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Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, на основу члана 32. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 107/09), као и члана 41. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10), по 
прибављеном мишљењу Савета за запошљавање општине Мајданпек, донела је 
 

О Д Л У К У  
о утврђивању Локалног акционог плана запошљавања  

општине Мајданпек за 2013. годину 
 

1. Утврђује се Локални акциони план запошљавања општине Мајданпек за 2013. годину, који је 
одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део. 

 
2. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 12/5  од  25.02.2013. године 
 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                      Милица Јасенски, с.р. 

                                  ____________ 
                                                                                           644 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА  
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  

ЗА 2013.ГОДИНУ 
 

САДРЖАЈ 

 УВОД 

I АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК 

II СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

III ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК ЗА 2013.годину 

IV ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 
2013.годину 

 1. Субвенција за самозапошљавање 
2. Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима 

VI СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

VII ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 Табела приоритета, мера и активности за реализацију ЛАПЗ општине Мајданпек за 
2013.годину 

 
УВОД 

Локалним акционим планом запошљавања (у даљем тексту ЛАПЗ) општине Мајданпек дефинишу   
се   циљеви   и   приоритети   политике   запошљавања   у 2013.години и утврђују  програми и мере који ће 
се реализовати, како би се достигли постављени  циљеви  и  омогућило  одрживо повећање запослености 
на територији општине Мајданпек (у даљем тексту:  Општина).  

Правни основ за доношење ЛАПЗ-а садржан је у одредби члана 41. став 1. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) којим је 
утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање, усвојити ЛАПЗ. 
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У складу са чланом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) ЛАПЗ општине Мајданпек за 2013.годину је у сагласности са 
Националним акционим планом запошљавања за 2013.годину („Службени гласник РС”, број 117/12) као 
и циљевима и приоритетима усвојених стратегија и развојних докумената општине Мајданпек. 

Чланом 60. истог Закона утврђена је могућност да локална самоуправа која у оквиру свог ЛАПЗ-а 
обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређених програма или мера 
активне политике запошљавања, може поднети захтев Министарству за учешће у финансирању 
предвиђених програма и мера. 

Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да 
локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање, донет ЛАПЗ, обезбеђено више од 
половине средстава за финансирање одређеног програма или мера, и усклађене програме и мере са 
приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.  

ЛАПЗ садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености:  

− макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања,  

− стање и токове на тржишту рада за наредну годину,  

− циљеве и приоритете политике запошљавања,  

− програме и мере ЛАПЗ за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним 
средствима,  

− финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,  

− носиоце послова реализације ЛАПЗ,  

− категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере АПЗ,  

− индикаторе успешности реализације програма  и мера и  

− друге елементе.  
Спровођење ЛАПЗ-а подразумева активно учешће и сарадњу свих релевантних институција и 

социјалних партнера чиме се стварају услови да се реализацијом предвиђених приоритета и мера остваре 
резултати са додатном вредношћу. 

 
На ЛАПЗ претходно мишљење дао је Локални савет за запошљавање. 

 
I  АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК  
 

У 14 насељених места, на 932 км
2
 површине, према првим подацима Пописа 2011 живи 18.179 

становника или свега 19 становника на км
2
, што Општину сврстава у групу најређе насељених општина у 

Републици. Просторни размештај насеља у општини Мајданпек је специфичан. У сеоским насељима живи 
44,68%, док у урбаним насељима (Мајданпек и Доњи Милановац) 55,32% од укупног становништва. 
Дестимулативна кретања последњих година условила су процес исељавања радно-способног (и 
фертилног) контингента што је резултирало у смањењу броја становника. У односу на укупан број 
становника 2002 то је умањење за 5.524 становника или 23,31%.  

Актуелно стање локалног економског развоја општине Мајданпек и саље је неповољно. Свеукупна 
карактеристика економске ситуације у Општини је изразито неповољна привредна и својинска структура, 
неадекватне и недовољно развијене инфраструктурне и институционалне предиспозиције локалног 
економског развоја, недовољна развијеност МСП и приватног сектора, негативна вредност укупог НД 
општине, смањен обим инвестирања, раст незапослености, незадовољавајући степен 
самоорганизованости локалне привреде, стање изолованости и неорганизована понуда, проблеми 
дуговања, недостатак тржишности, неразвијеност менаџмента и маркетиншких вештина, као и висок степен 
социјалних тензија. Глобална економска криза, за чији се почетак узима 2011.година, и њени негативни 
ефекти  настављени су и у 2012.години, што се огледа и у подацима о стању привреде и финансија како на 
националном тако и на локалном нивоу. 

На ранг Општине, како у регионалној тако и у националној економији, опредељујући утицај има РТБ 
Бор Група (односно РБМ - Рудник бакра Мајданпек) и његова некадашња зависна предузећа ФБЦ ад, ИПМ 
доо у реструктурирању. Дугогодишња, скоро моноструктурна привредна активност, резултирала је 
многобројним проблемима, негативним појавама и трендовима у економској и друштвеној сфери општине 
Мајданпек. Према економским показатељима општина Мајданпек је сврстана у недовољно развијене 
јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека 
(Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 
2012.годину, „Сл.лист РС“ број 107/2012).  

Просечна зарада по запосленом у Општини за месец децембар 2012. године износила је 61.307,00 
динара у бруто и 43.886,00 динарa у нето износу.  
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 Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама.  

 

Година 
2007 
(РСД) 

2008 
(РСД) 

2009 
(РСД) 

2010 
(РСД) 

2011 
(РСД) 

I – ХII 
2012 

(РСД) 

Просечна 
бруто зарада 

Општина 
Мајданпек 

38.744,00 45.674,00 44.147,00 47.450,00 53.798,00 60.603,00 

Борски  
округ 

36.936,00 41.569,00 40.757,00 45.628,00 54.382,00 62.079,00 

Република 
Србија 

34.988,00 39.382,00 41.352,00 44.692,00 52.733,00 57.430,00 

Просечна 

нето зарада 

Општина 
Мајданпек 

27.759,00 32.746,00 31.733,00 34.142,00 38.566,00 43.411,00 

Борски  
округ 

26.487,00 29.905,00 29.340,00 32.809,00 38.992,00 44.166,00 

Република 
Србија 

24.797,00 28.237,00 29.672,00 32.104,00 37.976,00 41.377,00 

 (извор РЗС) 
Регистровано је 123 привредних друштава  и 628 предузетника. Процентуално највећи је број 

предузећа из сектора трговине, следе прерађивачка индустрија и пољопривреда, саобраћај, 
грађевинарство и вађење руде и камена, док су предузећа из осталих сектора заједно учествовала са 
24,3% у укупном броју активних предузећа општине.  

Од укупне територије Општине, пољопривредна  површина  чини 21,24% (у највећем делу под шумама). На 
њој живи, у 12 сеоских насеља, 44,68% становништва Општине. Регистровано је око 900 пољопривредних 
газдинстава. Привредне активности у руралном подручју везане су за ратарство, повртарство, воћарство и 
сточарство. Нема већих прерађивачких капацитета, пољопривредни поседи су 
уситњени те је производња и прерада примарних пољопривредних производа углавном за сопствене 
потребе. Евидентан је мали проценат запослених у пољопривреди те смањење  броја  младих  људи који  
би остали  на  селу  и  бавили  се  пољопривредном производњом. 

Старосна структура становништва и даље представља посебан ресурс Општине обзиром да су 
ретке општине са близу четвртином становништва млађег од 19 година. Према последњим званичним 
пописним подацима степен активности становништва је релативно висок. Радно-способно становништво 
чини 68,7% од укупног, а активно 46,9%. У претходним деценијама економска структура становништва 
доживела је крупне преображаје.  

Осим драстичног пада новостворене вредности, укупно и по становнику, у поређењу са претходним 
периодом као и у односу на републички просек, присуство незапослености представља један од 
најрелеватнијих социо-економских проблема локалне привреде. Стратегија  економског  развоја  општине  
се  заснива  на стварању такве пословне климе која ће привући инвестиције, чиме се поспешује отварање 
нових радних места, задржавају постојеће фирме и подстиче пораст броја нових привредних субјеката. 

Директне инвестиције су важне за сваку локалну заједницу јер уносе неопходна финансијска 
средства у локалне економије и нове менаџерске вештине, иновације и технологије, нова тржишта и нове 
пословне прилике за локална предузећа, а тиме и повећање  запослености. Општина  је 2006.године, као 
подстицајну меру за привлачење и подршку инвестирању и повећању броја нових радних места, донела 

Одлуку о посебним погодностима и олакшицама за инвеститоре на територији општине Мајданпек 
(“Службени лист општина” бр.5/2006 и 13/2006) и Одлуку о изменама и допунама одлуке о посебним 
погодностима и олакшицама за инвеститоре на територији општине Мајданпек (“Службени лист 
општина” бр.13/2006).  

Подизање свести о предузетништву и унапређење управљачких способности садашњих  и  
потенцијалних  предузетника  је још један од сегмената дефинисаних праваца економског развоја. 
Промовисање развоја предузетништва у специфичним секторима, који су најважнији за економски развој 
као што су пољопривреда, производња хране и туризам, кроз пружање институционалне подршке овом 
сектору 

II  СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА  
 

У претходном периоду  евидентирани су извесни позитивни трендови на тржишту рада, али 
проблеми у области запошљавања као што су недостатак послова као последица недовољне привредне 
активности и ниска запосленост у формалној економији и даље су присутни. Kао последица утицаја светске 
економске кризе, долази до погоршања показатеља на тржишту рада. Опште карактеристике тржишта рада 
у протеклом периоду су и ниска мобилност радне снаге, велики број незапослених који припадају теже 
запошљивим категоријама, као и велики број ангажованих у сивој економији. 
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Стопа 
незапослености 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. X 2012. 

Република 
Србија 

18,1 14,0 16,6 19,2 23,0 23,1 

Борски округ – 
Регион Источне и 
јужне Србије 

19,7 17,9 21,8 23,2 26,1 24,7 

                                                                                                                           (извор РЗЗС) 
Стопа незапослености се у општини Мајданпек се повећала у периоду 2009 -2010.. Овај евидентно 

сталан пораст што се, између осталог, објашњава и као последица ефеката глобалне економске кризе.  
 

Незапослена лица 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

укупно  2746 2302 2042 2103 2013 1837 2055 

жене 1435 1236 1134 1125 1038 958 1045 

                                                                                                                                                                (извор НСЗ) 
У периоду од 2005. до 2010. године у општини Мајданпек није дошло до знатнијег померања у 

структури незапослености. Процентуално у укупној незапослености веће је учешће жена. Увећање броја 
незапослених у периоду до 2007.године као последица реализације социјалних програма и отпуштања 
већег броја радника по основи технолошких вишкова у предузећима у процесу реструктурираља и 
припреме за приватизацију. Број незапослених лица се од 2006. године до краја новембра 2011. године 
смањио за 909 лица или 33,10%. Овај пад се објашњава и већим бројем пројеката и јавних радова који су 
реализовани у овом периоду на територији Општине. У 2012.години се поново бележи раст броја 
незапослених. 

Степен стручне спреме 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Неквалификовани (I и II) 1222 1568 950 908 845 786 863 

III степен 808 555 595 637 589 500 562 

IV степен 580 551 412 439 444 431 485 

V степен 77 17 38 34 26 20 26 

VI степен 32 80 34 57 54 61 56 

VII степен 27 169 11 26 54 38 62 

VII2 степен 0 2 2 2 1 1 1 

      (извор НСЗ) 
Незапосленост према степену образовања је неповољна - 42,00% укупног броја незапослених лица 

су без средњег образовања док 39,71% чине лица без основног образовања. 
Структура незапослених активних лица према степену стручне спреме се током периода од 2006. 

до краја 2012.године није значајније мењала. Највећи је број неквалификованих незапослених, док код 
незапослених са одговарајућим степеном стручне спреме предњаче незапослену у III степену стручне 
спреме, a  затим у IV, V, VI  и VII степену. Није дошло ни до већих померања у дефицитарним занимањима. 
Преовлађујућа занимања незапослених су из области: рударства, прераде метала, машинства, 
електротехнике, прераде дрвета и друштвених наука (економских техничара, гимназијалаца, итд).  
 

Године старости 2006. 2007. 2009. 2010. 2011. 2012. 

до 30  870 728 614 588 537 593 

30 до 44 624 549 778 741 657 759 

45 до 54 610 543 484 425 397 461 

Преко 55 642 543 261 259 246 242 

                                                                                                   (извор НСЗ) 
 

Није се мењало стање ни код највећег учешћа у регистрованој незапослености, посматрано према 
старости. Највећу процентуалну вредност заузимају лица до 45 годинa старости, која у највећем проценту 
чине лица која сама траже и остварују запошљавање. 

 

Време тражења посла 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

до 6 месеци свега 1967 348 544  451 449 

до 1 године  свега 527 395 373 696 280 222 

1 до 3 године свега 1721 1074 968 355 526 478 

3 до 5 година свега 1206 408 353 536 291 213 

5 до 8 година свега 503 450 408  215 195 

дуже од 8 година свега 995 201 195 550 250 280 

                 (извор НСЗ) 
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 Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају лица 
која чекају до 1 године, а затим следе она која чекају до 5 и дуже од 5 година. Овакво стање је током целог 
извештајног пероида  (2006- до краја 2012) и ту није долазило до неких померања. 

 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Укупан број незапослених  2302 2042 2103 2013 1837 2055 

Број лица која први пут 
траже посао 824 696 647 623 577 542 

Удео у укупном броју 
незапослених (%) 34,9 34,1 30,8 30,9 31,4 26,4 

Број незапослених на 
1000 становника 97 86 89

 
85 78 113 

 (извор РЗЗС) 
 

Напомена: За прерачун до 2011. коришћени подаци Пописа 2002. За 2012. Коришћени подаци Пописа 

2011. 
Национална  служба  за  запошљавање  -  филијала Бор, испостава Мајданпек (у  даљем  тексту: 

НСЗ)   је   модеран   јавни   сервис  који   пружа  услуге  незапосленим  лицима   и послодавцима. 
Оријентисана је на кориснике, чији интерес је у првом плану. Услуге се континуирано унапређују, уз 
непрекидно поређење остварених резултата са постављеним циљевима. Са партнерима развија 
међусобно корисне односе, ради успостављања дугорочне сарадње. 

У току 2012.године НСЗ је реализовала програме и спроводила мере активне политике 
запошљавања у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2012.годину, од којих се 
издвајају: 

- подршка самозапошљавању 
- субвенције за запошљавање послодавцима 
- јавни радови 

На територији општине Мајданпек је у 2012.години је настављено и са реализацијом јавних радова 
у оквиру пројекта "Регионални развој Бора".  

Јавни радови су имали за циљ запошљавање, унапређење радних способности, као и одржавање и 
обнављање јавне  инфраструктуре  са  одржавањем  и  заштитом  животне  средине  и  природе  у општини 
Мајданпек. На јавним радовим су била ангажована незапослена лица углавном са средњом стручном 
спремом . 

У току 2012.године, на основу Споразума о међусобним правима и обавезама у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између НСЗ и општине Мајданпек (број 0040-101-
217/2012 од 28.03.2012.године), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања (број 300-401-00-263/2012 од 23.02.2012.године) и Одлуке о усвајању Локалног 
акционог плана за запошљавање (ЛАПЗ) општине Мајданпек за 2012 годину (број 06-69/13 од 
22.12.2012.године), реализоване су и мере и програми из ЛАПЗ-а општине Мајданпек за 2012.годину.  

По објављеном Јавном позиву и спроведеном пострупку од стране НСЗ: 

− 20 незапослених лица са евиденције НСЗ је поднело захтеве за доделу субвенција за самозапошљавање у 
једнократном износу од 160.000,00 динара. Уговори су закључени са 8 лица којима је пружена стручна 
помоћ и обука за започињање сопственог бизниса.  

− Са 4 послодавца су закључени Уговори  о додели субвенције за отварање нових радних места. Субвенција 
за нова радна места износила је 200.000,00 динара. Реализацијом ових Уговора биће запошљена 4 лица са 
евиденције НСЗ. 

У 2012.години највећи број слободних радних места био је у III и IV степену стручне спреме У 
општини Мајданпек је пријављена потреба за запошљавањем 3.128 лица.  

 

Запошљавање Укупно Одређено Неодређено 

2006 1270 893 377 

2007 2302 1568 734 

2008 2423 682 1741 

2009 1947 1630 317 

2010. 1561 682 872 

2011. 1850 1480 370 

2012. 2037 1808 229 
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Тржиште рада и даље има исте карактеристике у смислу високе незапослености, ниског учешћа запослености у 

приватном сектору, неусаглашености понуде и потражње радне снаге, великог учешћа дугорочно незапослених и великог 
прилива вишка запослених из предузећа која се реструктурирају и приватизују, неповољне старосне и квалификационе 
структуре незапослених, високе стопе незапослености младих, велике разлике између регионалних тржишта рада и ниске 
мобилности радне снаге.  Незапосленост у општини Мајданпек има дугорочни, структурни и транзициони карактер. 

Млађа популација незапослених исказује интересовање за преквалификацију, доквалификацију и усавршавање, али је 
махом без искуства у раду. Старија популација има огромно искуство, уско стручно, али теже прихвата технолошке иновације и 
захтеве за преквалификацијом. Најугроженије категорије за запошљавање су и даље лица преко 50 година живота, инвалиди, 
Роми, жене, млади до 30 година старости и избегла и расељена лица. 

Људски ресурс иако смањен и неадекватне квалификационе структуре, и даље се може сматрати снагом општине с 
обзиром на то да се он може додатно стимулисати и прилагодити потребама будућег развоја. 

Стање на тржишту рада  

стање на дан 31. децембар 2012.године 

Незапослена лица по полу и годинама старости 

 

  

 Незапослена 

лица 

Претходно радно искуство 

 Особе са 

инвалидитетом Први пут траже 
запослење / без 
радног искуства  

Били у радном 
односу / радно 
ангажовани 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

У К У П Н О 2055 1045 542 328 1513 717 49 28 

Г
о
д
и
н
е
 с
т
а
р
о
с
т
и

 

до 20 година 80 24 63 21 17 3 0 0 

20 - 30 година 513 233 229 121 284 112 8 4 

30 - 40 година 541 309 141 98 400 211 14 9 

40 - 50 година 467 286 68 58 399 228 14 12 

50 - 60 година 396 186 35 25 361 161 11 3 

преко 60 година 58 7 6 5 52 2 2 0 

Незапослена лица по полу и степену стручне спреме 
  

 Незапослена 

лица 

Претходно радно искуство 

 Особе са 

инвалидитетом Први пут траже 
запослење / без 
радног искуства  

Били у радном 
односу / радно 
ангажовани 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

У К У П Н О 2055 1045 542 328 1513 717 49 28 

С
т
е
п
е
н

 с
т
р
у
ч
н
е
 с
п
р
е
м
е
 I 816 447 237 171 579 276 16 8 

II 47 26 8 5 39 21 4 2 

III 562 241 113 54 449 187 23 13 

IV 485 272 147 81 338 191 5 4 

V 26 1 1 0 25 1 0 0 

VI 56 31 14 9 42 22 1 1 

 VII 63 27 22 8 41 19 0 0 
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 Заснивање радног односа  
јануар - децембар 2012.године 

према годинама старости 

 

Врста радног ангажовања 
Врста радног 

времена 
Начин 

запошљавања 

О
д
р
е
ђ
е
н
о

 в
р
е
м
е

 

Н
е
о
д
р
е
ђ
е
н
о
 в
р
е
м
е
 Рад ван радног односа Друго 

П
у
н
о
 

К
р
а
ћ
е
 о
д

 п
у
н
о
г 

Д
у
ж
е

 о
д

 п
у
н
о
г 

С
а

 е
в
и
д
е
н
ц
и
је

 
н
е
за
п
о
с
л
е
н
и
х
 

О
с
та
л
о
 

П
р
и
в
р
е
м
е
н
и

 и
 

п
о
в
р
е
м
е
н
и
 

п
о
с
л
о
в
и

 

У
го
в
о
р

 о
 д
е
л
у
 

П
р
и
п
р
а
в
н
и
к 

В
о
л
о
н
те
р
 

д
р
у
го

 

П
р
е
д
у
зе
тн
и
ц
и
 

Ч
л
а
н
о
в
и

 

п
р
и
в
р
е
д
н
о
г 

д
р
у
ш
тв
а

 

П
о
љ
о
п
р
и
в
р
е
д
н
и
ц
и

 

У К У П Н О 3128 1808 229 780 218 0 0 3 79 11 0 2986 142 0 608 2520 

 

Г
о
д
и
н
е
 с
т
а
р
о
с
т
и

 

до 20 година 154 59 3 45 41 0 0 0 4 2 0 0 0 0 52 102 

20 - 30 
година 

1459 782 76 475 102 0 0 1 21 2 0 60 60 0 269 190 

30 - 40 
година 

729 425 62 159 59 0 0 1 23 0 0 43 43 0 152 577 

40 - 50 
година 

516 354 49 75 15 0 0 0 18 5 0 16 16 0 83 433 

50 - 60 
година 

263 185 39 26 1 0 0 1 10 1 0 23 23 0 52 211 

преко 60 
година 

7 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7 

према степену стручне спреме 

 

Врста радног ангажовања 
Врста радног 

времена 
Начин 

запошљавања 

О
д
р
е
ђ
е
н
о
 в
р
е
м
е

 

Н
е
о
д
р
е
ђ
е
н
о

 в
р
е
м
е
 

Рад ван радног односа Друго 

П
у
н
о
 

К
р
а
ћ
е

 о
д

 п
у
н
о
г 

Д
у
ж
е

 о
д

 п
у
н
о
г 

С
а

 е
в
и
д
е
н
ц
и
је

 

н
е
за
п
о
с
л
е
н
и
х
 

О
с
та
л
о
 

П
р
и
в
р
е
м
е
н
и

 и
 

п
о
в
р
е
м
е
н
и

 п
о
с
л
о
в
и

 

У
го
в
о
р

 о
 д
е
л
у
 

П
р
и
п
р
а
в
н
и
к 

В
о
л
о
н
те
р
 

д
р
у
го

 

П
р
е
д
у
зе
тн
и
ц
и

 

Ч
л
а
н
о
в
и

 п
р
и
в
р
е
д
н
о
г 

д
р
у
ш
тв
а

 

П
о
љ
о
п
р
и
в
р
е
д
н
и
ц
и

 

УКУПНО 3128 1808 229 780 218 0 0 3 79 11 0 
298

6 
142 0 608 2520 

 

С
т
е
п
е
н

 о
б
р
а
з
о
в
а
њ

а
 

I 802 347 40 296 101 0 0 0 17 1 0 802 0 0 247 555 

II 252 155 10 51 31 0 0 0 5 0 0 250 2 0 30 222 

III 836 476 38 258 44 0 0 0 17 3 0 830 6 0 122 714 

IV 986 652 82 172 38 0 0 1 35 6 0 957 29 0 169 817 

V 21 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 21 

VI 69 52 14 0 1 0 0 0 1 1 0 41 28 0 11 58 

VII 158 107 40 2 3 0 0 2 4 0 0 84 74 0 29 129 

VIII 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
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III  ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК   

       ЗА 2013.годину 

Основни циљ стратегије запошљавања је повећање запослености, односно успостављање стабилног и 
одрживог тренда раста запослености праћеним растом учешћа одраслог становништва на тржишту  рада. 
Приоритети политике запошљавања у 2013. години произашли су из реалних потреба и део су  стратешких 
опредељења и средњорочних  циљева. Образовањем Локалног савета за запошљавање и утврђивањем активне 
политике запошљавања, општина Мајданпек је препознала могућности да утиче на политику запошљавања на 
својој територији и да установљава мере за повећање запослености. 

Приоритети активне политике запошљавања у 2013.години првенствено су усмерени на улагање у људски 
капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада, отварање нових радних места и децентрализацију и 
подстицање развоја регионалне и локалне политике запошљавања. У том смислу, уважавајући смернице  и 
препоруке европске политике запошљавања, приоритети политике запошљавања у 2013. години јесу: 

1. подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја економске кризе на постојеће послове и  
подстицање формалног запошљавања у приватном  сектору, уз значајно учешће социјалних партнера; 

2. смањивање  незапослености  младих  и  промовисање  запошљавања  младих,  посебно  оних који су 
погођени смањеном могућношћу за запошљавање; 

3. децентрализација  политике  запошљавања  и  подстицање  развоја  регионалне  и  локалне политике 
запошљавања проактивним приступом локалних власти; 

4. веће улагање у људске ресурсе  побољшањем образовања и  обука у циљу  усклађивања понуде и 
потражње на тржишту рада; 

5. промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада. 
 

 Програми и мере активне политике запошљавања су усклађени са приоритетима из Стратегије локалног 
економског развоја општине Мајданпек 2010-2014. („Сл.лист општине Мајданпек“ број 16а/2009), Стратешког 
плана за социјалну политику општине Мајданпек 2009-2013. („Сл.лист општине Мајданпек“ број 5/2009), 
Локалног акционог плана за младе општине Мајданпек 2010–2014. („Сл.лист општине Мајданпек“ број 
16б/2009), Националним акционим планом запошљавања за 2013.годину (“Сл.гласник РС“ број 112/2012). 

Носиоци посла на реaлизацији Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек за 2013.годину 
су одговарајући органи општине Мајданпек, Локални савет запошљавања,  Национална служба запошљавања – 
Филијала Бор, испостава Мајданпек и остале организације и учесници које делују на подстицању запошљавања. 

IV ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

У 2013. години активна политика запошљавања биће усмерена на реализацију активности које ће 
остварити резултати са додатном вредношћу и довести до успостављања стабилног и одрживог тренда раста 
запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада и социјалну инклузију и 
укључивање у процес рада лица која припадају категоријама теже запошљивих. 

Општи циљ политике запошљавања у општини Мајданпек је отварање нових радних места, смањивање 

ефеката економске кризе на постојећа радна места, постицање формалне запослености и превенција 
незапослености спровођењем програма и мера активне политике запошљавања. 

Циљеви и задаци активне политике запошљавања на територији Општине у 2013. години су:  
- постицање запошљавања младих  
- подстицање запошљавања и социјална укљученост теже запошљивих лица 
- подстицање послодаваца на отварање  нових радних места    
- подстицање   предузетништва   и самозапошљавања 
- јачање капацитета институција тржишта рад и улоге социјалних партнера 
- подршка смањивању неформалног рада 
- спровођење мера из Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ) и јачање улоге Локалног савета за 

запошљавање (ЛСЗ) 
 
V ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2013.годину 

Полазећи од утврђених приоритета политике запошљавања као и од актуелног стања на тржишту рада, 
Локални акциони план запошљавања општине Мајданпек за 2013. садржи следеће мере активне политике 
запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености а реализоваће се преко НСЗ у сарадњи са општином 
Мајданпек су: 
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1. Субвенција за самозапошљавање 

Ова субвенција представља средства и стручну помоћ коју може да оствари незапослено лице са 
евиденције НСЗ за покретање сопственог бизниса. Средства за самозапошљавање се одобравају у 
виду субввенције ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од стране 
незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико 
оснивач заснива у њему радни однос. Субвенције се исплаћују у једнократном износу од 160.000,00 
динара по кориснику који се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање – филијала 
Бор, испостава Мајданпек. Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослена лица 
остварују кроз информативне и саветодавне услуге, обуке из предузетништва, мониторинг 
Националне службе за запошљавање. 
Буџетом општине Мајданпек као расположива средства за ову намену биће издвојено 1.120.000,00 
динара. Средства Министарства економије и регионалног развоја РС износиће најмање 1.280.000,00 
динара тако да ће укупна средства за финансирање ове мере износити најмање 2.400.000,00 динара 
у оквиру које ће бити извршено 15 субвенција за самозапошљавање у току 2013.године. 
Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима спровешће НСЗ након 
уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике Србије. 
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана Споразумом о уређивању 

међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Националне службе за запошљавање и општине Мајданпек за 2013.годину. 

2. Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима  
Ова субвенције превасходно су намењене послодавцима који припадају приватном сектору који 
отварањем нових радних места поспешују и утичу на развој Општине у целини. Овим путем 
стимулише се отварање нових радних места. Субвенција се исплаћује у једнократном износу ради 
запошљавања лица која се налазе на евиденцији НСЗ – филијала Бор, испостава Мајданпек. Висина 
субвенције износи 200.000,00 динара по новоотвореном радном месту. 
Буџетом општине Мајданпек као расположива средства за ову намену биће издвојено 800.000,00 
динара. Средства Министарства економије и регионалног развоја РС износиће најмање 800.000,00 
динара тако да ће укупна средства за финансирање ове мере износити најмање 1.600.000,00 динара 
у оквиру којих ће бити стимулисан одређен број послодаваца за новоотворених 8 радних места у току 
2013.године. 
Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима спровешће НСЗ након 
уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике Србије. 
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана Споразумом о уређивању 

међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања 
између Националне службе за запошљавање и општине Мајданпек за 2013.годину. 

VI СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
Потребна средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања,  као  и 

финансирање ЛАПЗ општине Мајданпек  за 2013.годину, износе 4.000.000,00 динара.   

Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике запошљавања Општине за 
2012. годину: 

Бр. 
МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО Буџет општине Буџет РС 

1. Субвенције за самозапошљавање 2.400.000,00 1.120.000,00 1.280.000,00 

2. Субвенције послодавцима за 
запошљавање на новоотвореним 
радним местима 

1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 

УКУПНО  СРЕДСТВА  4.000.000,00 1.920.000,00 2.080.000,00 
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Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су  Одлуком о буџету општине 
Мајданпек за 2013. годину у укупном износу од 2.000.000,00 динара. 

Одредбом  члана 6. Закона о  запошљавању и осигурању за случај незапослености,  утврђено је да 
општина може да поднесе захтев надлежном Министарству за суфинансирање програма и мера активне политике 
запошљавања, предвиђених у локалним акционим плановима, средствима из републичког буџета. С обзиром да су 
средства предвиђена буџетом мања од потребних за спровођење  активне  политике  запошљавања  на  
територији  општине  Мајданпек, биће поднет захтев надлежном Министарству за суфинансирање реализације 
програма и мера активне политике запошљавања у 2013.години. Захтев се подноси по Јавном позиву 
јединицама локалне самоуправе да се укључе у суфинансирање програма или мера активне политике 
запошљавања у 2013. години Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, према 
којем јединица локалне самоуправе односно територијална аутономија која, у оквиру локалног акционог плана 
запошљавања, обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере 
активне политике запошљавања може поднети захтев за учешће у финансирању  тог програма или мере.  

Средства се преносе Националној служби за запошљавање – филијала Бор, испостава Мајданпек на 
основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне 

политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и општине Мајданпек за 2013 годину. 

Уколико се средства из неког од наведених програма не искористе прерасподелиће се на програме за који 
постоји највеће интересовање а по мишљењу Локалног савета за запошљавање. 

VII  ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  

 
Сходно подацима који су достављени од стране НСЗ – филијала Бор закључак је да је за програме 

субвенција за самозапошљавање и субвенција послодавцима за отварање нових радних места владало највеће 
интересовање у општини Мајданпек.  

Локални савет за запошљавање ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада на 
имплементацији ЛАПЗ за 2013.. Планом рада дефинисаће се начин организовања мониторинга и евалуације 
ЛАПЗ. Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне службе за запошљавање. 

 

ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2013.ГОДИНУ 

Општи 
циљ: 

Отварање нових радних места, смањивање ефеката економске кризе на постојећа радна 
места, постицање формалне запослености и превенција незапослености 

 

Специфични 
циљеви 

Програм, мера, 
активност 

Очекивани 
резултат 

Индикатори 
Носиоци 

активности 

Потребна 
финансијска 

средства 

Планирани извори финансирања 

Буџет општине Буџет РС 

Подстицање 
самозапошља
вања 

Програм 
доделе 15 
субвенција за 
самозапошљав
ање 15 
незапослених 
лица 

Регистровано 
15 нових 
предузетника 

Број 
регистровани
х привредних 
субјеката  НСЗ и ЛСЗ 2.400.000,00 1.120.000,00 2.080.000,00 

Подстицање 
запошљавања 
на 
новоотворени
м радним 
местима 

Програм 
доделе 10 
субвенција 
послодавцима 
за отварање 
нових радних 
места 

Повећан број 
новоотворени
х радних 
места за 8 

Број 
новозапослен
их лица на 
неодређено 
време 

НСЗ и ЛСЗ 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 
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                                                                                         645 
У складу са чл. 35. и чл. 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), чл. 38. и чл. 42. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), чл. 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), чл. 39. став 1. тачка 6. Статута општине Мајданпек ("Сл. 
лист општине Мајданпек", бр. 7/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Мајданпек број 
350-5/2013-03 од 29.01.2013. године, Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 25.02.2013. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА НАСЕЉЕ МАЈДАНПЕК 

 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Мајданпек у општини 

Мајданпек (у даљем тексту Измена и допуна Плана генералне регулације). 
 

Члан 2. 
Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације је: стварање планског основа за уређење 

и коришћење простора градског подручја Мајданпека, као општинског центра; дефинисање грађевинског 
подручја насеља Мајданпек; дефинисање површина јавне намене; дефинисање траса, коридора и 
капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру; утврђивање намене 
простора у границама планског подручја, као и правила за коришћење, уређење и заштиту простора и 
изградњу у граници Плана. 

Члан 3. 

Разлози за Измену и допуну Плана генералне регулације су иницијатива Рударско топионичарског 
басена Бор, Рудник бакра Мајданпек, да због због приширења површинског копа измести деоницу државног 
пута Iб реда број 22  у  Мајданпеку, за који је донета одлука о изради Плана детаљне регулације (''Службени 
лист општине Мајданпек'', број 20/12), а који ће имати великог утицаја на организацију пре свега саобраћаја 
али и осталих градских функција. 

 
Члан 4. 

За носиоца израде Измена и допуна Плана генералне регулације одређује се Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне послове општинске управе Мајданпек. 

Уступање израде планског документа  биће извршено у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 5. 

Граница планског подручја је дефинисана границом важећег Плана генералне регулације за насеље 
Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 1/11) и границом Плана детаљне регулације 
измештања деонице државног пута Iб реда број 22 (Одлука о изради Плана објављена у ''Службеном листу 
општине Мајданпек'', број 20/12). 

Подручје Плана генералне регулације дато је на графичком приказу, који је одштампан уз ову одлуку 
и чини њен саставни део. 

Члан 6. 
Површина простора обухваћеног Изменама и допунама Плана генералне регулације износи 1.672 ha. 
Током израде Концепта Измена и допуна Плана генералне регулације, услед функционалних 

потреба, инфраструктурних коридора и сл., могуће је одступање од границе дефинисане овом Одлуком, што 
ће се верификовати приликом стручне контроле Концепта Измена и допуна Плана генералне регулације на 
Комисији за планове општине Мајданпек. 

 
Члан 7. 

Измене и допуне Плана генералне регулације садрже: границу Плана; границу грађевинског 
подручја; поделу простора на посебне целине и зоне; претежну намену земљишта по целинама и зонама; 
правила уређења и грађења за посебне целине и зоне; дефинисање површина јавне намене; регулацију и 
нивелацију саобраћајница и површина јавне намене; трасе, коридоре и капацитете за енергетску, техничку, 
комуналну и другу инфраструктуру; мере заштите простора са становишта културно-историјског наслеђа, 

заштите природе, прилагођавања потребама одбране земље, заштите од елементарних и других 
непогода; мере енергетске ефикасности изградње; као и друге елементе одређене Законом. 

Измене и допуне Плана генералне регулације чини: текстуални део, графички део и документација 
Плана. 

Члан 8. 
Измена и допуна Плана генералне регулације се ради у две фазе: 1. фаза – израда Концепта Плана 

који подлеже стручној контроли Комисије за планове општине Мајданпек; 2. фаза – израда нацрта Плана 
којег, након стручне контроле Комисије за планове и Јавног увида, усваја Скупштина општине Мајданпек. 
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Члан 9. 
Рок за израду Измена и допуна Плана генералне регулације је 12 месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 
Члан 10. 

Средства за израду Измене и допуне Плана генералне регулације обезбеђују Рударско топионичарски 
басен Бор, Рудник бакра Мајданпек. 

 
Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана на 
животну средину , Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, број 350-6/2013-03 од 
01.02.2013.године. 
 

Члан 12. 
Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације излаже се на Јавни увид, и то у просторијама општине 

Мајданпек, у трајању од 30 дана од дана оглашавања. 
 

Члан 13. 
До доношења Измена и допуна Плана генералне регулације, у његовим границама ће се примењивати 

План генералне регулације за насеље Мајданпек и други планови и урбанистичко-технички документи донети на 
основу важећих планова. 

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 12/2  од  25.02.2013. године 

                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                                                                Милица Јасенски, с.р. 
Графички приказ подручја Измена и допуна Плана генералне регулације 
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У складу са чл. 35. и чл. 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), чл.38. и чл. 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), чл. 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), чл. 39. став 1. тачка 6. Статута општине Мајданпек ("Сл. лист општине 
Мајданпек", бр. 7/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Мајданпек број 350-5/2013-03 
од 29.01.2013. године, Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела 
је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА НАСЕЉЕ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне регулације за насеље Доњи Милановац у општини Мајданпек (у 

даљем тексту План генералне регулације). 
 

Члан 2. 
Циљ израде Плана генералне регулације је: стварање планског основа за уређење и коришћење 

простора градског подручја Доњег Милановца, са засеоком Стара Решковица и викенд насељем Крапаћос, 
Рибница, као субопштинског центра; дефинисање грађевинског подручја насеља Доњи Милановац, засеока 
Стара Решковица и викенд насеља Крапаћос и Рибница; дефинисање површина јавне намене; дефинисање 
траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру; 
утврђивање намене простора у границама планског подручја, као и правила за коришћење, уређење и 
заштиту простора и изградњу у граници Плана генералне регулације за насеље Доњи Милановац. 

 
Члан 3. 

За носиоца израде Плана генералне регулације одређује се Одељење за урбанизам, грађевинарство 
и стамбено- комуналне послове општинске управе Мајданпек. 

Уступање израде планског документа  биће извршено у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
Граница планског подручја је дефинисана границом Генералног плана Доњег Милановца (''Службени 

лист општина'', број 13/98) и границом грађевинског земљишта за КО Доњи Милановац, у складу са Одлуком 
о одређивању граница грађевинског подручја насељених места и викенд насеља на територији општине 
Мајданпек (''Службени лист општина'', број 13/90, 13/07 и ''Службени лист општине Мајданпек'', број 6/09). 

Подручје Плана генералне регулације дато је на графичком приказу, који је одштампан уз ову одлуку 
и чини њен саставни део. 

 
Члан 5. 

Површина простора обухваћеног Планом генералне регулације износи  421,60  ha. 
Током израде Концепта Плана генералне регулације, услед функционалних потреба, 

инфраструктурних коридора и сл., могуће је одступање од границе дефинисане овом Одлуком, што ће се 
верификовати приликом стручне контроле Концепта Плана генералне регулације на Комисији за планове 
општине Мајданпек. 

Члан 6. 
План генералне регулације садржи: границу Плана; границу грађевинског подручја; поделу простора 

на посебне целине и зоне; претежну намену земљишта по целинама и зонама; правила уређења и грађења 
за посебне целине и зоне; дефинисање површина јавне намене; регулацију и нивелацију саобраћајница и 
површина јавне намене; трасе, коридоре и капацитете за енергетску, техничку, комуналну и другу 
инфраструктуру; мере заштите простора са становишта културно-историјског наслеђа, заштите природе, 
прилагођавања потребама одбране земље, заштите од елементарних и других непогода; мере енергетске 
ефикасности изградње; као и друге елементе одређене Законом. 

План генералне регулације чини: текстуални део, графички део и документација Плана. 
 

Члан 7. 
План генералне регулације се ради у две фазе: 1. фаза – израда Концепта Плана који подлеже 

стручној контроли Комисије за планове општине Мајданпек; 2. фаза – израда нацрта Плана којег, након 
стручне контроле Комисије за планове и Јавног увида, усваја Скупштина општине Мајданпек. 

 
Члан 8. 

Рок за израду Плана генералне регулације је 18 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
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 Члан 9. 
Средства за израду Плана генералне регулације обезбеђују се у буџету општине Мајданпек и других 

извора које обезбеди Општина. 
 

Члан 10. 
Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину, 

Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, број 350-8/2013-03 од 01.02.2013. године. 
 

Члан 11. 
Нацрт Плана генералне регулације излаже се на Јавни увид, и то у просторијама општине Мајданпек, у 

трајању од 30 дана од дана оглашавања. 
 

Члан 12. 
До доношења Плана генералне регулације, у границама грађевинског подручја насеља Доњи Милановац, 

примењиваће се Генерални план Доњег Милановца и други урбанистичко-технички документи донети на основу 
важећих планова. 
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број:  06 – 12/3  од  25.02.2013. године 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                           Милица Јасенски, с.р. 
Графички приказ подручја Плана генералне регулације  
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У складу са чл. 35. и чл. 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11 и 121/12), чл. 38. члана 41. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11), чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), чл. 39. став 1. тачка 6. Статута општине Мајданпек ("Сл. 
лист општине Мајданпек", бр. 7/08), и прибављеног мишљења Комисије за планове општине Мајданпек број 
350-5/2013-03 од 29.01.2013. године, Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 25.02.2013. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА НАСЕЉЕ МОСНА 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана генералне регулације за насеље Мосна у општини Мајданпек (у даљем 

тексту План генералне регулације). 
Члан 2. 

Циљ израде Плана генералне регулације је: стварање планског основа за уређење и коришћење 
простора грађевинског подручја насеља Мосна; дефинисање грађевинског подручја насеља Мосна са 
припадајућим викенд насељем Обљага Маре и будућим наутичким центром Поречки залив; дефинисање 
површина јавне намене; дефинисање траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, 
комуналну и другу инфраструктуру; утврђивање намене простора у границама планског подручја, као и 
правила за коришћење, уређење и заштиту простора и изградњу у граници Плана. 

 
Члан 3. 

За носиоца израде Плана генералне регулације одређује се Одељење за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено- комуналне послове општинске управе Мајданпек . 

Уступање израде планског документа  биће извршено у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
Граница планског подручја је дефинисана границом грађевинског земљишта за КО Мосна,  у складу 

са Одлуком о одређивању граница грађевинског подручја насељених места и викенд насеља на територији 
општине Мајданпек (''Службени лист општина'', број 13/90, 13/07 и ''Службени лист општине Мајданпек'', 
број 6/09). 

Подручје Плана генералне регулације дато је на графичком приказу, који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део 

Члан 5. 

Површина простора обухваћеног Планом генералне регулације износи  360,30 ha. 
Током израде Концепта Плана генералне регулације, услед функционалних потреба, 

инфраструктурних коридора и сл., могуће је одступање од границе дефинисане овом Одлуком, што ће се 
верификовати приликом стручне контроле Концепта Плана детаљне регулације на Комисији за планове 
општине Мајданпек. 

 
Члан 6. 

План генералне регулације садржи: границу Плана; границу грађевинског подручја; поделу 
простора на посебне целине и зоне; претежну намену земљишта по целинама и зонама; правила уређења 
и грађења за посебне целине и зоне; дефинисање површина јавне намене; регулацију и нивелацију 
саобраћајница и површина јавне намене; трасе, коридоре и капацитете за енергетску, техничку, комуналну 
и другу инфраструктуру; мере заштите простора са становишта културно-историјског наслеђа, заштите 
природе, прилагођавања потребама одбране земље, заштите од елементарних и других непогода; мере 
енергетске ефикасности изградње; као и друге елементе одређене Законом. 

План генералне  регулације чини: текстуални део, графички део и документација Плана. 
Члан 7. 

План генералне регулације се ради у две фазе: 1. фаза – израда Концепта Плана који подлеже 
стручној контроли Комисије за планове општине Мајданпек; 2. фаза – израда нацрта Плана којег, након 
стручне контроле Комисије за планове и Јавног увида, усваја Скупштина општине Мајданпек. 

Члан 8. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 9. 
Средства за израду Плана генералне регулације обезбеђују се у буџету општине Мајданпек и 

других извора које обезбеди Општина. 
Члан 10. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана на животну 
средину, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, број 350-7/2013-03 од 
01.02.2013. године. 
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Члан 11. 

Нацрт Плана генералне  регулације излаже се на Јавни увид, и то у просторијама општине Мајданпек, у 
трајању од 30 дана од дана оглашавања. 

Члан 12. 
До доношења Плана детаљне регулације, у границама грађевинског подручја насеља је забрањена 

градња. Коришћење простора у обухвату плана, до доношења овог плана, усаглашено је са постојећом наменом 
земљишта. 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Мајданпек''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  06 – 12/4  од  25.02.2013. године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                                                                 Милица Јасенски, с.р. 

 
 
 
Графички приказ подручја Плана детаљне регулације 

 

            
 

            
 

_____________ 
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На основу члана 5. став 1. и члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и по  прибављеном мишљењу  органа надлежног за 
послове заштите животне средине IV број 501-3/2013-03 од 30.01.2013.године, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, доноси: 

ОДЛУКУ 

ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА МАЈДАНПЕК 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

   Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене утицаја Измене и допуне Плана генералне регулације 
насеља Мајданпек на животну средину (у даљем тексту: стратешка процена). 

                                                                    Члан 2. 

Разлози за вршење стратешке процене утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. У 
складу са тим законским одредбама приступа се изради стратешке процене, будући да овај план 
припада категорији урбанистичких планова којима се успоставља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката одређених «Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину» 
(„Сл.гласник РС“, број 114/08), а који могу имати значајан утицај на животну средину према 
критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој процени, обзиром да измене и допуне подразумевају 
другачију просторну и функционалну организацију садржаја у простору. 

                                                                     Члан 3. 

Стратешка процена ће се радити за подручје Измена и допуна Плана  односно у границама 
обухвата Плана које дефинисано границом Плана генералне регулације насеља Мајданпек ( 
''Службени лист општине Мајднапек '' број 1/11) границом Плана детаљне регулације измештања 
деонице државног пута Iб реда број 22 (Одлука о изради Плана објављена у  ''Службеном листу 
општине Мајданпек'' број 20/12) , приближне површине од 1.672 ха, а у складу са границом 
грађевинског земљишта за КО Мајданпек,  у складу са Одлуком о одређивању граница грађевинског 
подручја насељених места и викенд насеља на територији општине Мајданпек ('' Службени лист 
општина '' број 13/90, 13/07 и 6/09),све у КО Мајданпек. 

Стратешка процена  се ради истовремено са израдом Измена и допуна Плана генералне 
регулације насеља Мајднапек. 

                                                                     Члан 4. 

У оквиру стратешке процене Плана разматраће се следећа питања и проблеми везани за 
заштиту животне средине и одрживи развој: 

• значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој општине, 

• коришћење земљишта – нелегална градња, 

• природне карактеристике терена и природни ресурси, 

• биодиверзитет, 

• заштићена природна добра, 

• културно-историјско наслеђе, 

• квалитет подземних и површинских вода, 

• потрошња и квалитет воде за пиће, 

• каналисање и пречишћавање отпадних вода, 

• прикупљање и третман чврстог отпада, 

• шумарство и пољопривреда, 

• демографија и урбано – рурални односи, 

• развој руралног туризма, 

• ризици од елементарних непогода, 

• управљање и мониторинг животне средине, 

• информисање јавности по питањима животне средине и развоја. 
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       Члан 5. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући 

значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и 

којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај ће према 

члану 12. Закона о стратешкој процени утицаја садржати нарочито: 

1) Полазне основе стратешке процене, 
2) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, 
3) Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на 

животну средину, 

4) Смернице за израду за процену утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 
5) Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана детаљне регулације, 

6) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 

7) Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Плана детаљне регулације са 
аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине 

укључена у План детаљне регулације, 

8) Закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени представљене на 

начин разумљив јавности ( Извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички резиме). 

9) Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој 

процени; 

10) Друге податке од значаја за стратешку процену.  
 

Члан 6. 

Израда Стратешке процене биће заснована на студијској, просторно-планској, 

документацији из области заштите животне средине и одрживог развоја и другој релевантној 

документацији, као и на резултатима досадашњих истраживања у области заштите животне 

средине. 
 

Члан 7. 

 Уступање израде Стратешке процене  биће извршено у складу са Законом о јавним 

набавкама. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана доношења Одлуке. 
 

Члан 8. 

Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове 

заштите животне средине, заштите природе, заштите споменика културе, инфраструктуре, 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, економије и регионалног развоја и други органи и 

организације доставиће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све расположиве 

податке, услове и документацију од значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада из 

делокруга свог рада на захтев Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне 

послове општинске управе Мајданпек. 
 

Члан 9. 

Орган надлежан за припрему плана (општинска управа-одељење за 

урбанизам,грађевинарство и стамбено- комуналне послове ), обезбеђује учешће заинтересованих 

органа, организација и јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени у складу са 

члановима 18. и 19. Закона о стратешкој процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у трајању 

од 30 дана у периоду Јавног увида Измена и допуна Плана генералне регулације. 
 

Члан 10. 

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

насеља Мајданпек. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Мајданпек“. 
 

 

IV БРОЈ: 350-6/2013-03 

ДАТУМ: 01.02.2013. ГОД.                                                             Шеф  Одељења за урбанизам,                   

           грађевинартсво и стамбено – комуналне послове,                                                                               

                                                                                                                   Весна  Цепењор, с.р. 

_______________ 
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            649 
На основу члана 5. став 1. и члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и по  прибављеном мишљењу  органа надлежног за послове заштите 
животне средине IV број 501-1/2013-03 од 25.01.2013.године, Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне послове, доноси: 

О Д Л У К У 

ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

                                                                         Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насеља Доњи 
Милановац на животну средину (у даљем тексту: стратешка процена). 

                                                                         Члан 2. 
Разлози за вршење стратешке процене утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. У 

складу са тим законским одредбама приступа се изради стратешке процене, будући да овај план припада 
категорији урбанистичких планова којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених «Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину» („Сл.гласник РС“, број 114/08), а који могу 
имати значајан утицај на животну средину према критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој процени, 
обзиром да је обухват Плана унутар граница Националног парка Ђердап. 

 
                                                                                Члан 3. 

Стратешка процена ће се радити за подручје Плана  односно у границама обухавата Плана које 
дефинисано границом Генералног плана Доњег Милановца ( ''Службени лист општина '' број 13/98) и 
границом грађевинског земљишта за КО Доњи Милановац,  у складу са Одлуком о одређивању граница 
грађевинског подручја насељених места и викенд насеља на територији општине Мајданпек ('' Службени 
лист општина '' број 13/90, 13/07 и 6/09),све у КО Доњи Милановац. 

Стратешка процена  се ради истовремено са израдом Плана генералне регулације насеља Доњи 
Милановац. 

                                                                                Члан 4. 

У оквиру стратешке процене Плана разматраће се следећа питања и проблеми везани за заштиту 
животне средине и одрживи развој: 

• значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој општине, 

• коришћење земљишта – нелегална градња, 

• природне карактеристике терена и природни ресурси, 

• биодиверзитет, 

• заштићена природна добра, 

• културно-историјско наслеђе, 

• квалитет подземних и површинских вода, 

• потрошња и квалитет воде за пиће, 

• каналисање и пречишћавање отпадних вода, 

• прикупљање и третман чврстог отпада, 

• шумарство и пољопривреда, 

• демографија и урбано – рурални односи, 

• развој руралног туризма, 

• ризици од елементарних непогода, 

• управљање и мониторинг животне средине, 

• информисање јавности по питањима животне средине и развоја. 
 
                                                                                Члан 5. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују 
мере за смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај ће према члану 12. Закона о 
стратешкој процени утицаја садржати нарочито: 

11) Полазне основе стратешке процене, 
12) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, 
13) Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на 

животну средину, 
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14) Смернице за израду за процену утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 
15) Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана детаљне регулације, 
16) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 
17) Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Плана детаљне регулације са 

аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине 
укључена у План детаљне регулације, 

18) Закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности ( Извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички резиме). 

19) Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени; 

20) Друге податке од значаја за стратешку процену.  
 

Члан 6. 
Израда Стратешке процене биће заснована на студијској, просторно-планској, документацији из 

области заштите животне средине и одрживог развоја и другој релевантној документацији, као и на 
резултатима досадашњих истраживања у области заштите животне средине. 

 
Члан 7. 

 Уступање израде Стратешке процене  биће извршено у складу са Законом о јавним набавкама. 
Рок за израду Стратешке процене је 18 месеци од дана доношења Одлуке. 

 
Члан 8. 

Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове заштите 
животне средине, заштите природе, заштите споменика културе, инфраструктуре, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, економије и регионалног развоја и други органи и организације доставиће у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију 
од значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада из делокруга свог рада на захтев 
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове општинске управе Мајданпек. 

 
Члан 9. 

Орган надлежан за припрему плана (општинска управа-одељење за урбанизам,грађевинарство 
и стамбено- комуналне послове ), обезбеђује учешће заинтересованих органа, организација и јавности у 
разматрању извештаја о стратешкој процени у складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој 
процени („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у трајању од 30 дана у периоду Јавног увида Плана 
генералне регулације. 

 
Члан 10. 

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Доњи 
Милановац. 

 
Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 
 
IV БРОЈ: 350-8/2013-03 

 ДАТУМ: 01.02.2013. ГОД.                                                             Шеф  Одељења за урбанизам,                   

           грађевинартсво и стамбено – комуналне послове,                                                                               

                                                                                                                   Весна  Цепењор, с.р. 

_______________ 

 



21               БРОЈ 3                    “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                   1. март 2013. 

              650 
На основу члана 5. став 1. и члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и по  прибављеном мишљењу  органа надлежног за послове заштите 
животне средине IV број 501-2/2013-03 од 30.01.2013.године, Одељење за урбанизам, грађевинарство и 
стамбено-комуналне послове, доноси: 

О Д Л У К У 
ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НАСЕЉА МОСНА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

                                                                            Члан 1. 
Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације насеља Мосна на животну 

средину (у даљем тексту: стратешка процена). 

                                                                            Члан 2. 
Разлози за вршење стратешке процене утврђени су у члану 5. Закона о стратешкој процени. У складу 

са тим законским одредбама приступа се изради стратешке процене, будући да овај план припада категорији 
урбанистичких планова којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених 
«Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину» („Сл.гласник РС“, број 114/08), а који могу имати значајан 
утицај на животну средину према критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој процени, обзиром да је 
обухват Плана унутар граница Националног парка Ђердап. 

 
                                                                                 Члан 3. 

Стратешка процена ће се радити за подручје Плана  односно у границама обухавата Плана које 
дефинисано границом грађевинског земљишта за КО Moсна, приближне површине око 360,30 ха, у складу са 
Одлуком о одређивању граница грађевинског подручја насељених места и викенд насеља на територији 
општине Мајданпек ('' Службени лист општина '' број 13/90, 13/07 и 6/09),све у КО Мосна. 

Стратешка процена  се ради истовремено са израдом Плана генералне регулације насеља Мосна. 
                                                                                 Члан 4. 

У оквиру стратешке процене Плана разматраће се следећа питања и проблеми везани за заштиту 
животне средине и одрживи развој: 

• значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој општине, 

• коришћење земљишта – нелегална градња, 

• природне карактеристике терена и природни ресурси, 

• биодиверзитет, 

• заштићена природна добра, 

• културно-историјско наслеђе, 

• квалитет подземних и површинских вода, 

• потрошња и квалитет воде за пиће, 

• каналисање и пречишћавање отпадних вода, 

• прикупљање и третман чврстог отпада, 

• шумарство и пољопривреда, 

• демографија и урбано – рурални односи, 

• развој руралног туризма, 

• ризици од елементарних непогода, 

• управљање и мониторинг животне средине, 

• информисање јавности по питањима животне средине и развоја. 
 
                                                                                 Члан 5. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни 
утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере 
за смањење негативних утицаја на животну средину. Извештај ће према члану 12. Закона о стратешкој процени 
утицаја садржати нарочито: 

21) Полазне основе стратешке процене, 
22) Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора, 
23) Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 

средину, 
24) Смернице за израду за процену утицаја на нижим хијерархијским нивоима, 
25) Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана детаљне регулације, 
26) Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 
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27) Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Плана детаљне регулације са 

аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине 
укључена у План детаљне регулације, 

28) Закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности ( Извод из Стратешке процене (закључак - нетехнички резиме). 

29) Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој 
процени; 

30) Друге податке од значаја за стратешку процену.  
 

Члан 6. 

Израда Стратешке процене биће заснована на студијској, просторно-планској, документацији из 
области заштите животне средине и одрживог развоја и другој релевантној документацији, као и на 
резултатима досадашњих истраживања у области заштите животне средине. 

 

Члан 7. 
 Уступање израде Стратешке процене  биће извршено у складу са Законом о јавним набавкама. Рок 

за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана доношења Одлуке. 
 

Члан 8. 
Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове заштите 

животне средине, заштите природе, заштите споменика културе, инфраструктуре, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, економије и регионалног развоја и други органи и организације доставиће у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију од 
значаја за израду Стратешке процене из делокруга свог рада из делокруга свог рада на захтев Одељења 
за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове општинске управе Мајданпек. 

 
Члан 9. 

Орган надлежан за припрему плана (општинска управа-одељење за урбанизам,грађевинарство и 
стамбено- комуналне послове ), обезбеђује учешће заинтересованих органа, организација и јавности у 
разматрању извештаја о стратешкој процени у складу са члановима 18. и 19. Закона о стратешкој процени 
(„Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10) у трајању од 30 дана у периоду Јавног увида Плана генералне 
регулације. 

 
Члан 10. 

Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Мосна. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Мајданпек“. 
 
 
IV БРОЈ: 350-7/2013-03 
 ДАТУМ: 01.02.2013. ГОД. 

 Шеф  Одељења за урбанизам,                   

           грађевинартсво и стамбено – комуналне послове,                                                                               

                                                                                                                   Весна  Цепењор, с.р. 
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