 

пећини или својим баштама у околини језера. 

 

 

 

3.2. КЛИМАТСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

Табела 3. - Вредности неких значајних климатских параметара територије општине 

Мајданпек 

ТЕМПЕРАТУРА   

Просечна темпрература ваздуха - јануар (°С) -2,7 

Просечна темпрература ваздуха - јул(°С) 19,8 

Просечна температура ваздуха - годишња (°С) 9 

Средњи број мразних дана - годишње 100 

Средњи број тропских дана - годишње 22 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

Просечна влажност ваздуха - годишња (%) 78 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА 

Просечан број ведрих дана - годишње 78 

Просечан број облачних дана - годишње 131 

ПАДАВИНЕ 

Просечна количина падавина - годишње (мм) 890 

Просечан број дана са снегом - годишње 55 

Просечан број дана са снежним покривачем - годишње 79 

Просечан број дана са маглом - годишње 48 

Просечан број дана са градом - годишње 2 

Извор: Званична web – презентација општине Мајданпек 

 

Клима општине Мајданпек је умерено-континентална са назнакама микроклиме 

јер су, у односу на околне области, зиме релативно благе а лета нису тако жарка. То је 

последица заклоњености терена од хладних континенталних ваздушних маса и близине 

велике водене масе Дунава. Периоди са средњим дневним температурама вишим од 

5°C износе просечно 260 дана, док период са средњим дневним температурама изнад 

15°C износи 149 дана (од почетка маја до краја септембра). Купалишна сезона траје 

више од 50 дана, од краја јуна до краја августа. Снег почиње да пада крајем новембра, а 

у планинском залеђу задржи се до друге половине априла. Просечан број дана са 

снежним покривачем је 32, а просечна дебљина снежног покривача у дунавском 
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обалном појасу креће се између 10 и 20 цм, док је у планинском залеђу и до 50 цм. 

Падавине су обилније него у суседним областима и просечно износе 890 мм годишње. 

 

3.2.1. Температура ваздуха 

У општини Мајданпек најнижа температура је у јануару, а највиша је у августу. 

Летњи месеци јул и август су погодни за купалишну сезону на Дунаву. 

 

 
Табела 4. - Средње месечне и годишње температуре ваздуха за 2013. год. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

 

3.2.2. Облачност и инсолација 

 

Табела 5. - Средња месечна облачност у десетинама покривености неба за 2013. год 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

 

 

Највећа облачност у Општини Мајданпек је у јануару, док је најмања облачност 

у јулу. Средња годишња облачност је 5 десетина. 

 

 
Табела 6. - Број ведрих и тмурних дана за 2013. год. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

 

Из приложене табеле се може видети да је највећи број ведрих дана у августу, а 

најмањи у јануару. С друге стране број тмурних дана је највиши у зимским месецима и 

постепено опада ка летњим месецима. 

 

 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. Ампл. 

0,6 2,5 4,2 12 16,8 18,8 20,1 21,9 13,9 11,7 7,5 1 11 11,3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

7,9 7,7 6,7 3,7 4,5 4,9 2,5 2,7 4,3 3,8 6,3 5,3 5,0 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Ведри дани 1 2 6 13 11 8 17 18 10 11 5 2 110 

Тмурни дани 17 17 15 8 4 7 2 3 6 5 14 10 108 
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3.2.3. Релативна влажност ваздуха 

 

Табела 7. – Годишњи ток релативне влажности ваздуха за 2013. год. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

 

У општини Мајданпек влажност ваздуха је релативно висока и њена средња 

годишња вредност износи 80%. Највећа влажност ваздуха се јавља у првим месецима 

године. 

 

3.2.4. Ветрови 

За ветрове су значајна струјања ваздуха која се преко Хомољских планина крећу 

ка истоку , али и она која се од Карпата крећу ка западу и југу. Најснажнији су источни 

и североисточни ветрови који дувају преко целе године, али највише у зимским и 

пролећним месецима. У летњим месецима чести су западни и југозападни ветрови.  

Такође, значајан ветар у овом пределу је и кошава, југоисточни ветар који дува 

са Карпата и у многоме утиче на локалну климу. Удари ветра могу достизати и до 70 

км/час, али су најчешће од 25 – 45 км/час. Најјача је на улазу у Ђердапску клисуру. 

 

 
Табела 8. – Средња годишња честина и брзина ветрова за 2013. годину 

Правац ветра N NE E SE S SW W NW 

Честина ветра  %₀ 2 143 4 67 0 11 9 154 

Брзина ветра  м/с 3.5 4,3 7,6 5,7 0,0 1,6 3,8 3,8 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

 

 

На основу приказаних података може се закључити да на територији општине 

Мајданпек најчешће дувају североисточни и северозападни ветрови, али да највећу 

брзину достижу ветрови који долазе из правца истока. 

 

3.2.5. Падавине 

На територији општине Мајданпек просечно годишње падне и до 900 мм 

воденог талога, а у вишим пределима падавине достижу и до 1000 мм. 

 

 
Табела 9. – Средње месечна и годишња висина падавина (мм) за 2013. год. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, Београд 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

94 93 92 87 84 83 82 73 82 82 87 85 86 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

71 65 68 76 79 99 66 57 42 102 90 75 890 
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На територији општине Мајданпек највећа количина падавина је у октобру 

(102мм) и јуну (99мм), а најмања у септембру (42мм). 

 

 

 3.3. ХИДРОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

3.3.1. Дунав 

Реку Дунав, по којој је овај крај и добио име, у својим делима, пре много векова, 

помињу Херодот и Страбон, називајући је Истер. У писаним изворима старих Грка 

река се помиње са именом Матеос, што значи срећан. Феничани је означавају називом 

Фисион, а Римљани Данубиус, што значи онај који тече. Келти за ову реку користили 

су назив Данувиус. Од те речи изведени су данашњи називи Дунав, Дуна, Дунареа, Ди 

Донау, Дунај, Данубио, Даниб и Туна.  

Општини Мајданпек припада 54 км дунавске обале и то најлепши део Ђердапа, 

од Гребена до Казана, па се Ђердапска клисура у свом току кроз ову општину сматра 

најлепшом у долини Дунава. Дунав, као интернационална река, има велики пловни 

значај, који се обогаћује изградњом нових канала и пристаништа. Пловидба Дунавом и 

Ђердапским језером је интересантан туристички доживљај. Могућности упознавања 

археолошких локалитета, средњовековних тврђава и савремених градова у приобалном 

појасу, гаранција су богатог садржаја туристичког путовања. 

Дунав у свом току кроз општину Мајданпек прави велики „лакат” у чијем се 

темену налази Доњомилановачка котлина са градом Доњим Милановцем. Ту је Дунав 

широк око 1800 м, постојаног водостаја и мирне површине (нема вирова), тако да 

постоје изузетне могућности за оне који желе вожњу бродићем или уживају у 

спортовима на води. Доњи Милановац настао је након изградње ХЕ „Ђердап” I 

(делимично је изграђен на вештачком платоу, где се данас налазе измештене старе 

зграде из насеља Стари Милановац). Ту је и средиште Националног парка и Ђердапске 

клисуре. Може се рећи да општина Мајданпек располаже великим хидрографским 

потенцијалом, не само због реке Дунав, већ и због мањих река које се налазе на њеној 

територији, а припадају његовом сливу. Треба споменути Поречку реку и реку Пек. 

 

3.3.2. Ђердапска клисура 

На свом дугом току од 2850 км, Дунав протиче кроз десет држава и представља 

након реке Волге најдужу и водом најбогатију реку Европе, а најатрактивнији ток 

Дунава је кроз Ђердапску клисуру, која се на територији општине Мајданпек простире 

источним делом клисуре Госпођин вир, Доњомилановачком котлином (дужине 19 км, 

где ширина језера достиже 2 км) и западним делом клисуре Велики Казан. 

 

• Ђердапска клисура има најстарију геолошку историју у Европи; 

• Једна је од најлепших географских подручја у Европи; 

• Најдужа је композитна долина Европе коју чине три клисуре, два кањона 

и три котлине (98км); 

• Највећа је и најстарија водена пробојница Европе; 

• На њеном простору Дунав достиже највећу ширину (6,5км); 

• На њеном простору Дунав је најужи у свом току (147м); 
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• Овде је Дунав и најдубљи (90м) у свом току; 

• Подручје са највећим, најстаријим и најбоље израженим збегом реликтне 

флоре, фауне и вегетације; 

• Подручје са највећим биодиверзитетом унутар једног екосистема; 

• Подручје са најстаријим праисторијским насељем насталим пре више од 

осам хиљада година; 

• Подручје са највећим бројем историјских споменика из времена Римског 

лимеса на Дунаву; 

• Највећи је природњачки и археолошки музеј у природи Европе; 

• Највећи национални парк у Србији; 

• Највеће језеро у Србији. 

 

 

 

Слика 12. – Ђердапска клисура 

Извор: http://www.zlatnabuckadjerdapa.com 

 

3.3.3. Поречка река 

Поречка река настаје спајањем две мање реке Црнајке и Шашке које се спајају 

код Милошеве Куле. Дуга је око 50 км и улива се у Дунав код Доњег Милановца. 

Површина слива Поречке реке је 228 км² 

3.3.4. Река Пек 

Територији општине Мајданпек припада само горњи слив реке Пек, али са 

својом површином од 184 км² и те како представља хидрографско благо. Пек, као 

златоносна река имао је велики утицај на развој минералних богатстава и рударства у 

овом крају. На територији општине Мајданпек налазе се и Бољетинска река, Рибница, 

Голубињачка река, Нилков поток и Речица, које се уливају у Дунав. 
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3.3.5. Језера у Општини Мајданпек 

 

Језеро Велики затон - 

акумулационо језеро изграђено 1973. 

године ради водоснабдевања града 

Мајданпека, налази се у самом 

подножју планине Старице, а на 

удаљености од стотинак метара од 

Рајкове пећине и на два километра од 

центра Мајданпека. Земљиште око 

језера је површине око 5 ха, које је 

од ЈП „Србијашуме“ пренело 

општини Мајданпек на коришћење. 

Само језеро је површине 90.020 м². 

Уколико би се спровело уређење 

простора за спорт и рекреацију, 

подручје језера заједно са околним 

атракцијама може представљати 

атрактивну целину за туристичке 

намене. Тренутно, клуб спортских 

риболоваца „Велики затон“ из 

Мајданпека користи ово језеро за 

спортски риболов. 

Језеро Балта Алташонту - налази се у непосредној близини Доњег Милановца, 

на око 3 км од града. Настало је 1883. године, када се маса песковитог и шљунковитог 

материјала сручила у долину реке Папренице и створила природну брану. Језеро има 

површину од 0,52 ха, дубоко је 11 м и дуго 132 м, а широко 60 м. Просечна ширина је 

39 м, а укупна дужина обале износи 372 м. Иако је језеро богато рибом, нема 

организоване риболовне активности, нити на језеру постоје рекреативне активности 

(језеро није уређено за посетиоце, али га становници околних насеља користе за 

излете). 

Језеро Казанског потока – налази се у непосредној близини Доњег Милановца, 

на удаљености од око 2 км. Настало је услед клизишта, преграђивањем Казанског 

потока. Језеро је површине око 0,50 ха, проточно је и из њега се излива Казански 

поток, који се даље, на око 2 км, улива у Дунав. Није уређено за посетиоце, а локало 

становништво га користи за излете. 

 

 

 

 

Слика 13. -  Језеро Велики затон 

Извор: http://www.panoramio.com 
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3.4. БИОГЕОГРАФСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

3.4.1. Биљни свет 

 Туристичка вредност и значај огледају се кроз две функције: хигијенско - 

рекреативну и естетско – декоративну. Бујна вегетација, поготову шумска, процесом 

фотосинтезе из атмосфере асимилира угљен – диоксид, а ослобађа кисеоник, па се због 

тога ови простори одликују чистим ваздухом и представљају одлична места за 

упражњавање рекреације. Такође, вегетација у зависности од богатства облика и 

хармоније боја повећава туристичку вредност простора, дајући му естетска својства 

атрактивности. 

Једна петина површине територије општине Мајданпек је под ораницама, 

баштама, воћњацима и пашњацима, а готово 80% под шумским растињем. Зависно од 

надморске висине могу се срести различите врсте биљног света. На вишим надморским 

висинама можемо срести различите врсте четинара од којих је најзаступљенији бели 

бор. С друге стране на нижим надморским висинама могу се наћи различите 

листопадне шуме карактеристичне за ову регију. 

Разноврсност биљног света најбоље се може сагледати у Националном парку 

Ђердап, од којих су неке јако ретке врсте. На подручју Ђердапа у ужем приобалном 

делу нађено је око 1000 врста биљака, од којих су најзначајније: зеленика, шимширика, 

маклен, медунац, копривић, златна папрат... 

У Ђердапу се могу наћи и ендемичне врсте биљака: жути месечник, камењарски 

каранфил, жућкасти пуцавац, камењарска жуменица, китаибелов чубар познатији као 

ртањски чај, тврда шашика, српска вијошница и многе друге. Већину ових биљака 

пронашао је Јосиф Панчић и чине најинтересантнији део флоре Националног парка. 

Посебну пажњу треба посветити типичном ендемореликту јорговану који на Мирочу 

гради познате и признате у целом свету Адамовићеве шибљаке, јер је лепа украсна 

биљка са прелепим цветовима која цвета у мају. Једна од препорука др Војислава 

Мишића, који је проучавао Ђердап преко 30 година, је да се саде млади јорговани на 

гребенима где их нема (стене) где би имали значајну улогу у заштити земљишта од 

ерозије и смиривању сипара а истовремено украшавају обалу. 

 

3.4.2. Универзитетска домена „Мајданпек” 

Универзитетска домена „Мајданпек” представља школско огледно добро 

Шумарског факултета из Београда, коју је Београдском универзитету још 1903. године 

поклонила краљица Наталија. Налази се у непосредној близини села Дебели Луг, 

приградског насеља Мајданпека. Површина домене обухвата преко 7000 ха изузетно 

вредног предела шума, ливада, пашњака, флоре и фауне. Цео предео је избраздан 

рекама и потоцима, од којих многи имају кањонски изглед (клисура Великог Пека код 

Дебелог Луга, место звано ''Стење'', где се вертикалне литице уздижу изнад реке преко 

150 м). У самом срцу Мајданпечке домене, налази се резерват природе Фиљешана са 

Даниловим врелом. Ова река из пећине и на самом почетку свог тока формира 

атрактивне, каскадне бигрене каде. Простор није уређен за посетиоце и нема пратеће 

садржаје неоходне туристима. 
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3.4.2. Животињски свет 

Постојање вода, односно Дунава са притокама, очуваних шумских станишта, 

пре свега велики комплекси шума који су предуслов разноврсности животињског света 

у њима, ливада, клисура и кањона омогућили су постојање великог броја животињских 

врста на територији општине Мајданпек. Овде се може наћи око 50 врста сисара, од 

којих су неке јако ретке и заштићене врсте: рис, дивља мачка, видра куна белица, куна 

златица  и др. 

Такође је битно споменути да само у Националном парку Ђердап живи 15 врста 

слепих мишева. Најбогатија је фауна птица која броји око 200 врста. Поред кичмењака 

морамо споменути и велики број инсеката и гмизаваца. 

 

 

 

4. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

Антропогене туристичке вредности представљају сви објекти, догађаји и 

манифестације у простору за које се може везати пажња туриста. За разлику од 

природних, које погодују развоју рекреативних врста туризма, антропогене туристичке 

вредности подстичу културна и манифестациона туристичка кретања. То потиче из 

естетских, куриозитетних, уметничких и знаменитих својстава туристичке 

привлачности. Како посета неких антропогених туристичких вредности и организација 

одговарајућих манифестација често није временски условљена, туристички промет се 

може одвијати током целе године и користити за продужење туристичке сезоне у 

одговарајућим центрима и регијама. 

Када говоримо о општини Мајданпек, можемо рећи да поседује изузетне 

антропогене и етнографске вредности, које су карактеристичне и аутентичне за 

туристичку понуду и представљају посебну туристичку вредност. Наиме, у овој 

општини постоје насеља која се налазе у залеђу урбаних целина, а њих карактеришу 

пре свега насеља сеоских газдинстава и насеља салашког типа у којима још увек 

борави сеоско становништво, што би у мало измењеним условима могла бити посебна 

туристичка понуда руралног туризма. Такође, локално становништво својим 

културним, етнолошким наслеђем и специфичним обичајима постаје део туристичке 

понуде и укључује се кроз остале делатности у туристичке и привредне токове. 

Када се дубље погледају сви археолошки налази, намеће се један фасцинантан 

закључак: управо овде, на обалама Дунава „родила” се најстарија и најсложенија 

европска култура – она коју данас познајемо под називом култура Лепенског вира. 
 

 

4.1. АРХЕОЛОШКА БЛАГА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

 

Мала општина и рударски град на истоку наше земље на први поглед не делују 

као простор који би могао заузети важно место на туристичкој карти Србије и Европе. 

Међутим, када се дубље погледају сви археолошки налази, намеће се један 

фасцинантан закључак: управо овде, на обалама Дунава „родила” се најстарија и 

најсложенија европска култура – она коју данас познајемо под називом култура 

Лепенског вира. Али то ни издалека није све: у угашеним вулканским купама у 
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околини Мајданпека, на месту које се зове Рудна Глава, откривен је први рудник бакра 

у Европи, што значи да је револуција металног доба – у којем и данас живимо – 

започела управо овде! Налази с Лепенског вира и Рудне Главе оповргли су дубоко 

усађено уверење да корени наше цивилизације потичу с Блиског Истока. У две 

различите и временски удаљене епохе – у каменом добу и неолиту – људи који су 

настањивали ове просторе створили су самосвојне и напредне културе. 

Лепенски вир својом уметношћу и архитектуром и даље представља загонетку. 

Откриће каменог жртвеника са урезаним знацима на локалитету Власац можда указује 

на то да је култура Лепенског вира створила и прво писмо на свету, а студија која 

Лепенски вир представља као светилиште које језиком симбола прати кретање Сунца 

открива нам невероватно софистицирана знања давних предака.6 

Уз мезолитску културу Лепенског вира и енеолитску металургију Рудне Главе, 

која припада епохи винчанске културе, у Ђердапској клисури, на обалама Дунава, као 

и у његовом залеђу, постоје вредни трагови из раздобља Римског царства: беспућа 

Ђердапске клисуре Римљани су савладали просецањем пута, круна тог подухвата била 

је изградња моста на Дунаву који је био архитектонско чудо античког света. Дуж пута 

изграђена је читава мрежа кастела, бедема и кула осматрачница које су штитиле 

североисточне границе Царства. На територији Мајданпека забележено је постојање 

низа римских војних грађевина од којих се издвајају: логор Бољетин – Smorna, 

утврђење Равна – Campsa, утврђење Велики Градац – Taliata, Поречка река – сабирни 

центар за снадбевање трупа и кастел - Поречка река – сабирни центар за снадбевање 

трупа и кастел – Gerulatis на Мирочу. Уз трагове римске епохе, на територији 

Мајданпека и читавог Ђердапа откривени су материјални остаци свих потоњих 

раздобља: Византијског царства, насељавања Словена, средњег века, османског доба. 

 

4.1.1. Лепенски Вир 

Први сусрет с локалитетом Лепенски вир догодио се 1960. године: стручњаци 

Археолошког института из Београда су на обали пронашли керамику за коју су 

утврдили да припада неолитској – старчевачкој култури. На први поглед, деловало је 

да је реч о сиромашном насељу. Ипак, систематско ископавање започето је лета 1965. 

године. Истраживање је водио др Драгослав Срејовић, човек који данас слови за једно 

од највећих имена српске археологије.  

У записима о историји ископавања забележено је да су истраживачи били 

сасвим обесхрабрени стањем које су затекли: воде Дунава однеле су део увале, темељи 

римске куле дубински су оштетили слојеве, а фрагменти оруђа и керамике били су 

посвуда расути. Све је указивало да је централни део локалитета потпуно уништен: 

„Ископавања су започета с убеђењем да се ради о истраживању једног, не тако 

значајног неолитског насеља. Убрзо је уследило изненађење...јер су испод слојева који 

су садржавали остатке насеља које припада старијем неолиту, откривени елементи 

једне оригиналне и нове културе”.7 Међутим, ово је био тек наговештај сензације која 

ће уследити. 

Када су у дубљим слојевима песковите земље нађене монументалне скулптуре 

од камених облутака и насеље сложене организације, било је јасно да је на Ђердапу 

                                                             
6 Љубинка Бабовић, Тајна Лепенског вира, каталог изложбе, Народни музеј у Београду, 2008. 

године 
7 Бојана Михаиловић, Лепенски Вир – историјат истраживања, Београд 2012. године 
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„рођена” једна непозната култура која је, по великом дунавском виру на чијим је 

обалама откривена, добила име култура Лепенског вира. 

Откриће Лепенског вира одјекнуло је као прворазредна светска сензација. 

Исцртана је нова мапа култура каменог доба са Лепенским виром у њеном средишту. У 

време када је ова заједница цветала, људи у осталим областима Европе живели су у 

пећинама или скромним колибама. Уметност ловачко – сакупљачких заједница тог 

раздобља била је крајње упрошћена, а упоредна истраживања дала су потпуно исту 

слику када је реч о насељеним областима Африке: „То показује да се у средњем 

Подунављу, у Ђердапу, током целог миленијума од 7000. до 6000. година налазило 

средиште уметности каменог доба”, писао је професор Срејовић. 

 

 
Слика 14. – Археолошко ископавање 1986. 

Извор: http://www.narodnimuzej.rs 

 

 

Како су први становници без претходног обрасца осмислили своју насеобину и 

шта их је нагнало да започну живот под ведрим небом, археолошка наука може само да 

наслути. На локалитету је пронађен низ од седам сукцесивних насеља која су подизана 

у периоду између 13. и почетка 6. миленијума старе ере. На основу особености 

културних слојева, живот насеобине је подељен у три хронолошке фазе: Прото – 

Лепенски вир, Лепенски вир I са бројним потфазама и Лепенски вир II. 

Један од низа задивљујућих налаза јесте и откриће планске градње: од 

најранијег раздобља насеобине постојала је централна грађевина испред које се према 

Дунаву пружао празан простор, нека врста трга који је, како се претпоставља, служио 

за светковине и окупљања. Све остале грађевине потковичасто уоквирују трг и 

правилно су постављене, како међусобно, тако и у односу на средишњу грађевину. На 

тај начин између кућа су обликоване праволинијске стазе – претече улица, које су биле 

широке нешто више од метра и водиле су ка централном тргу или Дунаву испред самог 

насеља. Ове чињенице сврстале су Лепенски вир у најстарије познато урбано насеље у 

Европи. 
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Извор: http://www.narodnimuzej.rs 

 

 

Када се 1967. године појавио на археолошкој мапи, чинило се да Лепенски вир 

лебди у „празном простору”. Међутим, истраживања су потврдила да постоји читав низ 

насеобина које су припадале истој култури. Насеље Падина – Госпођин вир, Власац, 

Хајдучка воденица и Кула на десној обали Дунава и низ насеља на левој – румунској 

страни Дунава, сведоче да је ова култура обухватала шире просторе Ђердапа. 

Занимљиво је да се сви истраживачи слажу у једном: Лепенски вир је био центар овог 

света.8 

 

 

Измештање Лепенског вира 

 

Још у време ископавања када је, не само научна, већ и шира јавност била 

упозната с вредностима Лепенског вира, поставило се питање заштите овог драгуља 

међу археолошким локалитетима Ђердапа. Тако је 1969. године донета одлука да се 

целокупно налазиште измести и сачува од потапања. Изабрано је узвишење на око 

стотинак метара северозападно од првобитне локације. Реконструисана је оригинална 

конфигурација терена и читав локалитет је подигнут у висину за тачно 29,5 метара. Био 

је ово велики подухват тима Завод за заштиту споменика културе којим је руководила 

архитектица Милка Чанак Медић. Лепенски вир је издигнут на сигурно тле 1971. 

године. У склопу овог пројекта сазидан је први музеј Лепенског вира. 

 

 

Нови центар за посетиоце 

 

Четири деценије од измештања, почетком лета 2011. године свечано је отворен 

нови Центар за посетиоце: резултат је јединствен, велелепни простор који, попут 

шкољке, у свом средишту чува драгоцен локалитет. Аутори овог пројекта су Марија 

Јовин и Синиша Темерински, обоје архитекте Завода за заштиту споменика културе. 

Занимљиво је да су они при пројектовању користили исти систем једнакостраничних 

                                                             
8 Душан Борић, Водич кроз културу – Лепенски вир, Народни музеј, Београд, 2012. године 

Слика 14. – Родоначелник, Водена вила и Прародитељка 
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троуглова који су пре 8000 година примењивали градитељи Лепенског вира. 

Материјали су различити, али је логика, филозофија и математика остала иста. 

 

 
 Слика 15. – Центар за посетиоце – Музеј Лепенски Вир 

Извор: http://www.narodnimuzej.rs 

 

 

Здање је окупано свтлом и прозрачно је. Чују се звуци спољњег света: цвркут 

птица, зрика зрикаваца, шум воде... тако да посетиоци немају осећај да се налазе у 

затвореном простору. Центар има више пратећих садржаја: музејски простор и простор 

за виртуелну презентацију, амфитеатар за предавања и пројекције филмова, 

сувенирницу и водичку службу, као и играоницу за децу. Изван центра налази се 

реконструкција лепенске куће у пуној величини. 

 

 
Слика 16. – Унутрашњост центра за посетиоце 

Извор: http://www.narodnimuzej.rs 
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4.1.2. Рудна Глава 

Данас се поуздано зна да је рудник бакра на Рудној Глави најстарији у Европи. 

Налази се у области која је позната по рудним богатствима и рударској традицији, али 

нико није ни слутио да рударење у овим крајевима има историју дугу седам хиљада 

година. Откриће Рудне Главе пратио је сплет срећних околности: средином 

седамдесетих година прошлог века, Илија Јанковић, директор Музеја рударства и 

металургије у Бору, прочитао је чланак који га је веома заинтересовао. У њему је 

писало да су у брдима надомак села пронађени предмети винчанске културе. Међутим, 

место се налазило на неприступачном терену, на копу рудника магнетита, и управо је 

ти био интригантан детаљ који се није уклапао у слику винчанске насеобине. Одлучио 

је да позове свог сарадника и пријатеља археолога Борислава Јовановића како би на 

лицу места проверили о чему је реч. Када су стигли на висове Рудне Главе, неизмерном 

радошћу и узбуђењем, схватили су да су открили копове древног рудника бакра. 

На самом почетку није било прецизних података о старости рудника и 

технологијама које су примењивали стари рудари. Систематска истраживања започета 

су 1968. године у оквиру пројекта „Старо рударство и металургија средишњег 

Балкана”. Из године у годину, склапан је мозаик који је на крају дао једну 

монументалну слику: „Рудник – древни коп” у Рудној Глави једна је од упоришних 

тачака европске цивилизације, центар у којем је човек „припитомио сировину” и 

започео револуцију металног доба. 

Научна јавност је у почетку била уздржана пред новим открићем. Чињенице да 

су у срцу Балкана – на Рудној Глави у источној Србији, као и у руднику Аи Бунар у 

Бугарској откривени „живи споменици” који сведоче о прапочетку европског металног 

доба косиле су се с дотадашњим ставовима: „Дуго је у науци владало мишљење да су  

 

 
Слика 17. – Жртвеник винчанских рудара 

https://www.facebook.com/muzej.majdanpeк 

 

се првобитна металушка знања ширила из високо развијених центара Блиског Истока, 

преко грчких обала и долина Вардара и Мораве, до панонских равница и горњег тока 

Дунава. Уместо тога, из далеке прошлости изрониле су рударске области средишњег и 

источног Балкана као прва жаришта самосталног развоја металургије бакра... Као и на 

живописним гравирама старих мајстора, на Рудној Глави су из давне прошлости 

искрсли винчански рудари настањени током 4. миленијума старе ере од северне 

Македоније до равница јужне Паноније. Њихова оруђа и керамика, израђени од 

локалних сировин, проистекли – по облику и стилу – из далеких традиција млађег 
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каменог доба (неолита) не показују никакве трагове страних утицаја... Сазнања стечена 

на Рудној Глави, као и на Аи Бунару, праисторијском руднику у Бугарској Тракији, 

потпуно су изменила развојну и хронолошку карту најстарије индустрије метала у 

европској праисторији.9 

У овом тренутку најстарији рудник Европе, који је по одлуци Републичког 

завода за заштиту споменика културе сврстан међу споменике од изузетног значаја, 

није доступан за посетиоце. Покретни налази с Рудне Главе чувају се у археолошкој 

збирци Музеја рударства и металургије у Бору. За ширу јавност доступна је само 

виртуелна презентација „Рудна Глава – светлост са Балкана”. 

 

У кругу савременог рудника бакра у Мајданпеку, на оштрој падини која носи 

назив Праурија, 1991. године пронађен је камени бат са жлебом који је указивао да је 

на помолу откриће још једног древног рудника. У оквиру пројекта „Археолошка 

истраживања рударења на Руднику у праисторији, антици и средњем веку” на 

Праурији су извршена истраживања мањег обима која су дала и прве резултате: 

откривена су три стара окна, али су због недостатка средстава даља истраживања 

обустављена. 

Постоји још читав низ старих докумената и сведочења који говоре да се на овом 

подручју могу очекивати нова, велика открића. Када се на неизмерну вредност Рудне 

Главе додају и богатства налаза с локалитета Беловоде поред Петровца на Млави, 

Плочника крај Прокупља, рудника Јармовац код Прибоја, Копаоника у централној 

Србији и Рудника у Шумадији, речи водећег истраживача у овој области, професора и 

академика Борислава Јовановића да „српску археометалургију чека светла будућност” 

звуче више него утемељено. 

 

4.1.3. Музеј у Мајданпеку 

Музеј у Мајданпеку настао је 1998. године осамостаљивањем одељења Музеја 

рударства и металургије из Бора, које је отворено у Мајданпеку 1984. Оснивач Музеја 

је Скупштина општине Мајданпек, која и финансира његов рад. Музејска грађа од 

преко 1000 предмета организована је у седам збирки: етнолошку, археолошку, 

природњачку, историјску, фотографску, ликовну и нумизматичку. Музеј чува и 

признања, награде и плакете Рудника бакра Мајданпек, као и родослове и исписе 

црквених и матичних књига овог краја. 

Мисија овог музеја је истраживање, обрада, чување и излагање материјалних, 

духовних и природних вредности овог подручја, с посебним акцентом на архео – 

металургију и традиционалне обичаје Влаха. Музеј негује културни идентитет 

Општине Мајданпек, као европског завичаја метала, а истовремено на њеном су се тлу 

сачували најархаичнији обичаји и веровања.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Др Борислав Јовановић, мр Александар Петровић, Технологија преображаја, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1988. године 
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4.2. КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ 

 

4.2.1. Црква Светих апостола Петра и Павла 

Црква Светих апостола Петра и Павла изграшена је у периоду 1856 - 1858. 

године од стране српске Владе која је довела стручњаке и раднике из иностранства за 

рад у обновљеном руднику. Стварајући услове да их веже за српско тле и православље 

1856. године истовремено је започела градња цркве, школе, стамбених објеката и 

рударских постројења. 

 

Слика 18. -  Црква Светих апостола Петра и Павла 

Извор: http://www.toom.rs 

 Израда плана цркве поверена је сликару Урошу Кнежевићу, који се одлучио 

за тзв. „швајцарски стил”, распрострањен у Европи оног времена. Посвећена је Сетим 

апостолима Петру и Павлу које су мајданпечки рудари узели за своје заштитнике, па се 

до данас 12. јула слави и Слава рудника и Црквена слава уз велику светковину целог 

града. 

 

4.2.2. Црква Светог Николе у Доњем Милановцу 

Црква Светог Николе у Доњем Милановцу се селила заједно са градом три пута. 

На старој локацији центра Доњег Милановца налазила се црква Светог Николе, коју је 

подигао капетан Миша Анастасијевић 1840. године. Ова црква је потопљена приликом 

изградње ХЕ Ђердап. 

На новој локацији у граду подигнута је нова црква у којој су смештени вредни 

предмети и остаци зидног сликарства. Црква је кроз документацију постојећег стања 

заштићена у I степену. Поседује вредне предмете из старе поречке цркве: јеванђеље са 
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емајлираним оковом, сребрни прстони крст из 1830. године, мање јеванђеље, сребрни 

путир и четири вредне иконе из XVIII и XIX века. 

 

 
Слика 19. – Црква Светог Николе 

Извор: http://www.panoramio.com 

 

 

Од споменика народног градитељства треба посетити Капетан Мишин конак, 

споменик културе саграђен у XIX веку као спратна грађевина са приземљем у камену и 

спратом у бондруку, Тенкину кућу, такође из XIX века (саграђена је као приземни 

објекат у бондручном систему, на темељним зидовима од ломљеног камена). 

 

 

Слика 20. – Капетан Мишин конак 

Извор: http://www.panoramio.com 

 

 

Милошева кула - недалеко од Доњег Милановца, на узвишењу под којим се 

састају реке Црнајка и Шашка, 7 км од села Рудне Главе, налазе се остаци зидина града 
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које датирају из XIV века, а у народу познате као Милошева кула. Зидине Милошеве 

куле сличне су манастирским зидинама. Кула је била окружена ровом, а верује се да је 

њен господар био родом из Пореча. То је један од ретких средњовековних споменика 

на овом простору, који је у запуштеном стању, без обележја и неуређен. 
 

 

4.3. ЕТНОГРАФСКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Етнографски туристички мотиви су у основи комплементарни, и најчешће 

појачавају вредност основних, самосталних туристичких мотива. У ову врсту мотива 

спадају: музички фолклор, народна ношња, народни обичаји, гастрономија, 

гостољубивост, дружељубивост, култура и остали елементи традиционалног и 

савременог живота неког народа. Облици презентације ових мотива су различити: 

фестивали, концерти, ревије, кроз израду сувенира, кроз непосредни контакт локалног 

становништва са туристима итд. 

Околина Мајданпека првенствено је позната по богатству руда бакра и 

племенитих метала. Златоносна река Пек одувек је привлачила испираче злата, тако се 

и данас у појединим селима злато испира на традиционалан начин. Са посебним 

поштовањем се негују стари обичаји везани за верске празнике попут Бадње вечери и 

Божића, Богојављења, Ускрса, Ђурђевдана, сеоских слава и заветина, који данас 

представљају право етнолошко благо. 

Песмом, игром и сценским приказом обичаја, влашку културу са подручја 

општине Мајданпек чувају од заборава уметничка друштва: „Дели Јован” из Црнајке, 

„Аматер” из Тополнице, „Рудна Глава” из Рудне Главе, „Јасиково” из Јасикова, 

„Мосна” из Мосне, „Мироч” из Мироча и „Велимир Маркићевић” из Мајданпека. 

 

4.3.1. Испирање злата на реци Пек 

Река Пек већ вековима важи за златом најбогатију у целој Србији. Интензивна 

експлоатација злата из речних наноса почела је доласком Римљана у ове крајеве, 

посебно у периоду владавине цара Хадријана у другом веку нове ере, да би је у 

Средњем веку наставили српски краљеви. После ослобађања од Турака, експлоатација 

злата обновљена је крајем XIX века у време Краљевине Србије, а затим и у Краљевини 

Југославији. У ту сврху коришћен је специјални багер за вађење златоносног песка. 

Према подацима из архива, овај багер је из Пека вадио између 25 и 32 

килограма чистог злата месечно. Екслопоатација злата на овај начин из печког корита, 

трајала је све до средине 1955. године и за то време извађено је више од седам тона 

племенитог метала. Место Благојев камен, у околини Мајданпека, све до пре пола века, 

важило je за један од најбогатијих рудника „самородног” злата у Европи. 

Сезона испирања злата на Пеку почиње у мају и траје све до новембра, када се 

љубитељи овог племенитог метала повлаче до следећег пролећа. Пошто се злато 

формира на каменом кварцу, потребне су кише и бујице да га сперу и однесу у сам 

Пек. Зато је за његово испирање најпогоднији период од маја до новембра, када има 

највише падавина. 

Многи житељи овог краја овладали су вештином испирања злата, која само 

наизглед делује као једноставна, а у ствари, веома је напорна и захтевна. Да би се 

добило само пар грама злата, требало би испрати око пола тоне речног наноса. 

Испирање се вршило у тзв. испитаку, у којем се крупнији материјал одвајао од ситног, 
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уз избацивање лакших, мање вредних метала и минерала, да би у њему на крају остало 

чисто злато, или платина. Најчешће се користио „влашки” тип испитака, као 

најпрактичнији, који је израђиван од меког дрвета, најчешће од јове или тополе. 

Међутим, за злато из Пека, и поред тога што га има у великим количинама 

данас нема купаца, јер је то тзв. самородно злато, а не индустријско, спремно за 

обраду. Некада је откуп вршила Народна банка бивше СФРЈ, по високим ценама, па је 

испирање било исплативо до 1990. године. Међутим, данас злато нема коме да се 

прода. 

Али, не мора више бити тако, сматра један од ретких испирача злата, Живорад 

Јакобовић из села Волује. Према његовим речима ово старо занимање може допринети 

развоју туризма у овом крају, који би држава требало да подржи. Река Пек и њене 

притоке су пуне злата и зато уместо да се у овом еколошки чистом подручју развија 

индустрија, требало би подржати туристичко испирање злата. Он је објаснио да ако 

испирач има срећу и ако „погоди” место на којем има злата, дневно може да добије од 

0,5 до 0,7 грама. Идеја је да туриста - испирач, 0, 2 грама задржи за себе, а остатак 

преда држави. Ако се зна да грам злата тренутно на тржишту вреди 32 евра, онда би 

овај вид забаве двоструко био користан за турисите, истиче Живорад Јакобовић, који 

своју идеју промовише и путем удружења „Златно руно”.10 

 

 
Слика 21. – Испирање злата на реци Пек 

Извор: http://www.seebtm.com 

 

4.4. ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

"ЖЕНЕ СЛИКАРИ" 30. април - 30. мај - Мајданпек - 12. Међународна 

изложба слика чији је циљ да афирмише и представи рад жена уметника из земље и 

света, али и да стимулише уметност, културу и туризам. Учествују уметнице из земље 

и света у категоријама : Сликарство, Скуптура, Графика, Цртеж и Дигитал арт. 

 

ФЕСТИВАЛ ГИТАРЕ - "ЗЛАТНА НОТА" 17. 18. и 19. април - Доњи 

Милановац - Ове године се одржава 10. међународни фестивал гитаре, такмичење у 

категорији ученика основних, средњих музичких школа и студената музичких 

академија. 

 

                                                             
10 Белешке из разговора с испирачем злата Живорадом Јакобовићем 
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"УСКРШЊИ ДАНИ ФОЛКЛОРА" 13. април - ЦРНАЈКА - смотра народног 

стваралаштва, обичаја и игара која се традиционално организује другог дана Ускрса. 

Осим ревијалног наступа културно уметничких друштава из земље и иностранства, 

Ускршњи дани фолклора садрже такмичарски део у атрактивним, готово заборављеним 

пастирским играма (клис, паорка, ношење јајета у кашики). 

 

"ЈОРГОВАН ФЕСТ" 1. мај – Мироч - Фестивал народних обичаја који се бави 

очувањем етно баштине источне Србије. Јоргован фест има и такмичарски карактер, 

јер организатор поред млађих и селекција одраслих КУД-ова, награђује вокалне и 

инструменталне солисте. Саставни део Јоргован феста су спортска такмичења у 

народном вишебоју: бацање потковице у циљ, гађање буздованом, гађање јабуке 

стрелом, скок из места трупачке. 

 
Слика 22. - Јоргован фест 

 
Извор: http://www.toom.rs 

 

 

"ДАН ДУНАВА" 29. јун - Доњи Милановац - Манифестација „Дан Дунава“ је 

установљена 2004. године и интегрални је део сарадње свих земаља потписница 

Међународне конвенције о заштити реке Дунав, којом би се подигла свест за очување 

реке код што већег броја појединаца и апеловало на рационалну употребу водених 

ресурса. 

Иницијатор ове манифестације је Међународна комисија за заштиту Дунава, 

сачињена од највиших представника 13 земаља подунавског региона и Европске уније. 

 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ОРФЕО“ 14-16. јул, 

Мајданпек – Фестивал је међународног и такмичарског карактера. 

 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ И ЗАБАВНЕ МУЗИКЕ ЗА 

МЛАДЕ "ТИН" 16 - 18. јул - Доњи Милановац – 36. по реду фестивал. Музичка 

манифестација која негује поп музику намењену деци и тинејџерском узрасту по чему 

је специфичан у земљи. Фестивал је међународног и такмичарског карактера. 

 

"ПОРЕЧКИ КОТЛИЋ" 01. август – Доњи Милановац - такмичење у 

припремању рибље чорбе и рибљег паприкаша на традиционалан начин. 
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"БАЧИЈА ЈАСИКОВА" 04. август – Јасиково - Фестивал културног 

стваралаштва и очувања старих обичаја Влаха. Ревијални наступ КУД-ова са изворним 

народним играма. 

 

''ЕВРОПА КУП'' и "КУП ЂЕРДАПА У ЈЕДРЕЊУ" 21 - 30. август - Доњи 

Милановац - Међународно такмичење у једрењу за све олимпијске класе и класу 

Оптимист. Критеријумска регата која је у званичном календару такмичења. 

Регата се одржава према Регатним Правилима и увек се предвиђа одређени број 

трка које се распоређују по данима. 

 

XV УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ДИЗАЈН НАКИТА "МАЈДАН АРТ " 
02. септембар – 12. септембар. Одржава се сваке године у септембру уз учешће већ 

доказаних и креативно потврђених уметника из земље и света. Основни радни 

материјал уметника је сребро, али се подразумева и могућност појединих комбинација 

у материјалу. 

 

VI УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА '' Уметничка керамика и дизајн'' 08 - 12. 

септембар – Мајданпек . Изложба насталих радова се организује у оквиру VI 

МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ '' УМЕТНОСТ У МИНИЈАТУРИ'' МАЈДАН-АРТ 2015 од 

12 - 22. Септембра 2015. 

 

VI МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА '' УМЕТНОСТ У МИНИЈАТУРИ'' 

МАЈДАН-АРТ 2015 Мајданпек , Петровац на Млави , Београд. Настала је 2010. године 

из потребе афирмације и развоја уметности у малом формату кроз Међународну 

изложбу и Уметничке радионице за : дизајн накита, керамику, скулптуру, сликарство, 

графику, дигитал арт ... 

Изложба се организује: у Мајданпеку 12 - 22. септембар, Хотел ''Голден Инн''; у 

Петровцу на Млави – 26. септембар – 16. октобар , Завичајни музеј и галерија ''Круг'' ; у 

Београду – 31. октобар – 21. новембар , Галерија '' Матица исељеника и Срба у 

региону''. 

 

15. ГОДИНА МАЈДАНАРТА – мултимедијални програм – Изложба одабране 

колекције уметничког накита МајданАрт 2001-2015 , пројекција филма „МајданАрт 

2001-2015“, изложба фотографија „Уметничка радионица МајданАрт“, промоција 

Зборника „МајданАрт 2001-2015“ Музеј примењене уметности Београд 19 – 30. 

октобар 2015. 

 

"САЧУВАЈМО ГАЈДЕ И СТАРЕ ИГРЕ ОД ЗАБОРАВА" 19. септембар - 

Рудна Глава - Ревијални наступ КУД - ова са изворним народним играма и наступима 

гајдаша. У манифестацији учествују Културно - уметничка друштва из читаве Србије, 

са планом да ова манифестација прерасте у међународни фестивал. 

 

5. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

5.1. СМЕШТАЈНО УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Постојећи смештајно - угоститељски капацитети у општини Мајданпек пружају 

могућност за смештај у хотелском и приватном смештају и разне услуге у објектима за 

пружање услуга хране и пића. 
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5.1.1. Хотелски смештај 

 

Хотел Golden Inn налази се у 

самом центру града Мајданпека. 

Располаже са 120 лежајева у 

једнокреветним, двокреветним, 

трокреветним собама и апартманима. 

Хотел је са модерно опремљеном 

банкет салом, президент салом, 

конференцијском салом, рестораном са 

300 места као и лоби и кафе баром. У 

саставу објекта се налази казино клуб. 

За све госте хотела је такође обезбеђен 

паркинг. 

 

 

 

Хотел Лепенски Вир налази се на падинама изнад Доњег Милановца на 161 м 

надморске висине, окружен је шумом, а са тераса соба, ресторана и аперитив бара се 

пружа леп поглед на Дунав. Смештајни капацитети су 465 лежајева у једнокреветним и 

двокреветним собама и апартманима, а све собе имају ТВ. У склопу хотела су главни 

ресторан са 500 седишта, аперитив бар, национални ресторан, тихи салон са 180 места, 

шах сала са 30 места и конгресна дворана са 100 места. Спортски садржаји са понудом 

рекреације су: затворени базен са 

теретаном и сауном; травнати терен за 

фудбал, опремљен рефлекторима и три 

помоћна травната терена за тренинге; 

осветљини терени за кошарку, мали 

фудбал, тенис и одбојку. 

 

 

Слика 23. – Хотел у Мајданпеку 

Извор: http://www.hotels.rs 

Слика 24. – Хотел Лепенски Вир 

Извор: http://www.hotellepenskivir.co.rs 
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5.1.2. Приватни смештај 

Стан за одмор – Драгане Јовановић налази се у центру Доњег Милановца у 

непосредној близини аутобуске станице. Располаже са капацитетом од 4 лежаја у две 

двокреветне собе, категорисан је са три звездице. Стан је смештен на другом спрату 

стамбене зграде. 

 

 

Стан за одмор – Милета Баковића налази се у центру Доњег Милановца у 

непосредној близини аутобуске станице. Капацитет је 2 лежаја у једној двокреветној 

соби са помоћним лежајем. Стан је  опремљен радиом и телевизором, комјутером са 

интернетом. Категорисан је са три звездице. 

Стан је смештен у приземљу стамбене зграде, комфоран је и лепо уређен, а у 

саставу стана је и кухиња са трпезаријом. 

 

 

 

Стан за одмор – Мирослава Марковића налази се у центру Доњег Милановца у 

непосредној близини Дунава. Располаже са капацитетом од 2 лежаја у двокреветној 

соби, и помоћним лежајем у другој соби ,категорисан је са три звездице. Стан је 

смештен на другом спрату стамбене зграде а са терасе је невероватан поглед на Дунав. 

 

 

 

Апартман – Слободана Поповића налази се у Доњем Милановцу, капацитета 4 

лежаја у две двокреветне собе, категорисан је са три звездице. Овај смештајни објекат 

је комфоран и савремено уређен. Налази се у делу града одакле се пружа изузетан 

поглед на град и Дунав. 

У дворишту се налази лепо уређен део у коме се може припремати роштиљ или 

уживати током читавог дана. Овде можете спремити и своју зимницу.     

За све туристе који путују са кућним љубимцима ово је идеално место за 

смештај и одмор пошто  им је омогућено да у стану сместе и њих. 
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Апартман – Александра Стојановића налази се у центру Доњег Милановца у 

непосредној близини аутобуске станице. Капацитет је 3 лежаја  у једној соби која је 

опремљена радиом и телевизором. Категорисан је са две звездице. Апартман је 

смештен у приземљу стамбене зграде, конфоран је и лепо уређен, а у саставу стана је и 

кухиња са трпезаријом. 

 

 

 

Кућа за одмор – Мирослава Јанковића налази се близу центра, на обали Дунава 

у Доњем Милановцу. Капацитет овог објекта су две двокреветне собе и једна 

једнокреветна соба,категорисан је са 4 звездице. Објекат је на веома атрактивној 

локацији са погледом на Дунав. Гостима је на располагању телевизор са сателитском 

антеном и компјутер са бежичним интернетом. У склопу куће налази се надземни базен 

и лепо уређено двориште за одмор. Кућа је обезбеђена видео надзором. 

 

 

 

Собе за изнајмљивање- у кући Небојше Михајловића у Доњем Милановцу. 

Гостима  су на располагању 4 лежаја распоређена у две двокреветне собе, категорисане 

са три звездице. Собе су климатизоване и  налазе се у самом центру Доњег Милановца. 

 

 

Собе за изнајмљивање – у кући Гајановић Здравка, у Доњем Милановцу, 

Налазе се у близини хотела „Лепенски вир“, одакле се пружа изузетан поглед на Дунав. 

На располагању гостима је 4 лежаја (француски лежај) у две двокреветне категорисане 

са две звездице и два лежаја у једној двокреветној соби, категорисане са три звездице. 

Собе су лепо и конфорно уређене а поседују и клима уређај. 

 

 

Собе за изнајмљивање – у кући Јованке Јаредић, налазе се у Доњем 

Милановцу. Гостима су на располагању 6 лежаја у три двокреветне собе категорисане 

са две звездице. 
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Собе се налазе у близини хотела „Лепенски вир“, у делу града одакле се пружа 

изузетан поглед на Дунав. 

 

 

Собе за изнајмљивање - у кући Слободана Велића у приградском насељу 

Доњег Милановца – Казански Поток. Гостима су на располагању 12 лежаја 

распоређена у шест двокреветних соба, категорисане са две звездице. Насеље у коме су 

собе удаљено је 1 километар од Доњег Милановца. У саставу овог објекта станодавац 

поседује и собу са 5 лежајева категорисану са једном звездицом. 

 

 

Собе за изнајмљивање – Чедомира Фирановића смештене  на узвишењу изнад 

Доњег Милановца, у близини хотела „Лепенски вир“, одакле се пружа изузетан поглед 

на Дунав. Собе су категорисане са једном звездицом. Капацитет овог смештајног 

објекта је: 2 лежаја у једној двокреветној соби и 3 лежаја у другој соби. Гостима је на 

располагању и кухиња са трпезаријом. 

 

 

Собе за изнајмљивање – у кући Сунчице Стефановић, налазе се у мирном делу 

Доњег Милановца,у близини градске цркве Св. Никола (350м од центра града). 

Гостима су на располагању 4 лежаја у две двокреветне собе, категорисане са две 

звездице.11 

 

 

 

 

5.2. СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНА И ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Мајданпек 

 

Спортска хала је у саставу спортско-рекреационог центра „6 август” и налази 

се на 520 метара надморске висине у горњем делу града. Богата је садржајима и једна 

је од опремљенијих у овом делу Србије. 

                                                             
11 http://www.toom.rs 
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 У склопу хале се налазе: 

 

• спортска дворана са 1.500 места за мале спортове (кошарка, рукомет, 

одбојка, мали фудбал); 

• теретана; 

• покривени базени (1 олимпијски, 1 за обуку пливача и 1 за децу); 

• аутоматизована стрељана; 

• сала за стони тенис; 

• сауна; 

• фудбалски стадион са травнатим тереном са помоћним тереном од 

шљаке; 

• трим стаза. 

 

Ски центар „Рајковоˮ се налази на 750 метара надморске висине и 4 км 

удаљен од центра града. У њему се налазе: 

 

• две хомологиране (атестиране) ски стазе дужине 1200 и 1000 метара; 

• вучни лифт капацитета 1000 скијаша на сат, тренутног и реалног 

капацитета 350 скиј./сат: 

 

 

Додатни спортски садржаји у Мајданпеку су: 

 

• фудбалски стадион „РФК Мајданпек” са помоћним тереном за припреме 

или мале спортове, са трибинама – доњи део града; 

• игралиште за кошарку са трибинама – Мајданпек (терен ОШ „В. 

Маркићевић”) – центар града; 

• 3 фискултурне сале (две у доњем делу града, у ОШ „12. септембар” и 

ОШ „В. Маркићевић”, као и једна у горњем делу Мајданпека, у згради 

Гимназије и Техничке школе); 

• Језеро Велики Затон, 2 км од центра града, са могуцностима за спортове 

на води. 

 

 

Доњи Милановац  

 

Хотел „Лепенски Вир” је изграђен као одмаралиште спортско-рекреативног 

карактера. У скалду са тим у склопу хотела и око њега изграђени су следећи садржаји: 

 

• полуолимпијски базен са малим базеном за децу; 

• теретана; 

• трим кабинет са столовима за стони тенис; 

• 2 сауне; 

• аутоматска куглана; 

• билијар сала; 

• 1 главни фудбалски терен са атлетском стазом од шљаке који је осветљен 

рефлекторима; 

• 3 помоћна фудбалска терена; 
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• терени за мале спортове (рукомет, одбојка, кошарка и тенис на асфалтној 

подлози); 

• трим стаза. 

 

Додатни спортски садржаји у Доњем Милановцу који се користе за спортске и 

такмицарске активности су: 

 

• асфалтни терен за мале спортове са рефлекторима и трибинама на коме 

се играју турнири у малом фудбалу од којих је најзначајнији 

„Пантелејмонски турнир” почетком августа; 

• фискултурна сала Основне школе „Вук Караџић”. 

 

 

Рудна Глава  

 

У Рудној Глави постоји комплетна понуда везана за спортове на отвореном у 

виду игралишта и стаза који су наменски прављени за Сеоску олимпијаду која се већ 

35 година одржава у Рудној Глави, а учесници су представници свих села са територије 

Општине. Овај комплекс поседује: 

 

• фудбалски стадион са трибинама и осветљењем; 

• терен за одбојку; 

• терени  за кошарку; 

• терени за рукомет и мали фудбал; 

• атлетска стаза; 

• терени за атлетске дисциплине. 

 

 

 

5.3. СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

5.3.1. Бициклизам 

Најпопуларнија рута која пролази кроз 

Србију и дуж Дунава кроз Доњи Милановац је 

европска бициклистичка рута Еуро Вело 6, 

бициклистички коридор који спаја Атлантски 

океан и Црно море. Важан део ове руте пролази 

магистралним путем М 25-1, дуж Ђердапске 

клисуре а бициклисти се најчешће задржавају у 

Доњем Милановцу. 

Осим ове званичне бициклистичке руте 

коју прати адекватна туристичка сигнализација, 

постоје и алтернативне бициклистичке руте које 

омогућавају посету споменицима природе и 

културне баштине.  
 

 

Слика 25. – Бициклизам 

Извор: http://www.toom.rs 
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5.3.2. Излети пловилима 

1. Излети се организују пловилом ,,Стеванске ливаде”  компаније DonauShips. У 

понуди је неколико типова излета: панорамско разгледање у околини Доњег 

Милановца, крстарење до Лепенског Вира, превоз за организоване групе и бициклисте 

до Текије, излет до Трајанове табле... 

 
Слика 26. – Излети пловилима 

Извор: http://www.toom.rs 

 

 

Излет до Трајанове табле представља истински дозивљај крстарења кроз 

Ђердапску клисуру и разгледање њеног најлепшег и најатрактивнијег дела, током којег 

можете видети Мали и Велики Казан, Децебалову главу и у самом њеном срцу 

најбитнији споменик - Трајанову таблу ( видљиву само са реке). 

 

 
Слика 27. - Трајанова табла 

Извор: http://www.toom.rs 
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2. За време боравка у апартману Слободана Поповића може се искористити 

јединствена прилика да се крстари пловилом кроз Ђердапску клисуру (Велики и Мали 

казан), убедљиво најлепшим током Дунава; да се истражују локална историјска 

обележја и музеји, од Лепенског вира, Трајанове Табле до Фетислама и римских 

утврђења; панорамски разгледа Доњи Милановац... Током боравка у апартману вожњу 

мозете резервисати по повлашћеним ценама. 

 

 

3. На простору Ђердапа већ неколико година саобраћа пловило "Генерал" који 

је лоциран у Доњем Милановцу. Пловило је са отвореном палубом и идеалан је за 

излете Ђердапом за мање групе туриста. У неколико сати вожње можете видети неке 

од најлепших природних и културних атракција на Дунаву као сто су Ђердапска 

клисура, Трајанова табла, Децебал Реx, старе сигналне станице и сл. Такође је могуће 

организовати краће панорамске вожње пловилом у околини Доњег Милановца. 

Брод има клупе за седење са столовима тако да постоји могућност организације 

кетеринга на броду у сарадњи са локалним ресторанима. 

 
Слика 28. - Пловило „Генерал” 

Извор: http://www.toom.rs 

 

5.3.3. Једрење на Дунаву 

Акумулација Дунава на простору Доњомилановачке котлине је створила добре 

услове за једрење на води. Ширина Дунава је око 2 км а дужина дела котлине око 

самог Доњег Милановца је око 10 км, што су иделани услови за једрење и за 

организацију такмичења у овом спорту. Поред задовољавајуће водене површине и 

регатног поља и северозападни ветар – горњак пружа идеалне услове за рекреативне 

једриличаре  и такмичаре у овом спорту. 

 



SWOT анализа туристичких потенцијала општине Мајданпек 

 

54 

 

Доњи Милановац је, захваљујући оваквим условима, више од 35 година 

домаћин једриличарима из земље и региона на традиционалном Купу Ђердапа у 

једрењу који се одржава у последњој недељи  Августа сваке године. 

 

 

5.3.4. Риболов 

На територији општине Мајданпек у дужини око 54 километара протиче Дунав, 

са добрим условима за спортски риболов. Најинтересантније врсте риба за љубитеље 

пецања су: сом, смуђ, шаран и тостолобик. За риболов неопходно је да поседујете 

дневну, недељну или годишњу дозволу које важе за све риболовне воде у Србији.  

 

 

6. ОДЛИКЕ И СТРУКТУРА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА ОПШТИНЕ 

МАЈДАНПЕК 

У 2014. години Општина Мајданпек је имала ванредне ситуације због 

временских неприлика и огромну материјалну штету. Таква ситуација изузетно 

негативно је утицала на сектор туризма који је у 2014. години забележио изузетно 

лоше резултате. Сви статистички показатељи представљени су у даљем тексту.  

Број туриста у општини Мајданпек квантификује се превасходно кроз 

коришћење смештајних капацитета. Из тог разлога се представља број долазака 

туриста као и броја ноћења у смештајним капацитетима. 

 

 
 

Табела 10. - Укупан број долазака и ноћења у хотелском смештају и смештају у домаћој 

радиности (2008-2014) 

Туристи 

укупно 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доласци 

Домаћи 29.723 22.306 22.373 22.940 28.200 20979 17.795 

Страни 2.883 2.666 3.607 4.329 4.077 4.583 4.728 

Укупно 32.606 24.972 25.980 27.269 32.277 25.562 22.523 

Ноћења 

Домаћи 72.550 51.836 52.055 46.901 62.426 42.838 34.874 

Страни 5.375 6.600 9.112 9.095 7.204 9.086 8.722 

Укупно 77.925 58.436 61.167 55.996 69.630 51.924 43.596 

Просечна 

дужина 

боравка 

Домаћи 2,44 2,32 2,33 2,04 2,21 2,04 1,96 

Страни 1,86 2,48 2,53 2,10 1,77 1,98 1,84 

Укупно 2,39 2,34 2,35 2,05 2,16 2,04 1,94 

% искор. 

капацитета 
30,49% 22,86% 23,93% 21,91% 27,24% 20,32% 17,06% 

Извор: ТО Мајданпек 

 

 

Као што се може видети и статистички је забележен велики пад у броју туриста 

који се одразио и на јавни приход Општине од туризма.  
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Табела 11. - Посетиоци на Рајковој пећини (2008-2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Групе 6.659 5.627 5.984 4.794 5.376 4.098 2.334 

Индивидуалне 

посете 
328 286 223 437 341 755 136 

Студијске 

посете 
582 354 448 196 388 283 1.240 

Укупно 7.569 6.267 6.655 5.427 6.105 5.136 3.710 

Извор: ТО Мајданпек 

 

 
 

Табела 12. - Посетиоци на археолошком налазишту Лепенски вир (2008-2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Посетилаца 23.034 2.866 ------ 17.442 31.582 32.702 26.321 

Извор: ТО Мајданпек 

 

 

Табела 13. - Број путника на крузерима који пристају у Доњем Милановцу (2008-2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Број бродова 19 71 65 86 67 60 101 

Путници 2.759 9.034 8.035 11.835 8.301 7.546 11.544 

Чланови посаде 664 2.677 2.496 3.374 2.659 2.277 3.785 

Укупно 3.423 11.711 10.531 15.209 10.960 9.823 15.329 

Извор: ТО Мајданпек 

 

 

Посете туриста у ТО Мајданпек прате се и кроз посету Рајковој пећини, 

археолошком налазишту Лепенски вир, али и кроз број путника на крузерима који 

пристају у Доњем Милановцу. Као што је наведено у Рајковој пећини су обављени 

радови на њеном продужењу, али и реновирању стаза и осветљења у току 2014. године. 

Ти радови условили су да пећина дуже време буде затворена за туристе. Када се на то 

додају откази уговорених ескурзија због временских неприлика у Општини али и 

Републици Србији, добијају се подаци о изузетно малој посећености у Рајковој пећини. 
12 

                                                             
12 Туристичка Организација Општине Мајданпек 
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7. SWOT АНАЛИЗА 

 

 

   

Назив SWOT потиче од 

енглеских речи : 

 

• S (Strengths) – 

снаге, 

• W (Weaknesses) – 

слабости, 

• O (Opportunities) – 

шансе, 

• T (Threats) – 

претње, 

опасности. 
Слика 29. – Шематски приказ SWOT анализе 

Извор: https://nastavapreduzetnistva.wordpress.com  

 

 

SWOT анализа ослања се на утврђивање снага (Strengths) и слабости 

(Weaknesses) саме компаније као и шансе (Opportunities) и претње (Threats) околине на 

позицију комапније на тржишту. 

 

 Снаге (Strengths) – током тражења одговора на ова питања потрбно је пре свега 

бити реалан. Велики системи често имају свега пар или понекад само једну овакву 

предност уграђену у саму срж постојања компаније, али је на разне начине стално 

искоришћавају, и њихова стална борба са конкуренцијом састоји се у сталном 

проналажењу новог начина за експлоатацију ове кључне предности. 

 

Слабости (Weaknesses) – Под слабостима би требало разликовати кључне 

недостатке који су већ присутни и могу да утичу на опстанак компаније и 

симптоматске слабости које могу да буду само маска неких кључних слабости, (дакле 

нисмо детектовали узрок, већ говоримо о последици, тј. испољавању правог узрока) 

или су само недостаци који се могу премостити бољом организацијом компаније. 

 

Шансе (Opportunities) – да би утврдили шансе потребно је обратити пажњу на 

промене које се дешавају у технологији и продаји, промене у државној политици које 

се односе на поље банкарских делатности, социјална дешавања, промене начина 

живота и сл. Шансе представљају предност компаније у односу на окружење. Могу се 

посматрати из два угла, као тренутне и у перспективи. 

 

Опасности (Threats) – Опасности се могу класификовати као тренутне и 

опасности које могу настати у ближој или даљој будућности. Људи могу имати 

различите погледе на опасност – оно што представља мала опасност за једну особу, за 

неког другог то може бити велика опасност. Такође, корисно је консултовати се са 

другим људима који опасност могу посматрати из различите перспективе.13 

                                                             
13 Стефановић В, Маркетинг у туризму, ПМФ Ниш, 2011. године 
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7.1. АТРАКЦИЈСКА ОСНОВА 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Природне лепоте подручја, 

посебно НП „Ђердап”, које имају 

светску вредност; 

• Дунав као међународна атракција; 

• Богато културно-историјско 

наслеђе; 

• Градови који имају своју 

специфичну причу; 

• Богатство биљног и животињског 

света; 

• Спој влашке и српске културе; 

• Гастрономска традиција (српска и 

влашка јела); 

• Гостољубивост и љубазност 

домицилног становништва; 

• Разноврсност туристичких 

атракција; 

• Погодне локације за спортове на 

води; 

• Постојање културних 

манифестација. 

 

• Недовољна заштита природног и 

културног наслеђа (постојање 

дивљих депонија на подручју НП 

„Ђердап”); 

• Недовољно искоришћавање 

природних и културних вредности 

у туристичке сврхе; 

• Низак степен активирања етно 

вредности; 

• Недовољно експлоатисање 

гастрономске традиције; 

• Недостајућа туристичко 

информативна сигнализација 

појединих локалитета; 

• Незадовољавајуће стање путне 

мреже. 

 

 

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Експлоатација природних и 

културних ресурса у туристичке 

сврхе по најбољем моделу, пошто 

се позиција подручја може 

окарактерисати као почетна фаза 

развоја; 

• Искоришћавање великог броја 

пролазака иностраних бродова 

Дунавом и принудног заустављања 

због ревизије и превођења преко 

брана; 

• Интензивније коришћење богате 

локалне гастрономије; 

• Искоришћање етноспецифичности 

становништва подручја у 

туристичке сврхе. 

• Недовољна заштита и девастација 

простора; 

• Дивља градња на подручју НП 

„Ђердап”; 

• Недовољна заштита културних 

добара; 

• Непланско коришћење атракција. 
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7.2. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Стратешки саобраћајни положај 

када је у питању коридор VII; 

• Пограничан саобраћајни положај 

према суседним државама 

(Румунији и Бугарској); 

• Окруженост подручја 

магистралним правцима адекватне 

густине; 

• Започет процес изградње марине и 

пристаништа; 

• Урбанистички планови који су у 

току. 

• Непостојање адекватне речне 

инфраструктуре; 

• Низак квалитет друмске 

саобраћајне инфраструктуре; 

• Отпадне воде се не пречишћавају, 

сем делимично у градским 

центрима; 

• Постојање дивљих депонија у 

националном парку; 

• Непостојање адекватне туристичке 

сигнализације и инфоцентара у 

већем делу подручја; 

• Саобраћајна сигнализација; 

• Непостојање система за рециклажу 

отпада; 

• Недовољна развијеност 

телекомуникационе мреже када је у 

питању степен аутоматизације и 

дигитализације. 

 

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Унапређење речне инфраструктуре 

изградњом марина и пристаништа 

и пратеће инфраструктуре и 

повећање искоришћења коридора 

VII; 

• Успостављање јачих саобраћајних 

веза са прекограничним 

подручјима; 

• Унапређење друмске путне мреже; 

• Изградња постројења за рециклажу 

отпада; 

• Унапређење телекомуникационе 

инфраструктуре; 

• Решавање проблема 

водоснабдевања у критичним 

подручјима. 

• Недостатак финансијских 

средстава за реализацију 

инфраструктурних пројеката; 

• Стварање лошег имиџа услед 

лошег искуства гостију са 

инфраструктуром; 

• Губитак потенцијалног тржишта 

услед заостајања за конкуренцијом. 
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7.3. ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Постојање хотела на атрактивним 

локацијама ; 

• Постојање свести код органа 

управе о значају туризма; 

• Постојање предузетничког духа 

приватног сектора; 

• Пробуђена свест домицилног 

становништва о значају туризма; 

• Расположиве зоне за туристички 

развој. 

• Недостатак јасне стратегије развоја 

код пословних субјеката; 

• Непостојање смештајних 

капацитета високог нивоа; 

• Лоше одржавање постојећих 

капацитета; 

• Недовољна развијеност 

туристичких производа; 

• Недовољна повезаност приватног и 

јавног сектора; 

• Недовољна улагања у туризам; 

• Неадекватан систем 

комерцијализације; 

• Слаба повезаност са 

комплементарним делатностима; 

• Приватизација у туристичком 

сектору. 

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Привлачење нових инвеститора; 

• Едукација актера који су се у 

процесу приватизације укључили у 

туристички сектор; 

• Креирање атрактивних 

туристичких производа; 

• Реконструкција постојећих и 

изградња нових смештајних 

капацитета; 

• Синергетско коришћење 

туристичких ресурса. 

• Неуспех у привлачењу 

инвеститора; 

• Задржавање смештајних 

капацитета у постојећем стању; 

• Неуспех у преговорима са јавним 

стакехолдерима; 

• Неадекватна маркетиншка пратња 

развоју туризма; 

• Несинхронизованост приватног и 

јавног сектора. 
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7.4. ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ТУРИЗМОМ 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Постојање туристичких 

организација у општини; 

• Способност локалних туристичких 

радника и изражен лидерски 

потенцијал код појединаца; 

• Урађене студије о развоју туризма 

у општини Мајданпек; 

• Рад на плановима за просторно 

регулисање подручја. 

• Нема јасне визије развоја туризма 

на нивоу подручја; 

• Непостојање дестинацијске 

менаџмент организације за цело 

подручје; 

• Недовољно стручних кадрова; 

• Недовољно чврста сарадња 

приватног и јавног сектора; 

• Недовољна прекогранична 

сарадња; 

• Недовољна едукација кадрова у 

туризму; 

• Непостојање промоције целог 

туристичког подручја, већ само 

парцијално и без јасне стратегије 

позиционирања. 

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Израда мастер плана развоја 

туризма; 

• Почетна фаза у развоју туризма 

тако да се развој може правилно 

планирати без значајних 

ограничења претходних развојних 

токова; 

• Помоћ републичких органа; 

• Успостављање чврстих веза са 

прекограничним стакехолдерима и 

креирање заједничке понуде. 

• Немогућност имплементације 

стратегије развоја туризма због 

неслагања стакехолдера из 

различитих општина; 

• Неуспостављање јавно - приватног 

партнерства; 

• Неспремност за успостављање 

прекограничне сарадње. 
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8. ЗАКЉУЧАК 

Подручје општине Мајданпек представља простор са високом концентрацијом 

природних и антропогених туристичких ресурса, у различитом степену заштите, 

очуваности и валоризације за потребе туризма. То је простор који је неоспорно 

туристички високо потенцијалан, у коме се прожимају природне специфичности и 

атрактивности са културом, историјом и традицијом народа који су на овим 

просторима живели и оних који ту данас живе. Са ове платформе истиче се следеће: 

 

• подручје Националног парка „Ђердап“ обухвата разноврсне 

биодиверзитете на својој територији, специфичне геолошке и 

геоморфолошке форме, богатство хидролошких објеката (Дунав, притоке 

Дунава, језера и извори), оазу посебних врста копнене и водене фауне и 

могућност посматрања и уживања у дивљој природи (панорамски путеви 

и видиковци, шетне стазе, посебни интереси); 

• На два километра од Мајданпека налази се Рајкова пећина, изузетно 

значајна спелолошка, геоморфолошка и туристичка реткост и атракција. 

По хидролошким и климатским особинама, Рајкова пећина је највеће 

откриће и јединствена појава у красу Србије; 

• река Дунав која у подручју општине Мајданпек пролази кроз 

најатрактивнији део свог тока – непоновљив, узбудљив и јединствен у 

Европи, где се смењују ширина дунавског мора и сужења клисура 

Гвоздених врата, пружајући услове за разноврсне активности на води и 

непоновљив спој воде и копна; 

• Ђердапска клисура – највећа композитна долина Европе, јединствена 

антецедентна долина и клисура пробојница, која се усекла у карпатску 

масу и формирала сплет котлина и клисура; 

• археолошки локалитети најстаријих цивилизација на европском тлу и 

културно-историјски споменици као сведочанства прошлих времена у 

овом пограничном појасу; 

• изузетна рурална пасторала, која посетиоца увлачи у простор 

непрегледних брежуљкастих падина под пашњацима и виноградима и 

сликовитог пејзажа сеоског фолклора и традиције.  

 

 

Општина Мајданпек има повољан географски положај и у том смислу се 

посебно истиче следеће: 

 

• северном страном ослања се на међународни пловни пут – коридор VII 

који представља најатрактивнију крузинг линију у Европи; 

• са јужне стране, регионалним прилазима, везује се за коридор X – 

најважнији саобраћајни правац у држави; и 

• Ђердапска магистрала је атрактивна саобраћајница у перспективи за 

амбијенталне и панорамске туре јер непосредно прати ток Дунава. 

 

Међутим, да би се општина Мајданпек позиционирала у целокупном свом 

изобиљу, неопходно је интензивно радити на изградњи ланца високих вредности који 

претпоставља превазилажење следећих кључних препрека: 
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• лоша интерна мобилност и непостојање речне флоте; 

• лоша смештајна структура; 

• недовољна заштита, уређење и унапређење целокупног простора - 

заштита наведених туристичких атракција за потребе туристичког 

бизниса; 

• побољшање демографске слике (тренутна депопулација становништва, 

неповољна старосна и образовна структура популације); и 

• решавање економских проблема (низак степен економске развијености, 

транзициони и приватизациони проблеми друштвених предузећа, висока 

незапосленост). 
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