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Овај дпкумент, припремљен кап ревизија и друга генерација Стратегије развпја града, представља 

резултат рада у кпјем су узели ушещћe Град Нищ и Радни тим, и реализпван је уз технишку ппдрщку 

УН-ХАБИТАТ Прпграма Уједиоених нација за људска насеља. 

Оснпвни дпкумент (из 2007.гпдине) је резултат групнпг рада у кпјем су узели ушещћe Град Нищ, 

Савет за развпј, Радна група и тим лпкалних кпнсултаната, у прпцесу фпрмулисаоа Стратегије 

развпја града, a кпји је реализпван уз технишку ппдрщку УН-ХАБИТАТ Прпграма Уједиоених нација за 

људска насеља и технишку ппмпћ ЕРВЕТ специјализпване агенције за развпј италијанске регије 

Емилија Рпмаоа.  

У пвпм прпцесу примеоен је партиципативан и дидактишки приступ: сваки кпрак прпцеса садржи 

мпдул “какп урадити” на пснпву кпјег укљушене групе “раде” у пквиру прганизпваних 

партиципативних радипница.  

 

ГГРРААДД  ННИИШШ  

ГГРРААДДООННААЧЧЕЕЛЛННИИКК  
Мр Милпщ Симпнпвић 
 

РРААДДННИИ  ТТИИММ  
арх. Мирпљуб Станкпвић, ЈП Завпд за урбанизам Нищ 
Др Сузана Стефанпвић, Екпнпмски факултет Нищ 
Мр Ненад Ппппвић, Филпзпфски факултет, Нищ 
Др Бранислав Стеванпвић, Филпзпфски факултет, Нищ 
 
Зпран Делшић, Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне средине 
Мр Мирјана Маркпвић, Служба за ппслпве градпнашелника 
Татјана Балабан, Управа за ппљппривреду и развпј села 
Станислава Тпдпрпвић, Служба за ппслпве градпнашелника 
Драгана Стпјанпвић, Служба за ппслпве градпнашелника 
Мира Милпјевић, Служба за ппслпве градпнашелника 
Милан Ранђелпвић, Канцеларија за ЛЕР 
Дејан Јпванпвић, Управа за кпмуналне делатнпсти, енергетику и сапбраћај 
Споа Ппппвић, Управа за кпмуналне делатнпсти, енергетику и сапбраћај 
Мирпслава Јпванпвић, Управа за привреду пдрживи развпј и защтиту живптне  средине- Прпјектни 
центар 
Игпр Игић, Управа за планираое и изградоу 
Драган Милпванпвић, Управа за планираое и изградоу 
Милена Никплић, Управа за финансије, извпрне прихпде лпк. сампупр. и јавне набавке 
Данијела Спаспвић, Управа за финансије, извпрне прихпде лпк. сампупр. и јавне набавке 
Љубища Симпнпвић, Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне средине 
Мипмир Радпванпвић, Управа за дешију, спцијалну и примарну  здравствену защтиту 
Драгана Јещић, Служба за ппслпве градпнашелника 
Дејан Милпщевић, Прптекта 
Александра Аспрпвска, Прптекта 
Иван Тасић, Прптекта 
Драгана Вукадинпвић, Прптекта 
Драган Карлишић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Илија Јпцпвић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Александар Ждраљевић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Бранислав Милпванпвић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
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Ната Вељкпвић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Татјана Илић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Снежана Важић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Марина Јелић, Управа за привреду, пдрживи  развпј и защтиту живптне средине 
Кристивпје Пгоанпвић, Управа за привреду, пдр. развпј и защтиту живптне средине 
Младен Цветанпвић, Канцеларија за ЛЕР 
 

УУНН--ХХААББИИТТААТТ    
Лихија Рамирез, Главни технишки саветник 
Ратка Шплић 
Предраг Цветкпвић 
 
 
У прпцесу фпрмулисаоа Стратегије развпја Града Нища 2007.гпдине ушествпвали су: градпнашелник 
Смиљкп Кпстић; шланпви Савета за развпј - Гпран Илић, Дејан Цакић, Драган Јпванпвић, Љубища 
Јакпвљевић, Александар Никплић, Бпјана Влахпвић, Братислав Благпјевић, Ирена Стаменкпвић, 
Властимир Јпванпвић, Зпран Маркпвић, Милена Јпвић, Јасмина Мурге, Гпран Радпишић, Мипдраг 
Петрпвић, Дејан Димитријевић, Драган Видпјкпвић, Братислав Вукадинпвић, Пливера Милпванпвић; 
шланпви Радне групе - Славпљуб Петрпвић, Јпван Мандић, Властимир Ђпкић, Јадранка Стеванпвић, 
Александар Ждраљевић, Зпран Делшић, Гпран Петрпвић, Дущкп Арсенијевић,  Љиљана Цветанпвић, 
Звездан Миленкпвић, Јелена Швпрпвић, Драган Пгоанпвић, Небпјща Васић, Јанике Јанкпвић, Дејан 
Милпщевић, Бранислав Милпванпвић, Љубища Симпнпвић, Ружица Ђпрђевић, Сузана Јпванпвић, 
Весна Братић; лпкални кпнсултанти - Мирпљуб Станкпвић, Сузана Стефанпвић, Ненад Ппппвић, 
Бранислав Стеванпвић, Гпран Ристић, Владислав Марјанпвић, Милпщ Милпваншевић, Мирјана 
Маркпвић; тим УН-ХАБИТАТ-а - Лихија Рамирез, Ратка Шплић, Предраг Цветкпвић, Драган 
Младенпвић, Виктпр Вељпвић, Драгп Бабић, Ђпрђе Мпјпвић, Барбара Галаси, Велимир Щећерпв, 
Светлана Ппппвић, Синища Тркуља; представници ЕРВЕТ-а - Рпбертп Д'Агпстинп, Рпберта Дал' Плип, 
Клаудија Дељи Есппсти, Папла Макани, Стефанп Марани, Клаудип Мура, Лука Рпсели, Елиза Бптаци, 
Ћелесте Паћификп, Стеван Талевски. 
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УВПДНА РЕЧ ГРАДПНАЧЕЛНИКА НИША  

 

 

Ппщтпвани суграђани, 

 

Пред вама је Стратегија развпја Града Нища, израђена пп еврппскпј метпдплпгији и узприма, кпји 
имају за циљ да прпнађу најбпље путеве уздизаоа на вищи ранг великих градпва Еврппе према 
мерилима мпдерне екпнпмије и напредне технплпгије. Пва стратегија је један пд важних предуслпва 
да Град Нищ ппстане град у кпјем ће грађани живети прпсперитетнп, сигурнп и у здравпм пкружеоу. 

Циљ је, такпђе, да се развије саврeмени систем управљаоа градпм и да у оегпвпм кпнципираоу и 
пствариваоу ушествујете и ви - грађани. 

Граду Нищу, са гптпвп пптпунп унищтенпм привредпм, неразвијенпм инфраструктурпм, запущтенпм 
екплпгијпм, псирoмащенпм спцијалнпм пплитикпм, кпји је бип пптпунп изппщтен из еврппских 
интеграција, дугпрпшна Стратегија је неппхпдна.  

Верујем да ћемп успети да Град Нищ брзп ппкренемп и укљушимп у савремене светске тпкпве и 
ушинимп да Нищ ппстане град са великпм перспективпм- Град будућнпсти. 

Пснпвни задатак Стратегије развпја је да се супшимп са прпблемима уређеоа и развпја Града и да 
пптималнп искпристимп драгпцене ресурсе, вреднпсти и пптенцијале кпји пмпгућавају пдржив развпј 
у здравпм пкружеоу. 

Стратегијпм ппкущавамп да Нищу пбезбедимп пут ка вищем нивпу и да ппнудимп правце и стратещке 
припритете да се тп ппстигне у дпгледнпј будућнпсти. 

Схватајући Град кап дпбрп пд знашаја за све кпји у оему живе и делују, пшекујемп да и ви Нищлије, 
кап и струшна јавнпст, ппмпгнете да пвај дпкумет стварнп и заживи крпз реализацију кпнкретних 
прпјеката пд интереса за све нас. 

мр Милпш Симпнпвић 

Градпначелник града Ниша 
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УВПДНА РЕЧ УН-ХАБИТАТ-а 

 

Изазпв израде Стратегије развпја Нища је пгрпман. Нищ је трећи град у Србији са вище пд 250.000 

станпвника, кпји прплази крпз тежак перипд рецесије, са некпликп хиљада избеглица, ппвећанпм 

незаппсленпщћу и пслабљеним екпнпмским приликама, али и град са великим пптенцијалима, кпје 

тек треба преппзнати и искпристити. Када кажемп изазпв, ту пре свега мислимп на примену 

партиципативнпг прпцеса у изради Стратегије интегралнпг развпја, кпја би била пкренута ка 

мпгућнпстима кпје нуди ЕУ. Сам прпцес би, међутим, за све нас, представљап истпвременп и прилику 

за сазнаваое и пвладаваое истим.  

Прихватили смп изазпв ппд једним услпвпм: Град Нищ ће бити главни прптагпнист израде сппствене 

стратегије развпја, тј. анализираоа свпје теритприје и фпрмулисаоа визије жељене будућнпсти, а УН-

ХАБИТАТ ће пбезбедити сву неппхпдну ппдрщку тпкпм целпг прпцеса. 

 

Прпцес израде прве верзије Стратегије развпја града Нища званишнп је птппшеп у јануару 2007. и 

трајап је пкп щест месеци. Заснива се на „интегралнпм приступу и партиципацији“. Примеоена 

метпдплпгија ппдразумевала је дидактишки приступ: сваки кпрак садржап је мпдул „какп урадити“, 

накпн шега су групе „радиле“ у пквиру прганизпваних радипница. Питаоа капацитета и управљаоа, 

кпја су сущтинска за успещан прпцес стратещкпг планираоа, рещавана су систематишнп уз 

ангажпваое градске управе и службеника, са циљем да преузму рукпвпђеое прпцеспм и оегпву 

фпрмализацију, дпк је у истп време пружана технишка ппдрщка крпз тренинге и међунарпдну 

експертизу.  

 

Скупщтина града је и званишнп усвпјила идеју интегралнпг лпкалнпг развпја и стратещкпг планираоа. 

Сви шланпви Скупщтине, без пбзира на пплитишку припаднпст, заузели су заједнишки став и слпжили 

се да пруже пплитишку ппдрщку прпцесу. Накпн тпга дпнете су две пдлуке. Скупщтина града усвпјила 

је Oдлуку п псниваоу Савета за развпј кпји шине представници пплитишких странака и лпкални 

лидери,  кпји ће надгледати прпцес планираоа Стратегије. Усвпјена је и Пдлука п псниваоу Радне 

групе кпју су шинили струшоаци и ппщтински званишници, какп би преузели на себе технишки деп 

ппсла, щтп је ппдразумевалп прикупљаое ппдатака, анализу и кпнсултације са стејкхплдерима. 

Прпцес фпрмулације је бип структуриран на следећи нашин: 
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Щире гледанп, прпцес је ппдразумева анализу теритприје Нища, крпз испитиваое ппстпјећих 

дпкумената, припремаое тематских материјала на пснпву пдређенпг брпја индикатпра, и тематске 

SWOT анализе, истпвременп са детаљним анализама питаоа кпја се преплићу, нарпшитп у пбласти 

финансија и управљаоа, дефинисаоа визије и развпја прпјеката.  

 

Главна радипница, пдржана ппшеткпм маја 2007., пкупила је прекп 100 стејкхплдера. Циљ те 

радипнице бип је презентпваое SWOT анализе и идентификација пптреба и циљева, п кпјима се 

дискутпвалп на пленарнпј сесији и дп кпјих се дпщлп гласаоем. Тп је била пснпва за развпј циљева и 

прпјеката и дефинисаое визије.   

 

Жељена будућнпст Нища дефинисана је крпз партиципативан приступ, уз низ дпгађаоа кпја су 

прганизпвана на птвпренпм у тпку ппследое недеље маја ппд називпм “Нащ Нищ – дан за ппглед у 

будућнпст града”, са циљем размене идеја и гледищта на тему жељене будућнпсти града, кап и 

пбавещтаваоа грађана п текућем прпцесу израде стратегије: птвпренп ликпвнп такмишеое за децу на 

PRODRŠKA I 
TEHNIČKA 
POMOĆ 
СНАГА је 
ресурс који 
дата област 
може да 
искористи да 
унапреди свој 
територијални 
систем и 
конкурентност  

ЦИЉ 
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главнпм тргу на тему “Будућнпст мпг града” (питали смп децу: кпју ппруку желите да упутите 

пдраслима кпји размищљају п будућнпсти ващег града?), прикупљена су 54 цртежа; пкругли стплпви у 

Регипналнпј привреднпј кпмпри и на нищкпм Универзитету уз ушещће Студентскпг парламента. На 

улишним пунктпвима ппдељени су упитници на тему “Какп видите Нищ у најбпљем светлу?” и 

прикупљенп је пкп 120 исказа грађана.  

 

У тпку прве недеље јуна 2007. пдржана је трпдневна радипница  на кпјпј је спрпведена вежба 

дефинисаоа визије и фпрмулисан пквир Стратегије. У тпку прве технишке сесије, кпнсултанти и радна 

група фпрмулисали су нацрт ппщтих и специфишних циљева, кап и стратещке развпјне правце 

прпистекле из идентификпваних пптреба, за кпје је сагласнп пдлушенп да буду укљушени у Стратегију. 

Друга креативна сесија била је ппсвећена фпрмулисаоу визије. Стејкхплдери, кпнсултанти и радне 

групе радили су на материјалу прикупљенпм у тпку припремних дпгађаоа “Нащ Нищ - дан за ппглед у 

будућнпст града”. Ушесници су, са великпм ппсвећенпщћу и ентузијазмпм, и ппдељени у групе, 

разменили идеје и гледищта и пдабрали најбпље прише и фпрмулисане слпгане. Накпн тпга, 

представници група радили су заједнп и представили на крају дана Интегралну визију града. У тпку 

друге сесије представљен је први брпј билтена ппсвећенпг прпцесу израде Стратегије развпја града 

Нища. Псим тпга, ушесници су пдабрали најбпљи дешји цртеж и три најбпље прише, пбјављене у 

другпм брпју билтена и на веб страници Нища. На трећпј закљушнпј сесији ппстигнут је кпнсензус међу 

стејкхплдерима п финалнпм пквиру Стратегије развпја са кпнашнпм листпм ппщтих и специфишних 

циљева и стратещких праваца делпваоа. На крају сесије дпдељене су пригпдне награде аутприма 

најбпљих приша и цртежа. 

У тпку пве трпдневне радипнице, псетила се снага размищљаоа и правп УЧЕШЋЕ актера.  

 

Радна група и кпнсултанти ушествпвали су на двпдневнпј радипници 27. и 28. јуна 2007. на тему 

“Планираое бучета Стратегије” и “Теритпријални маркетинг“ (кпја треба да се укљуши у Стратегију), 

кап и “План кпмуникације”. 

  

Презентација Нацрта дпкумента пдржана је у јулу 2007. у Скупщтини града Нища, а јавни увид и 

расправе прганизпвани су накпн тпга у перипду дп краја августа 2007. Дпкумент је бип дпступан и 

свим заинтереспванима излпжен на сајту Управе за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне 

средине и на сајту Града Нища. У тпку септембра тимпви кпнсултаната су радили на кпрекцији 

дпкумента пп приспелим сугестијама и примедбама из јавнпг увида.  

 

Крајем септембра 2007. пдржана је и финална радипница прпцеса фпрмулације Стратегије. Тпм 

приликпм дефинисани су прпграми и прпјекти кпји би били ''први пакет'' за имплементацију, кап и 

щири ппус планираних прпјеката и пних на кпјима Нищ већ ради.   
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Децембра 2007.гпдине Скупщтина Града Нища усвпјила је дпкумент. Накпн тпга ппкренута је 

имплементација Стратегије, а пптпм делимишнп усппрена збпг лпкалних избпра у мају 2008.гпдине. 

Нпва лпкална власт, на шелу са градпнашелникпм, ппкренула је велики брпј развпјних иницијатива, 

кпје су птвприле и нпве мпгућнпсти развпја, а ппсебнп активнпсти на регипналнпм и екпнпмскпм  

развпју. Ппкренуте иницијативе наметнуле су израду трпгпдищоег Пперативнпг прпграма па симим 

тим и маое кпрекције и ревизију Стратегије развпја града Нища (кпрекције кпнтекстуалне анализе, 

активнпсти у пквиру ппсебних циљева, кпрекције бучета и плана кпмуникације Стратегије). 

 

У перипду пд децембра 2008. гпдине дп маја 2009. гпдине Радни тим, кпји су шинили лпкални 

кпнсултанти и представници лпкалне администрације, уз технишку ппдрщку УН-ХАБИТАТ-а, 

фпрмулисап је пвај дпкумент. И пвај прпцес, слишнп претхпднпм, впђен је на партиципативан нашин и 

крпз групни рад у радипницама. 

 

Град Нищ и све оегпве грађане шека важан задатак а тп је имплементација Стратегије. 

Партиципација је дп сада била изнад пшекиванпг и мпже се сматрати примерпм “најбпље праксе ” на 

међунарпднпм нивпу. Надамп се да ће такав бити и прпцес спрпвпђеоа Стратегије. 
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УВПДНА РЕЧ експерата ЕРВЕТ-а  

 

ЕРВЕТ тим је имап великп задпвпљствп и шаст да ушествује у креираоу визије кпја ће дппринети бпљпј 

будућнпсти града Нища. Имајући на уму велику пдгпвпрнпст кпју пвај задатак нпси, желимп краткп да 

пбјаснимп разлпге ушещћа ЕРВЕТ-а у пвпм прпцесу израде Стратегије развпја града Нища. Пдлука је 

дпнета из вище разлпга. Првп, наща Регипнална влада и мнпге лпкалне управе из Емилија Рпмаоа 

регије, где је наще седищте и где радимп, већ дугп гпдина сарађују са институцијама и ппщтинама у 

Србији. Другп, прпјекат је замищљен кап пилпт прпјекат кпји пбухвата не самп град Нищ већ и друге 

ппщтине у Србији кап ппсматраше, на тај нашин ппвећавајући пптенцијални резултат нащег 

ангажпваоа. Треће, сматрали смп изазпвпм рад у прпцесу партиципативнпг планираоа изван 

наципналних граница, заједнп са лпкалним властима у Србији и Агенцијпм Уједиоених нација УН-

ХАБИТАТ. Једнакп важна шиоеница је да је Србија једна пд држава на Балкану са највећим развпјним 

пптенцијалпм, кап и традиципнални екпнпмски партнер Италије. Такпђе, тп је једна пд припритетних 

пбласти за међунарпдну сарадоу у складу са нащим Регипналним планпм за међунарпдне пднпсе. 

Накпн псам месеци интензивнпг рада на изради Стратегије развпја, истински смп срећни щтп смп деп 

тпг прпцеса. Пд сампг ппшетка прпјекта били смп пријатнп изненађени великим ентузијазмпм, 

прпактивним ушещћем и дппринпспм представника града Нища кпји су укљушени у прпцес. Тај 

ентузијазам смп мпгли приметити и приликпм щетое улицама Нища, кпји је вепма леп и жив град. 

Захваљујући таквпм духу града успели смп да ппдржимп неке вепма важне кпраке у креираоу визије 

пдрживпг развпја града, заједнп са градскпм управпм, лпкалним експертима и експертима УН-

ХАБИТАТ-а. Иакп је град супшен са некпликп великих прпблема, пн такпђе има и великих преднпсти 

кпје мпгу ппкренути развпјни циклус. 

Нащ задатак није билп лакп ппстићи збпг краткпг временскпг перипда на распплагаоу, кап и збпг 

шиоенице да ми нисмп дпщли пвде да пренесемп већ ппстпјеће рещеое. Пвде смп да са Нищoм 

ппделимп наще искуствп и метпдплпгије кпје су имале успеха у Италији, али кпје треба прилагпдити 

стварнпсти Нища. И ми смп имали прпблема са нефункципнисаоем великих индустријских предузећа 

у тпку 70-их и 80-их гпдина прпщлпг века. Али кпнашнп смп успели да прпнађемп алтернативне 

мпгућнпсти за развпј. На пснпву нащег искуства, мпжемп пптврдити да је пвп тежак прпцес кпји 

захтева мнпгп храбрпсти и дугптрајну визију. Не ппстпје сигурна рещеоа или ппуздани лекпви.   

Пнп щтп смп урадили дп сада са представницима града Нища и УН-ХАБИТАТ-а представља самп први 

кпрак. Будућу визију Града Нища треба да ппдрже институције, грађани и сви стејкхплдери на 

лпкалнпм и републишкпм нивпу. Тп знаши да сви ппменути актери треба да улпже мнпгп наппра у 

истицаоу припритета и акција. У будућнпсти треба радити на евалуацији свих аспеката кпји се пднпсе 

на реализацију кпмппненти Стратегије, пптенцијална рещеоа, партнерства и ресурсе кпје треба 

активирати. Тп ппдразумева пбавезиваое и ентузијазам, са кпјима смп се дп сада сусретали у Нищу. 
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Ппглавље 1. Увпд  

 

Стратегија развпја Града Нища је плански дпкумент кпјим се усмерава интегрални развпј града са 

виспкп квалитетним ппщтим услпвима пкружеоа – прпстпрнп-физишким, друщтвеним, екпнпмским, 

инфраструктурним и институципналним. На тај нашин би се Нищу пбезбедила ппзиција изврснпсти, на 

пснпву кпје би град ппстап кпнкурентан на регипналнпм нивпу и нудип квалитет живпта кпји се мпже 

ппредити са напредним еврппским градпвима слишне велишине.  

Развпј Нища знаши и пствариваое равнпмернпг регипналнпг и макрпрегипналнпг развпја. 

Пбезбеђујући неппхпдне ресурсе, Град Нищ дппринпси не самп лпкалнпм, већ и развпју регипна, а у 

крајопј инстанци привреднпм развпју целе земље.  

Стратегијпм развпја дефинисани су пснпвни стратещки правци развпја, са пслпнцем на лпкални 

кпнтекст и ендпгене пптенцијале, те ствараое ппвпљних услпва у разлишитим сектприма. Стратегија 

развпја има временски хпризпнт дп 2020. гпдине.  

Стратещкп планираое је прпцес кпји пмпгућава да се, путем усаглащенпг и дпгпвпрнпг планираоа са 

главним актерима кпји делују у једнпм граду и уз ушещће свих грађана, дефинище заједнишка жељена 

визија кпјпј заједница стреми, сценарији за ппстизаое те визије, прпјекти кпји су оен саставни деп, 

стејкхплдери кпји треба да је спрпведу, кап и неппхпдни ресурси
1
.  

Захваљујући прпцесу кпји је ппкренут у Нищу, а нарпшитп креативним радипницама, дефинисана је  

визија кпја гласи: 

Нищ ће ппстати раскрсница и местп сусрета људи, идеја, културе и традиција; регипнални 

екпнпмски, универзитетски, здравствени, сппртски и туристишки лидер; центар пдрживпг развпја 

у кпјем је дпстигнут виспк квалитет живпта за све грађане.  

Сущтина визије је затим сажета у впдећем слпгану: 

Не ппстпје границе за (Непресушни)  

извпр (Извпр) 

перспектива (Шанси) 

Украткп Нищ: Непресущни Извпр Щанси. 

                                                 
1
 Овпј тврдои иду у прилпг брпјна испитиваоа кпја су у пвпј пбласти спрпвели неки успещнији градпви пппут 

Барселпне, Лисабпна, Липна, Глазгпва, и кпји су израдпм и применпм сппственпг стратещкпг плана, или вище 
стратещких планпва (у Барселпни је управп заппшета примена трећег плана за двадесет пет гпдина) успели 
да превазиђу неке критишне ситуације и да у знатнпј мери унапреде свпја дпстигнућа. 
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Ради се п изузетнп амбиципзнпј визији кпја, да би се ппстигла, треба да буде прихваћена пд стране 

целпкупне заједнице. Истпвременп треба утврдити да ли у Нищу ппстпје услпви да би се та визија 

пстварила и, акп ппстпје, какве акције треба предузети. Циљ врщеоа анализе и припрема за 

Стратегију јесте управп прпцена извпдљивпсти такп виспкп ппстављених циљева. 

Изврщена су два вида прпцене.  

Прва се пднпси на детаљну анализу и испитиваое јаких и слабих ташака привреднпг, спцијалнпг и 

теритпријалнпг кпнтекста Нища, и изврщена је уз ппмпћ swot анализе. Пве анализе ппказале су, с 

једне стране, стаое ппщте слабпсти привреднпг и друщтвенпг кпнтекста, кап и неразвијенпст система 

инфраструктуре; с друге стране, регистрпвани су велики пптенцијали у пбласти живптне средине, 

културе и лпкација ппјединашнп, кпји би пмпгућили креираое пплитика развпја града кпје знашајнп 

мпгу да ппдигну нивп прпдуктивнпсти ппстизаоем циљева дефинисане визије. 

 

 

Град Нищ и пет градских ппщтина 

Други вид анализе имап је кап пплазну ташку пптенцијале и критишне ташке утврђене у тпку анализа 

кпнтекста за дефинисаое система стратещких праваца развпја, акција и прпјеката неппхпдних за 

ппстизаое такве визије. Резултат другпг дела анализа дпвеп је дп закљушка да такве акције и прпјекти 
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треба да буду впђени идејпм града у кпме ће у перипду пд десет гпдина бити унапређени ппщти 

услпви живптне средине – физишки, спцијални, екпнпмски и инфраструктурни. Тп би му пбезбедилп 

ппзицију изврснпсти, на пснпву кпје би град ппстап кпнкурентан, не самп на регипналнпм нивпу, већ 

би нудип квалитет живпта кпји се мпже ппредити са најнапреднијим еврппским градпвима слишне 

велишине. У тпм смислу, стратещки правци развпја треба да буду усредсређени на кпнтекстуалне 

аспекте и на ствараое ппвпљних услпва у разлишитп дефинисаним сектприма. У тексту кпји следи 

пбразлпжене су спрпведене анализе и детаљнп су пбјащоени разлишити предлпжени стратещки 

правци, кап и главни стејкхплдери кпји треба да их реализују. Ипак, треба имати на уму да је тп самп 

привремени и прелазни тренутак у пквиру израде Стратегије, не збпг краткпг временскпг перипда за 

кпји је ппстигнут, већ и збпг саме прирпде стратещкпг планираоа кпје представља прпцес и кпје 

сталнп треба да се ажурира.  

 

 

Окружеое Града Нища 

У свакпм слушају, треба наппменути да, у пдређенпј мери, најтежи деп ппсла ппшиое управп пнда 

када се заврщи дефинисаое заједнишке визије и израде стратегије. Пд тпг тренутка ппшиое акција, 

кпја би се мпгла дефинисати кап правп стратещкп управљаое, и без кпје би сви дпсадащои наппри 

били узалудни. 
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Таквп стратещкп управљаое  пстварује се крпз следеће акције: 

 Праћеое и прпверу спрпвпђеоа Стратегије, у пквиру кпје сви стејкхплдери преузимају 

пдгпвпрнпст да спрпведу Стратегију у мери оихпве надлежнпсти; 

 Имплементацију садржаја Стратегије кпја, иакп је непрпмеоивп дефинисана у ппщтпј визији, 

треба да трпи прпмене ппјединашних стратещких праваца и прпјеката да би била у складу са 

прпменама кпнтекста; 

 Пбавещтаваое заједнице кпјпј, да би се Стратегије спрпвела, треба пмпгућити да сталнп буде 

инфпрмисана да би мпгла непрестанп да делује путем активнпсти кпнтрпле и даваоа предлпга у 

тпку спрпвпђеоа плана; 

 Пбавещтаваое изван заједнице, путем урбанпг маркетинга кпји се сада већ примеоује щирпм 

света, у циљу привлашеоа материјалних и људских ресурса, неппхпдних за ппстизаое циљева 

плана.   

 

Пвп су задаци кпји шекају будуће рукпвпдипце и заједницу града Нища у тпку следећих гпдина. 

Препстају, дакле, ппследои изазпви у дневнпм реду стратещкпг развпја града Нища. Изазпви кпје би 

требалп да прихвате и градска управа и сви пни кпји су дппринели изради пвпг дпкумента. Изазпви 

кпји, акп је ппкреташки елемент у граду и оегпвим ресурсима и унутращопј снази, неминпвнп треба 

да укљуше и републишке власти кпје Нищ треба да ппсматрају кап стратещки швпр развпја земље. 
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Ппглавље 2 - Кпнтекст  

2.1 Увпд 

У пвпм ппглављу приказани су и анализирани пснпвни ппдаци п теритприји, станпвнищтву, привреди, 

пплитишким и друщтвеним институцијама Града Нища.  

Нищ је пп велишини трећи град у Србији са вище пд 250.000 станпвника
2
 (3,3% станпвнищтва Србије и 

65,5% станпвнищтва Нищавскпг пкруга) настаоених у пет градских ппщтина. Административни је 

центар Нищавскпг пкруга и регипнални центар југпистпшне Србије.  

 

Извпр: Републишки статистишки завпд Србије 

Ппврщина града је 597 км
2
 (пкп 0,7% ппврщине Србије и 21,8% ппврщине Нищавскпг пкруга). Налази 

се на раскрсници балканских и еврппских путева. Крпз теритприју града прплазе аутппут и железнишка 

пруга кпји ппвезују север и југ Србије. Из Нища се пд кпридпра Х пдваја крак аутппута и железнишке 

пруге кпји впди ка истпшнпј Србији и граници са Републикпм Бугарскпм. Важни регипнални путеви и 

железнишке пруге впде из Нища ка Кппапнику, Нпвпм Пазару и Црнпј Гпри, Кпспву и Метпхији, 

Зајешару и Негптинскпј крајини. Два важна правца еврппске трансппртне мреже: Кпридпр X (Салзбург - 

Љубљана - Загреб - Бепград – Нищ - Скппје - Велес – Сплун) и Кпридпр VII (плпвни пут Дунавпм кпји 

ппвезује Немашку са Црним Мпрем) директнп или индиректнп ппвезују Нищ са щирим, еврппским 

пкружеоем. У севернпј зпни града смещтен је међунарпдни аерпдрпм са пдлишним технишким и 

метепрплпщким услпвима за пбављаое путнишкпг и рпбнпг ваздущнпг сапбраћаја. 

                                                 
2
 Пппис, 2002. 
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Нищ је један пд щест функципналних макрпрегипналних центара Србије
3
. Псим ппщтина кпје 

припадају Нищавскпм пкругу (Алексинац, Гачин Хан, Дпљевац, Мерпщина, Ражао и Сврљиг), Нищу 

гравитирају и шитава јужна (Тпплишки, Јабланишки и Пшиоски пкруг) и истпшна Србија (Зајешарски, 

Бпрски, Пирптски пкруг), тј., регипн у кпме живи пкп милипн станпвника. Пп еврппскпј нпменклатури 

град Нищ припада категприји NUTS3. 

Теритприја Нища налази се на дпминантнпј Мправскпј развпјнпј пспвини Србије, ппдрушја кпје 

представља првпразредну зпну интензивнпг развпја
4
 Нищ спада међу развијене ппщтине Србије. Пн је 

индустријски и туристишки центар пд наципналнпг знашаја и један пд највећих здравствених, 

пбразпвних и културних центара у Србији.  

 

 
Нищавски пкруг 

 

                                                 
3
 Прпстпрни план Републике Србије, 1996. 

4
 Истп 
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2.2 Станпвнищтвп 

Прпцеоени брпј станпвника града Нища изнпси 254.970
5
. У укупнпј пппулацији Републике Србије, 

ушествује са 3,43%, а у станпвнищтву Нищавскпг пкруга са 67,23%. У ппследоих 50 гпдина, 

станпвнищтвп се увећалп 2,3 пута. Градски центар је увећап брпј станпвника 3,5 пута. У ппследопј 

деценији је раст станпвнищтва знашајнп усппрен и приближава се нули. 

 

Раст станпвнищтва града Нища (1948-2007*) 

 

* прпцена за 2007. гпдину (стаое 30.06.) 

Прпсешна старпст станпвнищтва према ппследоем пппису из 2002. гпдине је 40,3 гпдине. 

Прпцентуалнп ушещће старпг станпвнищтва (65+ гпдина старпсти) је ппраслп са 10% на 14% између два 

ппследоа ппписа, дпк се у истп време удеп младих дп 24 гпдине смаоип са 32% на 29%. Пшекиванп 

трајаое живпта за децу рпђену ппсле 2000. гпдине је 72(м) и 75(ж) гпдина. 

Табела 1: Ппказатељи стареоа станпвнищтва Нища  1953 – 2002 

Ппказатељ 
Гпдина 

1953 1961 1971 1981 1991 2002 
Индекс стареоа (60+/0-19) 
(Завпд за статистику РС) 
Индекс стареоа (64+/0-14) 
(УН статистика) 

21,1 
 

18,3 

24,3 
 

18,9 

32,4 
 

30,0 

37,9 
 

35,7 

61,0 
 

50,5 

95,1 
 

97,4 

Средоа вреднпст старпсти станпвнищтва 25 27 30 32 36 39 

 

У пднпсу на старпсну структуру станпвнищтва града Нища радни кпнтигент шини 69,12% укупне 

пппулације (вище негп у Републици Србији - 67,12%, и Нищавскпм пкругу - 66,46%). Удеп деце 

предщкплскпг и щкплскпг узраста изнпси 15,34% (у Србији 15,69%, у Нищавскпм пкругу 14,86%), дпк је 

удеп станпвнищтва старпг 65 и вище гпдина у укупнпм станпвнищтву града Нища 14,93% (у Србији 

16,54%, а у Нищавскпм пкругу 17,95%). 

 

                                                 
5
 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007. гпдину, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 105. 
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Старпсна структура станпвнищтва града Нища, Нищавскпг пкруга и Србије (%) 

 

Према пппису из 2002. гпдине, 51,6% станпвнищтва града је аутпхтпнп, 47,4% дпсељенишкп. Највећи 

брпј је дпщап из других ппщтина републике (30%), из нищкпг регипна (10%), из бивщих република 

СФРЈ (5%) и из других административних центара (3.5%). Миграције из пкплних села у град су углавнпм 

заврщене крајем деведесетих гпдина прпщлпг века. У ппследопј деценији ппјашане су дневне 

миграције. Кретаое станпвнищтва на ппдрушју града, ппред апсплутнпг ппвећаоа брпја станпвника 

карактерище: а) механишки прилив и б) негативни прирпдни приращтај. Иакп су вреднпсти ланшанпг 

индекса у перипду 1948-2002. гпдина бележиле пад (нпр. са 121,5 у 1961. гпд. на 102,2 у 2002. гпдини), 

у пвпм перипду се станпвнищтвп увећалп гптпвп три пута.
6
 Између два ппследоа ппписа (1991-2002) 

брпј станпвника се прпсешнп гпдищое увећавап за 485 станпвника (у Републици Србији се прпсешнп 

гпдищое смаоивап за 7.167 станпвника). Имајући у виду ппдатке п негативнпм прирпднпм 

приращтају пд 1997. дп данас
7
, мпже се закљушити да је град и даље излпжен јаким миграципним 

струјама. Између два ппследоа ппписа дпсељенп је 21.967 лица.  

Густина насељенпсти изнпси 421 ст/км
2
, щтп је скпрп пет пута изнад републишкпг прпсека. Густина 

станпвнищтва је већа пд прпсека Србије и у сепским ппдрушјима. У централнпм делу града густина 

станпвнищтва дпстиже 520 ст/км
2
. У ппследое шетири деценије густина насељенпсти се ппвећала пд 

332 (1971.) и 396 (1981.) дп 416 (1991.) и 420 (2002.) ст/км
2.  

Мрежу насеља шине Нищ, 68 насељених сепских и приградских насеља и два насеља (Кпритоак и 

Манастир) у кпјима вище нема сталнп настаоених. Густина мреже (једнп насеље на 8.41км
2
) је гптпвп 

двпструкп већа негп густина мреже насеља у Србији (једнп насеље на 14.2 км
2
), а прпсешна велишина 

је гптпвп трпструкп већа (у Нищу 3.528, у Србији 1.218 станпвника у прпсеку). Степен урбанизације је 

71,1% (маои у пднпсу на пре две деценије када је бип 86%) и већи је пд прпсека Србије (56,4%).
8
 Вище 

                                                 
6
 Студија развпја лпкалне екпнпмије града Нища, 2005 

7
 Од 1997 Нищ има негативни прирпдни приращтај у прпмилима 1997:  – 0,4; 1998: – 1,3; 1999: – 2,1; 2000: – 1,9; 

2001:  – 1,1; 2002: – 2,1; 2003:  – 1,7; 2004:  – 1,3; 2005: – 2,5. (Извпр: Статистишки гпдищоак града Нища 2005, 
Град Нищ, 2006)  
8
 Студија развпја лпкалне екпнпмије града Нища, 2005 

15,3% 

69,1% 

14,9% 14,9% 

66,5% 

18,0% 
15,7% 

67,1% 

16,5% 

Ниш Нишавски округ Србија 

Млађи од 15 Од 15-65 y.o. Старији од 65 y.o. 
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пд две трећине станпвнищтва живи у граду. Псталп станпвнищтвп (72.357 станпвника или 29% укупне 

пппулације) живи у сепским насељима. У малим насељима (дп 500 станпвника) живи 10% сепскпг 

станпвнищтва, у насељима средое велишине (500 дп 2000 станпвника) живи 40% сепскпг 

станпвнищтва, а препстала пплпвина живи у сепским насељима са прекп 2.000 станпвника. Села и 

приградска насеља заузимају већи деп теритприје града у пднпсу на градскп језгрп. 

Брпј ппрпдишних дпмаћинстава је већи пд 85 хиљада, а у дпмаћинствима у прпсеку живи  2.9 шланпва. 

Најушесталија су двпшлана (27%) и шетвпрпшлана (24%), а затим трпшлана (22%) и самашка (17%) 

дпмаћинстава. Пкп 13% лица старијих пд двадесет пет гпдина живи у заједнишкпм дпмаћинству са 

рпдитељима. Пд укупнпг брпја дпмаћинстава, једнпрпдитељских дпмаћинстава има 13%. Међу оима 

је двпструкп вище сампхраних мајки негп пшева. Расте брпј разведених у ппређеоу са брпјем 

склппљених бракпва.   

П живптнпм стандарду дпмаћинстава нема прецизних ппдатака. Прпцена на пснпву прпјекције 

ппдатака са нивпа републике гпвпри да пкп 12.000 (14%) дпмаћинстава живи у изразитп тещким 

материјалним услпвима, 42.000 (50%) дпмаћинстава има низак живптни стандард, 18.500 (21%) 

дпмаћинстава средои, 8.500 (10%) дпмаћинстава има средое виспки материјални пплпжај и 4.200 

(5%) дпмаћинстава има виспки живптни стандард.  

2.3. Екпнпмија 

2.3.1. Привредни раст 

За пцену екпнпмских резултата неке привреде или регипна, један пд најрелевантнијих ппказатеља 

јесте темпп привреднпг раста. Пн ппказује кпјпм брзинпм привреда регипна излази из једнпг 

стадијума развијенпсти и улази у нпви. 

 

 

Табела 2: Нарпдни дпхпдак (2005. гпдина) 

 

Укупнп, 
у хиљ. дин. 

 
Total, in thousand 

dinars 

Пп станпвнику 
 

Per capita
 

у дин. 
 

in dinars
 

Нивп, Република Србија=100 
 

Level, Republic of Serbia =100
 

Република Србија, Republic of  Serbia 918 732 972 123 473 100,0 

Нищавски пкруг, Nis district 45 036 985 118 807 96,2 

Град Нищ, City of Nis 37 974 652 149 971 121,5 

Нищ-Медиjана, Nis-Medijana ... ... ... 

Нищ-Нищка Баоа, Nis-Niska Banja 845 099 54 944 44,5 

Нищ-Палилула, Nis-Palilula ... ... ... 
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Нищ-Пантелеј, Nis-Pantelej ... ... ... 

Нищ-Црвени Крст, Nis-Crveni Krst ... ... ... 

Алексинац, Aleksinac 3 320 292 59 566 48,2 

Гачин Хан, Gadzin Han 1 120 302 115 782 93,8 

Дпљевац, Doljevac 733 239 38 716 31,4 

Мерпщина, Merosina 806 845 55 868 45,2 

Ражао, Razanj 438 362 41 594 33,7 

Сврљиг, Svrljig 643 293 38 928 31,5 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008, стр. 288. 

 

Град Нищ ушествује са 4,13% у ствараоу укупнпг НД (нарпднпг дпхптка) Србије, а са 84,31% у ствараоу 

нарпднпг дпхптка Нищавскпг пкруга. Укупан дппринпс псталих ппщтина Нищавскпг пкруга ствараоу 

нарпднпг дпхптка Републике Србије (Алексинац, Гачин Хан, Дпљевац, Мерпщина, Ражао и Сврљиг) је 

изузетнп низак, са тенденцијпм даљег ппадаоа.  

  

 

Табела 3: Нарпдни дпхпдак пп пблику свпјине и Per capita                                                                              

          (у хиљ.дин.) 

 
Укупнп 

 
Total 

Пп пблицима свпјине 
As per types of ownership 

Пп станпвнику 
 

Per capita 

друщтвена 
свпјина 

 
social 

property 

приватна 
свпјина  

 
private 

property  

задружна 
свпјина 

 
joint property  

мещпвита  
свпјина 

 
mixed 

property 

државна  
свпјина 

 
public 

property 

у 
динарима 

 
in dinars 

нивп 
прпсек 
РС=100 

 
level 

average 
РС=100 

1996 1 874 025 946 287 493 816 9 757 424 165 - 7 443 140,2 

1997 2 447 008 1 128 986 712 013 7 921 598 088 - 9 718 139,0 

1998 3 410 206 1 333 798 961 859 19 297 997 042 98 210 13 559 132,7 

1999 4 185 970 1 626 804 1 403 557 55 624 1 004 866 95 119 16 670 102,8 

2000 9 245 483 2 696 445 3 163 491 135 503 2 310 117 939 927 36 908 104,0 

2001 15 798 950 6 867 222 5 227 069 133 592 3 723 415 -152 348 63 120 109,5 

2002 21 964 017 7 975 843 7 676 401 156 871 5 810 664 344 238 87 646 114,8 

2003 23 497 852 2 343 552 9 055 794 119 435 10 907 094 1 071 977 93 482 105,9 

2004 35 693 779 2 749 951 12 630 785 132 474 18 097 455 2 083 114 141 568 119,0 

2005  37 974 652 576 699 31 253 037 90 891 2 760 533 3 293 492 149 971 121,5 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008, стр. 121. 

Наппмене:  
Кплпна Приватна свпјина пбухвата предузећа, газдинства и радое. 
Ппдаци за 2005. гпдину пбрашунати без ПДВ-а, нису уппредиви са претхпднпм гпдинпм. 
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Нарпдни дпхпдак пп пблику свпјине (мил. дин.) 
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Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008, стр. 121. 

Нарпдни дпхпдак кпји пптише из друщтвенпг сектпра ппследоих гпдина ппада (са 6.867.222.000 

динара у 2001. гпдини на на 576.699.000 динара у 2005. гпдини), а у приватнпм сектпру расте (са 

5.227.069.000 динара у 2001. гпдини на на 31.253.037.000 динара у 2005. гпдини). Ушещће друщтвене 

свпјине у ствараоу НД расте све дп 2002. гпдине када је пн дпстигап вреднпст пд 7.975.843.000 дин, да 

би већ наредне гпдине рапиднп ппшеп да пада на 2.343.552.000 дин. НД приватнпг сектпра бип је у 

благпм ппрасту дп 1999. гпдине да би накпн тпга ппшеп знашајнп да расте и и 2005. гпдине дпстигап 

вреднпст пд 31.253.037.000 дин. Пвакав тренд је ппследица убрзане власнишке трансфпрмације 

(приватизације) у граду Нищу ппследоих гпдина. Ппследое деценије НД пп станпвнику је изнад 

прпсека Републике Србије. НД пп глави станпвника у граду Нищу је ппшеткпм 1990-тих ппадап у 

пднпсу на републишки прпсек  а ппследоих гпдина бележи ппстепени раст (5,9% у 2003. гпдини, 19% у 

2004. гпдини и 21,5% у 2005. гпдини).  

 

2.3.2. Привредна структура 

Анализирајући привредну структуру града Нища према трпсектпрскпм мпделу упшава се да 

терцијарни сектпр партиципира са највећим прпцентпм у ствараоу НД, а затим индустрија и 

ппљппривреда кпд кпјих је тај прпценат нижи. Ушещће терцијарнпг сектпра далекп је исппд нивпа 

неких еврппских градпва слишне велишине, щтп се ппсебнп пднпси на дппринпс туризма у укупнпм 

дпхптку. 

Прерађивашка индустрија заузима дпминантнп местп у ствараоу НД (са 49,1% у 2005. гпдини), а затим 

следе тргпвина на великп и малп и сапбраћај (са 23,5% и 9,7%, респективнп). Пд псталих делатнпсти 

јединп је знашајније јпщ ушещће грађевинарства (ушествује у ствараоу НД са 5,1% у 2005. гпдини), а 

занимљивп је вепма нискп ушещће ппљппривреде, лпва, щумарства и впдппривреде (са 3,9%), кап и 
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изузетнп низак дппринпс угпститељскп-туристишких капацитета у ствараоу НД (2,0%), щтп указује на 

гпре ппменути мали дппринпс туризма укупнпм развпју града Нища.
9
  

 

Индустрија 

Индустрија у Србији је између 1989. и 2000. гпд. забележила драстишан пад пд 50%.  Данас, 

традиципналнп прпдуктивни извпзни сектпри пбраде метала, мащинствп и ппрема, израда текстила, 

пбућа и прпизвпди пд кпже, ппслују са маое пд 25% нивпа на кпјем су били 1989. гпдине. При тпме, 

нема дпказа п знашајнијим прпменама индустријске прпизвпдое у шетвпрпгпдищоем перипду пд 

2000. дп 2004. гпд.
10

 

Ппщти нивп индустријске прпизвпдое у Нищу је низак. У 2004. гпдини у пднпсу на 1990. гпд. изнпсип 

је 45%. Највећи пад физишкпг пбима индустријске прпизвпдое бип је у 1993. гпдини -37% и 1999. 

гпдине -25,6%. У перипду 1994 - 1998. гпд., индустријска прпизвпдоа је расла. Ланшани индекси 

индустријске прпизвпдое ппказују тенденцију сталнпг ппадаоа, такп да је укупна индустријска 

прпизвпдоа у 2004/03 ппала 17,9%, а у 2005/04 за 8,1%, у 2006/05 за 2,3% и у 2007/06 за 3,7%
11

. 

У перипду 1995 – 1998. гпдине забележен је раст ланшаних индекса индустријске прпизвпдое (пд 87,1 

на 124), да би већ наредне 1999. тај индекс пап на 70,8 щтп је у највећпј мери ппследица ратних 

дещаваоа. Гпдине 2000. је индекс ппнпвп у ппрасту (133,4), 2001. у паду (91), 2002. у ппрасту (121,7), 

2003. у паду (97,7), итд., да би 2007. у пднпсу на 2006. бип ппнпвп у паду (96,3) и такп сталнп 

циклишнп.
12

 Пвп је ппред псталпг, индикатпр пзбиљних структурних прпблема у кпјима егзистира 

привреда Нища, али и Србије ппследоих деценија. 

Ппљппривреда 

Ппљппривреда, кап вепма знашајан сегмент укупне привредне активнпсти, ушествује у ствараоу 

укупнпг НД Нища са 3,87% у 2005. гпдини, дпк је на нивпу Републике ушещће ппљппривреде у 

ствараоу НД знатнп веће 16,98%, кап и у Нищавскпм пкругу 10,80%. Када је реш п ушещћу 

ппљппривреде, щумарства и впдппривреде у укупнпј заппсленпсти станпвнищтва града пнп изнпси  

0,80% у 2006. гпдини, щтп је, такпђе, ниже пд ушещћа на нивпу РС где изнпси 2,9% и у Нищавскпм 

пкругу 1,4%..
13

 

Укупни земљищни фпнд града Нища изнпси 596,71 км2. Укупнп ппљппривреднп земљищте на 

теритприји града Нища изнпси 37.837ха, пд шега је 81,15% у приватнпм власнищтву (30.708ха)
14

. 

Прпсешни земљищни ппсед је пкп 3ха, а ушещће пранишнпг у прпсешнпм ппседу је пкп 2ха пп 

                                                 
9
 Видети табеле 1 и 2, Анекс 1. 

10
 Стратегија ппдстицаоа и развпја страних улагаоа (2006.гпд.), стр. 11. 

11
 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ нпвембар 2008, стр.129, Видети табелу 4, Анекс 1. 

12
 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008, стр. 127., 128. и 129. 

13
 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007. гпд., Град Нищ, нпвембар 2008, стр. 278. 

14
 Прерашунатп на пснпву Статистишкпг гпдищоака Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 133.  
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дпмаћинству. Дпминирају уситоени приватни ппседи, кпји се најшещће састпје пд некпликп парцела, 

прпсешне велишине маое пд 5ха. Пд укупнпг ппљппривреднпг земљищта на пранице птпада 55,96%, 

впћоаке пкп 5,0%, винпграде 9,30%, ливаде 5,1% и пащоаке 24,58%%.
15

 Дпминирају II, III, IV и V 

бпнитетна класа земљищта. Пснпвна кпмпаративна преднпст нищкпг земљищнпг фпнда је 

разнпликпст пп типпвима, надмпрскпј висини, нашинима искприщћаваоа (щтп је предуслпв за развпј 

свих видпва ппљппривредне прпизвпдое) и незагађенпст земљищта, щтп пмпгућава најкраћу и 

најефикаснију кпнверзију кпнвенципналне у прганску ппљппривредну прпизвпдоу
16

. 

Стпшни фпнд града Нища је 01.12.2006, гпд. брпјап  3610 гпведа, 4.750 пваца, 15.369 свиоа и 93.088 

кпмада живине.
17

 Стпшарска прпизвпдоа се пслаоа на прпизвпдоу биља кпја је 2006. гпд. изнпсила: 

14.671т пщенице, 26.876т кукуруза, 3.109т детелине и 11.408т луцерке.
18

 Стпшарствп се ппследоих 

гпдина ппправља, мпдернизује и ппвећава квалитет, а нещтп већа стппа раста је у млекарству у 

пднпсу на друге видпве стпшарске прпизвпдое. Ппследоих гпдина је присутна и експанзија у 

некпнвенципналним видпвима стпшареоа (пужеви, зешеви, нутрије, глисте, емуи), дпк је јпщ увек 

сппрадишнп присуствп прганске ппљппривредне прпизвпдое. Ппврщине ппд щумама су  пкп 15.671ха. 

Бпгатствп ппдземних и надземних впда ппгпдних за навпдоаваое знашајнп је за усппстављаое 

прпфитабилне биљне прпизвпдое, индустрију прераде впде и развпј баоскпг туризма.
19

      

У приградскпј и сепскпј средини града Нища живи 72.357 станпвника (28,89% пд укупнпг 

станпвнищтва), шија прпсешна старпст изнпси пкп 40 гпдина, а пкп 23.310 станпвника је у дпбу 15-40 

гпдина старпсти. Између два ппписа (1991-2002) ушещће ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм на 

теритприји града Нища се смаоилп са 4,4% на 2,05%, а удеп активнпг ппљппривреднпг станпвнищтва у 

укупнпм станпвнищтву града са 3,6% на 1,5%. Истпвременп, удеп ппљппривреднпг у укупнпм 

станпвнищтву на нивпу Нищавскпг пкруга је 7,9%, а на нивпу Републике 10,9%, дпк је удеп активнпг 

ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм 7,06% и 8,37% респективнп.
20

  

Ппљппривредна механизација на ппдрушју града је знашајна (7.000 трактпра, 14.000 једнппспвинских 

сампхпдних мащина, 130 кпмбајна, 1.000 пумпи за навпдоаваое, итд.), пд шега је у приватнпм 

власнищтву 99,5% механизације. Пснпвна карактеристика је изразита старпст (прпсек 20 гпдина) и 

ампртизпванпст мащина.  

У Нищу је развијена индустрија прераде ппљппривредних прпизвпда, репрпматеријала и ппреме за 

ппљппривредну прпизвпдоу (вище пд 30 агрпиндустријских фирми). Пд 20 дпмаћих и страних банака 

на ппдрушју града Нища свега 6 је ималп пласмане у ппљппривреду, щтп уз виспке каматне стппе  

запкружује слику п неппвпљним услпвима за кредитираое ппљппривреде. Пд изузетнпг знашаја је 

                                                 
15

 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 133.  
16

 Стратегија екпнпмскпг развпја руралнпг ппдрушја града Нища за 2007-2010., 2006. Видети такпђе табеле 5 
и 6, Анекс 1. 
17

 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007. гпд., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 137. 
18

 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007. гпд., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 134. и 135. 
19

 Стратегија развпја сепскпг ппдрушја (екпнпмскпг руралнпг развпја) на ппдрушју града Нища за перипд пд 
2007-2010. гпдине (2006. гпд.) 
20

 Статистишки гпдищоак града Нища за 2005. гпдину, стр. 42., 179. 
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присуствп великпг брпја институција кпје пружају ппдрщку руралнпм развпју, кап щтп су: ДП 

Агрпразвпј Нищ, Центар за винпградарствп и впћарствп Нищ, Ветеринарски специјалистишки институт 

Нищ, Универзитет у Нищу, Регипнални задружни савез Нищ, Регипнална привредна кпмпра Нищ, 

лпкална сампуправа. Истишу се и дпбра искуства са дпсадащоим развпјним прпјектима страних 

дпнатпра (прпјекти “Река млека” и “Дпбра фарма”), кпје треба наставити и прпщирити и у будућем 

перипду. 

Сепскп ппдрушје града Нища карактерище прпизвпдна разнпликпст. Пнп је груписанп у 4 рејпна: 

ратарскп-ппвртарски, стпшарски, агрптуристишки и впћарски рејпн. Рејпнизација је пбављена на пснпву 

прпизвпдних пптенцијала и традиције, прирпдних и технишких предуслпва. Највећи пптенцијал за раст 

има агрптуристишки рејпн збпг велишине и вепма ппвпљних прирпдних услпва за развпј прпизвпдое и 

услуга, шиме се ствара дпдата вреднпст у ппљппривреди. Прирпдна бпгатства (Сићевашка и 

Јелащнишка клисура, планински предели са ски стазама, параглајдинг пплазищтима, мптп-крпс 

стазама, баоама, кап и манастирима) пмпгућавају развпј руралнпг туризма (агрп-, екп-, етнп-, лпвни и 

транзитни туризам).
21

 

Грађевинарствп 

Град Нищ је ушествпвап у вреднпсти изведених грађевинских радпва у Републици Србији 2006. гпдине 

са 3,78%, а у вреднпсти стамбене изградое са 5,11%. Брпј укупнп заврщених станпва у 2006. гпдини у 

граду Нищу је изнпсип 970 (у Србији, 18.162 станпва). Брпј изграђених станпва на 1.000 станпвника у 

граду Нищу је 3,8 щтп је вище и у пднпсу на Нищавски пкруг, 3,1 и у пднпсу на Србију, 2,5.
22

  

Ушещће сектпра грађевинарства у структури нарпднпг дпхптка Града Нища у 2005. гпдини изнпсип је 

5,1%, и већи је негп на нивпу Нищавскпг пкруга где је изнпсип 4,84%, али нижи негп на нивпу 

Републике Србије, где је изнпсип 7,33%.
23

 Пви ппдаци указују на пптребу, кап и пптенцијале ппвећаоа 

ушещћа грађевинскпг сектпра у ствараоу друщтвенпг прпизвпда и нарпднпг дпхптка Града Нища и 

Нищавскпг пкруга у будућем перипду. 

Тргпвина 

Сектпр Тргпвина на великп и малп и пправка је у 2005. гпдини пстварип нарпдни дпхпдак пд 8.897.140 

(у хиљадама динара), щтп ппсматранп крпз ушещће у укупнпм нарпднпм дпхптку Града Нища за исту 

гпдину изнпси 23,5%. Ушещће пвпг сектпра у ствараоу нарпднпг дпхптка Града Нища је кпнстантнп 

изнад 20% пд 2002. гпдине напвамп, щтп указује на оен велики знашај са станпвищта стуктуре 

привредне активнпсти у Граду Нищу. Тпме се придружују ппдаци п брпју заппслених у сектпру 

                                                 
21

 Стратегија развпја сепскпг ппдрушја (екпнпмскпг руралнпг развпја) на ппдрушју града Нища за перипд пд 
2007-2010. гпдине (2006. гпд.) 
22

 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007. гпдину, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 305. 
23

 Прерашунатп на пснпву Статистишкпг гпдищоака Града Нища за 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 291. 
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Тргпвине на великп и малп, кпји за 2007. гпдину у Граду Нищу изнпси 9.642, пднпснп ппсматранп пп 

ушещћу у укупнпм брпју заппслених 12,4% щтп је вище пд републишкпг прпсека пд  9,8%.
24

  

У пднпсу на структуру привредних сектпра према брпју активних предузећа, у Нищу је у 2004. гпдини 

пд укупнпг брпја  предузећа највећи брпј ппслпвап у сектпру тргпвине, 46%, а пптпм у сектпру 

прерађивашке индустрије, 30%. Највеће ушещће у пствареним укупним прихпдима ппщтине имају 

индустријски сектпр (43,6%) и сектпр тргпвине (39,4%)
25

. Такпђе, сектпр тргпвине знашајнп ушествује у 

сампсталнпм лишнпм раду средствима у свпјини грађана, будући да брпј радои у свпјини грађана 

изнпси 4.116, а брпј заппслених у оима (без власника) 6.118.
26

  

Туризам 

Туристишки прпмет Града Нища је исппд нивпа кпји је бип ппшеткпм 90-их гпдина 20. века. Укупан брпј 

туриста 1991. гпдине изнпсип је 118.344, а у 2007. гпдини свега 84.279
27

. Кретаое укупнпг брпја 

туриста у перипду пд 1990. дп 2007. гпдине је циклишан. Брпј инпстраних туриста из 1991. гпдине 

(33.637 гпстију), јпщ увек није дпстигнут (30.349 у 2007. гпдини)
28

. 

У пднпсу на брпј нпћеоа туриста, упшава се пад у пднпсу на 1991. гпдину у целпкупнпм перипду дп 

данас. Укупан брпј нпћеоа туриста у 1991. гпдини бип је 350.293, дпк је у 2007. гпдини бип 310.039. 

Брпј нпћеоа страних туриста је у  ппрасту пд 2000. гпдине (41.037 у 2007.), али је брпј нпћеоа дпмаћих 

туриста у сталнпм паду (пд 487.828 у 2000. гпдини ппап на свега 269.002 у 2007. гпдини
29

). 

Прпсешан брпј нпћеоа туриста у Граду је непрпмеоен у ппследоих десетак гпдина (3,9 нпћеоа у 1995. 

гпдини и 4,6 нпћеоа у 2006. гпдини). Прпсешан брпј нпћеоа страних туриста је свега 1,6 у 2006. 

гпдини
30

. Највећи брпј туриста пдседап је у хптелима, а најмаои у камппвима, щтп важи и за брпј 

нпћеоа. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 109., 123. и 285. 
25

  Статистишки гпдищоак Града Нища за 2005. гпдину, Град Нищ, 2006., стр. 101. 
26

  Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 154. 
27

 Статистишки билтен Града Нища, 7-9/2008, Град Нищ, Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту 
живптне средине, Одсек за статистику, стр. 7. 
28

Истп   
29

 Статистишки билтен Града Нища, 7-9/2008, Град Нищ, Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту 
живптне средине, Одсек за статистику, стр. 7. 
30

 Видети табелу 7, Анекс 1. 
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Брпј страних и дпмаћих туриста 

 

 

 

2.3.3. Заппсленпст и пбразпваое 

Заппсленпст 

 
Сагледавајући структуру активнпг станпвнищтва на ппдрушју кпје ппкрива теритприју Нищавскпг 

пкруга, пднпснп Филијале Нищ, а према  извещтају Републишкпг завпда за статистику, евидентиран 

брпј заппслених у Граду Нищу  у свим  сектприма делатнпсти је  78.167 лица и тп 61.457 заппслених у 

предузећима, устанпвама, задругама и прганизацијама, а 16.710  приватних предузетника, лица кпја 

сампсталнп пбављају делатнпст и заппслених кпд оих
31

, дпк је индувидуалних ппљппривредника 

3.425
32

 такп да је укупан брпј заппслених 81.592. У пар ппследоих гпдина дплази дп ппадаоа укупнпг 

брпја заппслених пд 80.457 у 2005. гпдини на 78.167 у 2007. гпдини (пад за 2,84%), кап и брпја 

заппслених у предузећима, устанпвама, задругама и прганизацијама пд 65.084 у 2005. гпдини на 

61.457 у 2007. гпд. (пад за 5,57%). Истпвременп је ппрастап брпј приватних предузетника и лица кпја 

сампсталнп пбављају делатнпст са 15.374 у 2005. гпдини на 16.710 у 2007. гпдини (ппраст пд 8,69%). 

Пвп је ппследица приватизације, стешаја и ликвидације већег брпја друщтвених предузећа у прптеклих 

некпликп гпдина уз раст приватнпг сектпра и заппсленпсти у оему. Раст заппслених у приватнпм 

сектпру се пгледа и у шиоеници да је 2001. гпдине шак 91,6% заппслених у Граду Нищу радилп у 

предузећима и устанпвама а свега 8,4% кап приватни предузетници, дпк у 2007. гпдини тај прпценат 

изнпси 78,6% и 21,4%, респективнп.
33

  

                                                 
31

Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 107. и 108.   
32

 Истп, стр. 260. 
33

 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 113.   
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Један пд најзнашајнијих макрпекпнпмских индикатпра кпји гпвпри п стаоу привреде, је индикатпр 

заппсленпсти/незаппсленпсти. Укупан брпј заппслених у Граду Нищу пд 2000. гпдине варира, пн је 

2007. у пднпсу на 2000. гпдину у ппрасту. Стппа заппсленпсти изнпси 60,1% (дпк је на нивпу Републике 

Србије 60,4%). Према пппису из 1991. гпдине, стппа заппсленпсти је била 81,2%
34

. Највећи брпј 

заппслених је у привреди (43.600 у 2006. гпдини), дпк је у ванпривреди некпликп пута маои (18.453 у 

2006. гпдини). Највећи брпј заппслених је у прерађивашкпј индустрији, тргпвини и сапбраћају, щтп је 

ппследица сектпрскпг ушещћа у ствараоу НД.
35

 

Град Нищ бележи виспку стппу незаппсленпсти
36

. Укупан брпј незаппслених је на крају 2007. гпдине 

изнпсип 37.457. Највећи брпј незаппслених је са средопм струшнпм спремпм (13.485). Такпђе, велики 

је брпј незаппслених и са виспкпм струшнпм спремпм (2.506). 

Брпј заппслених, незаппслених и лица кпја први пут траже заппслеое, кап и кретаое пвих ппдатака 

тпкпм десетпгпдищоег перипда, пд 1997. дп 2007. гпдине најбпље се мпже сагледати на следећем 

графишкпм приказу. 

 

Заппслени, незаппслена лица и лица кпја први пут траже заппслеое
37
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Највећи прпценат незаппслених је у старпснпј дпби пд 31 дп 40 гпдина (24,4%), уз велики прпценат 

незаппслених младих пд 19 дп 25 гпдина (21,1%) и пд 26 дп 30 гпдина старпсти - 16,7%. Међу младима 

највище незаппслених има са IV и III степенпм струшнпсти, али је велики брпј незаппслених и са 

виспкпм струшнпм спремпм (VII-I).
38

 

                                                 
34

 Студија развпја лпкалне екпнпмије града Нища, 2005., стр. 14. 
35

 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 107. и 108.  . 
36

 Видети табелу 8, Анекс 1.  
37

 Статистишки гпдищоак Града Нища 2007, Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 113.   
38

 Месешни билтен 12-2006, Наципнална служба заппщљаваоа, Филијала Нищ, видети Табелу 9, Анекс 1  
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Највище незаппслених лица је са III и IV степенпм струшне спреме, али је и највище слпбпдних радних 

места за тај нивп струшнпсти. Када је реш п виспкп струшним кадрпвима (VII-I степен струшне спреме), 

увидпм у ппдатке Наципналне службе заппщљаваоа – Филијала Нищ, упшава се да је већи брпј 

слпбпдних радних места пд брпја лица кпја траже заппслеое (4.396 у пднпсу на 2.601), дпк кпд VII-II 

степена струшнпсти пптребе су знатнп веће пд ппнуде (114 према 50).
39

  

Иакп ппстпји пптреба за виспкп струшним кадрпвима, ппстпји несразмера у ппнуди и тражои са 

станпвищта ппјединих занимаоа, щтп указује на недпвпљнп праћеое пптреба привреде за ппјединим 

прпфилима пд стране пбразпвних институција. Наиме, највище незаппслених са VII-I степенпм струшне 

спреме има међу диплпмираним екпнпмистима, правницима и дпктприма медицине, дпк кпд IV 

степена струшне спреме, међу незаппсленима препвлађују матуранти гимназије, екпнпмски 

технишари, прпдавци и фризери. Такав тренд се задржап и дп данас.  

Прпсешне зараде заппслених радника су исппд републишкпг прпсека какп укупнп, такп и за привреду 

(укупне зараде-Град Нищ у 9/2008 изнпсиле су 40.231, а у Републици Србији 46.015 динара; зараде у 

привреди-Град Нищ 34.593, а у РС 43.837 дин.) 
40

. Ппсматрајући пп ппщтинама, највећи прпсек зарада 

има ппщтина Црвени крст (у 9. месецу 2008. 34.972 дин.), а пптпм ппщтина Нищка Баоа (32.455), а 

најмаои ппщтина Палилула (у 9. месецу 20.410), а у претхпдним месецима 2008. гпдине ппщтина 

Пантелеј. У пднпсу на делатнпсти, највећи прпсек зарада је у ванпривреди и тп у финансијскпм 

ппсредпваоу, здравству и државнпј управи. Прерађивашка индустрија, кап делатнпст са највећим 

                                                 
39

 Извещтај п ппслпваоу за 2006. гпдину, Наципнална служба за заппщљаваое, Филијала Нищ, јануар 2007. 
40

 Видети табеле 10., 11. и 12., Анекс 1. 
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ушещћем у ствараоу НД и највећим брпјем заппслених, има низак нивп прпсешних зарада. Тргпвина, 

туризам и сапбраћај кап впдеће терцијарне делатнпсти имају такпђе вепма низак прпсек зарада. 

Стппа незаппсленпсти је близу 40% активнпг станпвнищтва. Гптпвп 19,9% станпвнищтва града живи пд 

пензија и других трансфера. У Републици Србији тај прпценат је 20,2 а у Нищавскпм пкругу 20,7. Удеп 

пве категприје станпвника се ппвећап за 6,1% у 2002. гпдини у ппређеоу са 1991. Удеп зависнпг 

станпвнищтва је 34,3% (у Републици Србији 34,5%, у Нищавскпм пкругу 34,3%)
41

. Пн је ппап за 4,4% пд 

1991. гпдине. Удеп ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм станпвнищтву је 2%, а ушещће активнпг 

ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм активнпм станпвнищтву је 3,2%. Индекс екпнпмске 

зависнпсти се ппвећап  пд 114 у 1991. гпдине на 119 у 2002. гпдини.  

Табела 4: Индекси екпнпмске зависнпсти пд 1953. дп 2002. 

 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Индекс зависнпсти (УН)  48.4 49.6 38.5 38.9 40.1 43.4 

Индекс зависнпсти (Србија)  66  76 70 61 72 76 

Индекс активнпг станпвнищтва  3.48 2.16 2.64 2.25 1,09 1.11 

Наппмена: У српскпј статистици, кпнтигент зависнпг станпвнищтва се дефинище кап млађи пд 20 плус 
мущкарци старији пд 64 гпдина плус жене старије пд 59 гпдина. Статистика УН дефинище зависнп 
станпвнищтвп кап млађе пд 15 гпдина плус старији пд 64 гпдине.  
 

Образпваое станпвништва 

У пбразпвнпј структури станпвнищтва града Нища старпг 15 и вище гпдина, према пппису из 2002. 

гпдине, дпминира станпвнищтвп са заврщенпм средопм щкплпм са 44,9% (на нивпу Републике 41,1%, 

на нивпу Нищавскпг пкруга, 38,6%), затим станпвнищтвп са пснпвним пбразпваоем 19,1% (РС–23,9%, 

Нищавски пкруг–21,7%), дпк станпвнищтвп са вищпм и виспкпм струшнпм спремпм шини 15,6% 

станпвнищтва (РС–11%, Нищавски пкруг–11,6%).
42

 Велики удеп станпвнищтва на нивпу пснпвнпг и 

ниже пд пснпвнпг пбразпваоа (мада нещтп ппвпљнији пд републишкпг прпсека) указује на пптребу 

већег ангажпваоа на пбразпваоу станпвнищтва крпз разлишите прпграме дпщкплпваваоа, 

дпквалификације, преквалификације и перманентнпг пбразпваоа. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Статистишки гпдищоак града Нища за 2005. гпдину, Град Нищ, 2006. 
42

 Прерашунатп - Статистишки гпдищоак града Нища за 2005. гпдину, Град Нищ, 2006. стр. 175. и 176.  
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Станпвнищтвп (+ 15 гпдина старпсти) према пбразпваоу 

 

 

2.3.4. Кпнкурентнпст привреде на ппдрушју Регипналне привредне кпмпре Нищ 

Регипнална кпнкурентнпст представља сппспбнпст регипна да привуше, убрза и ппдржи привредну 

активнпст такп да привреда тпг регипна има динамишан привредни раст. Ппсебнп су важни тзв. 

микрп-ппказатељи регипналне кпнкурентнпсти кап щтп су резултати ппслпваоа привреде пдређенпг 

регипна, ефикаснпст и ефективнпст ппслпваоа. 

Регипнална привредна кпмпра у Нищу прати ппдатке п активнпсти привредних субјеката три регипна 

– Нищавскпг, Пирптскпг и Тпплишкпг, щтп пмпгућује и уппредни преглед, кап и сагледаваое 

кпнкурентнпсти щирег дела југпистпшне Србије, а не самп Града Нища у пднпсу на пстале регипне и 

Србију у целини.  

Висина трпщкпва рада пп заппсленпм, кап и ушещће трпщкпва рада у укупним трпщкпвима ппслпваоа 

је уз прпдуктивнпст рада вепма важан ппказатељ кпнкурентнпсти привреде какп са станпвищта 

инвеститпра такп са станпвищта привлашеоа страних директних инвестиција. У тпм смислу, три 

регипна кпје ппкрива Регипнална привредна кпмпра Нищ, имају ниже трпщкпве рада пп заппсленпм 

пп сату у пднпсу на Србију у целини, а ппсебнп Град Бепград и регипне у Впјвпдини. Када се ппсматра 

ушещће трпщкпва рада у укупним трпщкпвима ппслпваоа ситуација је неппвпљнија. Трпщкпви рада у 

Нищавскпм пкругу ушествују са пкп 15%, а у Пирптскпм и Тпплишкпм изнад 20%, па су пви регипни 

маое кпнкурентни у пднпсу на Србију у целини (пкп 13%) и ппсебнп неке регипне у Впјвпдини.
43

  

Платни биланс је пснпвни елемент за анализу кпнкурентнпсти једне земље или регипна. Негативан 

предзнак биланса рпба и захваљујући тпме укупнпг текућег биланса, један је пд највећих 

макрпекпнпмских прпблема привреде Србије у целини и ппјединих регипна. Хрпнишан и растући 

                                                 
43

 Стратегија регипналнпг развпја Србије, 2008. гпд., стр. 50. 
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дефицит и све маоа ппкривенпст увпза извпзпм, услпвљавају и пгрпмнп екстернп задуживаое пкп 

шијег се сервисираоа нагпмилавају крупни прпблеми.  

У анализи кпнкурентнпсти привреде града Нища кпристили смп анализу Регипналне привредне 

кпмпре Нищ (РПК), кпја сппљнптргпвинску размену ппсматра прекп три пкруга – Нищавскпг, Пирптскпг 

и Тпплишкпг. У 2006. гпдини, на ппдрушју кпје пбухвата РПК, пстварена је укупна сппљнптргпвинска 

размена у вреднпсти пд 669.350.304 US$. У пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине, укупни 

сппљнптргпвински прпмет ппвећан је за 141%. У структури размене, извпз ушествује са 44%, а увпз са 

56%, щтп гпвпри да је регипн ппслпвап са дефицитпм пд 85.801.264 US$, кпји је у пднпсу на 2005. 

гпдину знатнп ппвећан. Ппкривенпст увпза извпзпм изнпси 77%, щтп је велики пад у пднпсу на 2005. 

гпдину када је пна била шак 96%. Ппвећаое сппљнп-тргпвинскпг дефицита и смаоеое ппкривенпсти 

увпза извпзпм су ппказатељи пада макрпекпнпмске кпнкурентнпсти шитавпг регипна. Дпминантну 

улпгу у пстваренпм извпзу има Пирптски пкруг (55%), а у увпзу Нищавски пкруг (75%), дпк у извпзу 

ушествује са свега 40%. Тпплишки пкруг има удеп у размени 3% у увпзу и 5% у извпзу. Привреда пвпг 

ппдрушја у укупнпј сппљнптргпвинскпј размени Републике Србије ушествује са свега 3,4% (у извпзу 

4,5%, а у увпзу са 2,8%). 

У пднпсу на  сппљнптргпвинску размену ппщтина, најуспещнија ппщтина је Пирпт, кпја у укупнпј 

сппљнптргпвинскпј размени ушествује са 34%. Вище пд пплпвине извпза регипна (52%) је реализпвала 

пва ппщтина. Међу ппщтинама кпје су пствариле ппзитивну размену са инпстранствпм су и Алексинац, 

Бабущница, Бела Паланка, Блаце, Курщумлија, Мерпщина, Ражао и Сврљиг.  

Највећа вреднпст увпза реализпвана је на ппдрушју ппщтине Медијана и Црвени крст и тп са 60% 

укупнпг увпза регипна
44

. Главне увпзне и извпзне дестинације регипна су углавнпм земље ЕУ, кап и 

бивще југпслпвенске републике. Највећи извпз регипн Нища је пстварип у земљама ЕУ – Францускпј, 

Немашкпј и Великпј Британији, дпк је највећи увпз из Немашке, Кине и Бугарске
45

. Најкпнкурентније 

рпбе у извпзу у регипну у 2006. гпдини биле су: прпизвпди пд каушука и гуме (извпз у вреднпсти пд 

131.099.936 US$), прпизвпди пд прпстих метала (извпз у вреднпсти пд 42.240.578 US$), пдећа и 

прпизвпди пд текстила (извпз у вреднпсти пд 26.148.312 US$), мащине, апарати и уређаји (17.547.047 

US$), биљни прпизвпди (17.182.385 US$). У увпзу највеће ушещће бележе следећи прпизвпди: мащине, 

апарати и уређаји (91.031.120 US$), прпизвпди пд пластишних маса и каушука (54.893.326 US$), 

прпизвпди пд прпстих метала и прпсти метали (48.777.531 US$), текстил и прпизвпди пд текстила 

(37.898.957 US$), прпизвпди хемијске и српдних индустрија (33.548.171 US$). 

Регипн кпји пбухвата пва три пкруга је пстварип птвпрену кпмпаративну преднпст јединп у 

прпизвпдои биљних прпизвпда, прпизвпда живптиоскпг ппрекла, прпизвпда пд пластишних маса и 

каушука, прпизвпда пд дрвета и пбуће. Акценат је на прпизвпдои прпизвпда нижег степена пбраде и 

сирпвина, щтп у савременим услпвима јаснп казује да је регипн јпщ увек у првпј фази кпнкурентнпсти 

                                                 
44

 Видети табеле 13. и 14., Анекс 1. 
45

 Видети табелу 15, Анекс 1. 
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– фази ценпвне кпнкурентнпсти, кпја се врлп лакп имитира и вепма је нефлексибилна у савременим 

услпвима привређиваоа. 

Када је реш п Нищавскпм пкругу гпре наведенп пптврђују и ппдаци п ушещћу у брутп дпдатпј 

вреднпсти ппјединих технплпщких група прераређивашке индустрије. Наиме, у тпј структури ушеће Low 

tech група прерађивашке индустрије је 47,2%, Medium tech 33,2% и High tech 19,6%.
46

 При тпме је 

највеће ушещће Прпизвпдое прехрамбених прпизвпда, пића и дувана са 43,9%; Прпизвпдое 

прпизвпда пд пснпвних метала и стандардних металних прпизвпда 15,3%; и Прпизвпдоа хемикалија, 

хемијских прпизвпда и вещташких синтетишких влакана 12.1%.
47

  Дакле, препвладавају Low tech и 

Medium tech групе прерађивашке индустрије уз малп ушещће High tech прпизвпда кпји стварају највећу 

дпдату вреднпст у индустрији.  

 

2.3.5. Капитал и инвестиције 

Самп 13-16% БДП Србије пдлази у инвестиције, щтп је једна пплпвина нивпа улагаоа у успещним 

транзиципним земљама. При тпме, дпмаћа улагаоа су знашајна збпг тпга щтп су, пп правилу, већа пд 

страних директних инвестиција (СДИ). Такп је ушещће инвестиција у БДП (дпмаћа улагаоа) за 2003. 

гпд. у Србији изнпсилп 14,1%, а за 2004. гпд. прпцена ушещћа је изнпсила 19,2%. 

СДИ у Србији у милипнима УСД у перипду 2000-2006. су изнпсиле: 2000. гпд.-50 милипна US$, 2001.-

165, 2002.-475, 2003.-1.360, 2004.-966 и 2005.-1.481 тј. гптпвп 1,5 милијарди дплара.
48

 У 2006. гпд. 

прилив СДИ је бип скпрп три пута већи и изнпсип 4,1 милијарду дплара. Највећи деп прилива СДИ у 

Србију је дпщап крпз приватизацију друщтвених и државних предузећа.  

 
Привреда Нища распплаже са 86% вреднпсти импвине и 82% вреднпсти капитала Нищавскпг пкруга, 

пстварује пкп 89% прихпда и 80% дпбити, дпк у ствараоу губитака ушествује шак 94%. Генералнп 

привреда Нища је нетп губитащ (у 2004. гпд. укупан губитак у привреди је већи пд  дпбитка 5,2 пута).  

Пснпвна средства у привреди Града Нища (исказана пп набавнпј вреднпсти) изнпсе за 2003. гпдину 

184.544.707 (у хиљ.дин.), пд шега на ппрему птпада 35,24%. Ампртизација пснпвних средстава за исту 

гпдину изнпси 5.988.436 (у хиљ.дин.).
49

 У пднпсу на пстварене инвестиције у граду Нищу пп 

делатнпстима, ппдаци из 2006. гпд. указују да је пд укупних инвестиција у нпва пснпвна средства 

највище улаганп у прерађивашку индустрију 23,75%, сапбраћај и везе 26,43%, грађевинарствп 13,3%, 

                                                 
46

 Стратегија регипналнпг развпја Србије, 2008. гпд. стр. 127.  
Наппмена: У  Low tech групе прерађивашке индустрије спадају: Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда, пића и 
дувана, Прпизвпдоа текстила и текстилних прпизвпда, Прпизвпдоа кпже и прпизвпда пд кпже. У  Medium tech 
спадају: Прпизвпдоа дрвета и предмета пд дрвета, Прпизвпдоа целулпзе и папира, Прпизвпдоа кпкса и 
деривата нафте, Прпизвпдоа хемије и хемијских прпизвпда, Прпизвпди пд гуме и пластике, Прпизвпдоа 
пснпвних метала и стандардних металних прпизвпда. У  High tech спадају: Прпизвпдоа мащина и уређаја, 
Прпизвпдоа електрпнских и пптишких уређаја, Прпизвпдоа сапбраћајних средстава, и сл. 
47

 Стратегија регипналнпг развпја Србије, 2008. гпд. стр. 126. 
48

  Стратегија ппдстицаоа и развпја страних улагаоа (2006. гпд.), стр. 22. 
49

 Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007. гпд., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 124. 
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тргпвину на великп и малп 11,26%, а у пстале сектпре знатнп маое.
50

 Када је реш п пствареним 

инвестицијама у граду Нищу пп карактеру изградое и технишкпј структури, пп ппдацима из 2006. гпд. 

највећи деп инвестиција је бип у нпве капацитете 46,4%, за рекпнструкцију, мпдернизацију, дпградоу 

и прпщиреое (41,12%), и у пдржаваое ппстпјећих капацитета 12,48%. Са станпвищта технишке 

структуре инвестиција највище је улаганп у грађевинске радпве 72,2%, у дпмаћу ппрему  18,67%, у 

увпзну ппрему 7,05%, и псталп 2,08%
51

. Вреднпст укупних инвестиција у перипду 1995-2002. је у граду 

Нищу ппрасла 29 пута, щтп је ппказатељ знашајнпг ппраста инвестиципних активнпсти, али је у пднпсу 

на нивп инвестиција из 1990. гпд. незнатнп већи (10%). Ушещће пстварених инвестиција у пснпвна 

средства у 2006. гпд. у Нищу у укупним инвестицијама на нивпу Републике Србије је 3,72%, а у 

инвестицијама Нищавскпг пкруга 94,82%
52

. 

 

2.3.6. Предузетнищтвп 

МСП имају важну улпгу у екпнпмији Републике Србије, нарпшитп акп се има у виду ушещће 

пвпг сектпра у: 

1) укупнпм брпју предузећа (99,8%) и заппслених (65,5%; у сектпру МСП пд 2004. дп 2007. 

гпдине птвпренп је пкп 149 хиљада нпвих радних места); 

2) прпмету (67,6%), у брутп дпмаћем прпизвпду (пкп 36%), брутп дпдатнпј вреднпсти (БДВ - 

58,3%), прпфитабилнпсти  (38,6%) и прпдуктивнпсти у ппслпваоу; 

3) извпзу (50,2%), увпзу (64%) и инвестицијама (51,2%) у нефинансијскпм сектпру;  

4) микрп предузећа дпминирају у сектпру МСП са ушещћем пд 95,6% укупнпг брпја и 

заппщљавају скпрп 50% укупнпг брпја заппслених.
53

 

 
Пп ппдацима Републишкпг завпда за статистику, брпј предузећа у Нищавскпм пкругу је 31.12.2006. 

изнпсип 6.506, а у граду Нищу 4.884, щтп је ппвећаое у пднпсу на ситуацију из 2004. гпдине. Ппвећанп 

је ушещће предузећа у приватнпм власнищтву у укупнпм брпју предузећа и оихпв брпј у Нищавскпм 

пкругу изнпси 3.281, щтп је ппследица убрзаоа приватизације ппследоих пар гпдина (Табела 9.). 

Паралелнп се смаоује брпј друщтвених предузећа кпји у Нищавскпм пкругу изнпси 221, дпк је брпј 

предузећа у државнпм власнищтву 244. 

Табела 9: Укупан нивп приватизаципне активнпсти у Србији 2002-2005 

2002-2005 Укупнп 
ппнуђенп 

Укупнп 
прпдатп 

Успешнпст 
(у %) 

Прихпд пд 
прпдаје 
у 000 Е 

Инвестиципни 
прпграм 
у 000 Е 

Спцијални 
прпграм 
у 000 Е 

Тендери 96 54 56 908.736 737.541 271.955 

Аукције 1.608 1.254 78 602.095 160.785 - 

Тендери + 1.704 1.308 77 1.510.831 898.326 271.955 
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 Истп, стр. 177. 
51

 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007, град Нищ, нпвембар 2008., стр. 175. (прерашунатп на пснпву 
датих ппдатака) 
52

 Истп, стр. 237. Видети табеле 16. и 17., Анекс 1. 
53

 Стратегија развпја кпнкурентних и инпвативних малих и средоих предузећа за перипд пд 2008. дп 2013. 
гпдине, 2008., стр. 5. 
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аукције 

Капиталнп 
тржищте 

773 523 68 325.838 5.902 - 

Укупнп 2.477 1.831 74 1.836.669 904.227 271.955 

Извпр: Стратегија ппдстицаоа и развпја страних улагаоа (2006. гпд.)  

Пдлука п приватизацији је дпнета за 87 друщтвених предузећа у Граду Нищу. Резултати приватизације 

друщтвених предузећа, према ппдацима Управе за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне 

средине града Нища, су следећи:
54

 

(I) у 2001. гпдини, пп тада важећем Закпну п свпјинскпј трансфпрмацији, у граду Нищу приватизпванп 

је 5 друщтвених предузећа; 

(II) у 2002. приватизпванп је 3 ДП (1 метпдпм јавнпг тендера, 2 метпдпм јавне аукције); 

(III) у 2003. приватизпванп је 18 ДП (3 метпдпм јавнпг тендера, 15 јавнпм аукцијпм); 

(IV) у 2004. приватизпванп је 5 ДП метпдпм јавне аукције; 

(V) у 2005. приватизпванп је 12 ДП метпдпм јавне аукције; 

(VI) у 2006. приватизпванп је 12 ДП (1 метпдпм јавнпг тендера, 11 јавнпм аукцијпм); 

(VII) у 2007. (дп маја ) приватизпванп је 9 ДП метпдпм јавне аукције. 

Укупнп су приватизпвана 64 друщтвена предузећа, пд шега 5 метпдпм јавнпг тендера, а 59 метпдпм 

јавне аукције. Укупнп је 7 предузећа шије се акције налазе на тржищту капитала. 

Ппследоих десетак гпдина брпј приватних предузетника и заппслених кпд оих непрекиднп расте, кап 

ппследица гпре ппменуте приватизације друщтвених и државних предузећа щтп се најбпље види из 

следеће табеле. 

Табела 10. Брпј и зараде приватних предузетника, лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст и 

заппслених кпд оих 

 

 

Брпј приватних предузетника, 
и заппслених кпд оих 

Number of private enterpreneurs 
and their employees 

Месешна нетп зарада, дин. 
Monthly net income, dinars 

Радили у тпку гпдине 
(прпсешан брпј месеци) 

Performed work during a year 
(average number of months) 

приватни 
предузетници 
enterpreneurs 

заппслени 
employees 

приватни 
предузетници 
enterpreneurs 

заппслени 
employees 

приватни 
предузетници 
enterpreneurs 

заппслени 
employees 

1998 4 680 1 365 1 750 1 300 12 12 

1999 4 720 1 378 2 500 1 800 12 12 

2000 5 628 1 693 4 630 3 330 12 12 

2001 6 044 1 845 7 680 5 530 12 12 

2002 5 850 6 253 9 014 6 400 12 12 

   2003 
1)

 6 234 6 292 9 659 6 528 12 12 

2004 6 539 6 467 9 756 6 738 12 12 

2005 7 314 7 209 15 416 8 087 12 12 

2006 8 663 9 205 16 495 12 150 12 12 

2007 9 716 10 240 17 846 13 680 12 12 
1)

  Кпрекција ппдатака за 2003. гпдину изврщена је на пснпву дпписа Министарства финансија,  
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 Инфпрмација п приватизацији друщтвених предузећа на теритприји Града Нища, Управа за привреду, 
пдрживи развпј и защтиту живптне средине Града Нища (мај 2007. гпд.). 
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 Регипналнпг центра Нищ, Филијале Нищ пд 19.05.2005. и 25.05.2005. гпдине. 
Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 153. 

У перипду 2000 – 2007. гпдина, брпј регистрпваних и активних малих и средоих предузећа (МСП) 

кпнстантнп је растап и у Нищу и у Србији. Сектпр МСП партиципира са релативнп малим уделпм у 

привреди Нища. У 2004. гпдини билп је 2.327 МСП у Нищавскпм пкругу, щтп је 99,1% укупнпг брпја 

предузећа у Нищу. Истпвременп, МСП у Нищу репрезентују 25,97% укупнпг брпја малих фирми у 

Србији, пднпснп 3,49% свих фирми у Србији.
55

   

Растући брпј регистрпваних радои прптекле деценије ппказује развпј предузетнищтва у Нищу. Пвај 

брпј је перманентнп растап, пд 5.850 у 2002. гпдини, на 9.716 у 2007. гпдини. Такпђе је растап и брпј 

заппслених у оима кпји према ппдацима за 2007. гпдину (без власника) изнпси 10.240. Највећи брпј 

радои и заппслених у радоама је у сектпру тргпвине (4.116 радои - 42,36% и 6.118 заппслених) и у 

занатству (3.321 радои - 34,18% и 2.897 заппслена).
56

 Пви ппдаци се најбпље мпгу сагледати из 

следеће табеле. 

Табела 11. Сампстални лишни рад средствима у свпјини грађана 

 2002 2003 1) 2004 2005 2006 2007 

1. Занатствп, Craft       
    - брпј радои, 
   - number of stores 

2 580 1 699 1 693 1 997 2 875 3 321 

    - брпј заппслених (без власника) 
    - number of employees (without employer)  

1 410 962 1 894 2 163 2 587 2 897 

2. Угпститељствп, Service industry       
    - брпј радои 
    - number of stores 

455 473 505 572 636 657 

    - брпј заппслених (без власника) 
    - number of employees (without employer) 

810 547 563 625 954 1 054 

3. Сампсталне прпфесипналне делатнпсти 
    Independent professional activities 

      

    - брпј радои 
    - number of stores 

342 413 498 513 957 1 052 

    - брпј заппслених (без власника) 
    - number of employees (without employer) 

49 62 76 96 152 171 

4. Превпзнищтвп, Transportation         
    - брпј радои (превпзника)  
    - number of stores (transporters) 

629 711 722 786 520 570 

    - брпј заппслених (без власника) 
    - number of employees (without employer) 

… - - - - - 

5. Тргпвина, Trade       
     - брпј радои 
     - number of stores 

1 844 2 938 3 121 3 446 3 675 4 116 

     - брпј заппслених (без власника) 
     - number of employees (without employer) 

3 984 4 721 3 934 4 325 5 512 6 118 

1)
  Кпрекција ппдатака за 2003. гпдину изврщена је на пснпву дпписа Министарства финансија,  

 Регипналнпг центра Нищ, Филијале Нищ пд 19.05.2005. и 25.05.2005. гпдине. 
Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 154. 
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 Студија развпја лпкалне екпнпмије града Нища (2005. гпд.) 
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 Статистишки гпдищоак града Нища за 2007., град Нищ, нпвембар 2008., стр. 154. 
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Структура средстава и капитала МСП у Нищу је генералнп незадпвпљавајућа. Дпминантнп ушещће у 

средствима имају пбртна средства (62,25%), дпк стална средства ушествују свега са 34,75%. Уппређеое 

распплпживих ппдатака п предузетнищтву у Нищу, Србији и земљама централне и истпшне Еврппе 

ппказује следеће
57

: 

a) Нищ има 9 регистрпваних фирми на 1000 станпвника, у Србији је тај индекс 20, у централнпј и 

истпшнпј Еврппи 31 и у ЕУ 43
58

; 

b) Прпсешна старпст МСП власника у Нищу је 45 гпдина, у Србији 35, а у централнпј и истпшнпј 

Еврппи 38; 

c) Власници МСП у централнпј и истпшнпј Еврппи су углавнпм мануелни радници, дпк у Србији 

65% власника и меначера има вищу/виспку струшну спрему. У Нищу прекп 50% власника и 

меначера МСП имају вищу или виспку спрему; 

Кап щтп смп гпре видели у граду Нищу сталнп расте брпј приватних предузетника и заппслених кпд 

оих, кпји је у 2007. гпдини дпстигап 9.716 радои пднпснп 10.240 заппслених. Дпминантан сектпр 

приватних радои јесте тргпвина са 42,36%, и занатствп са 34,18%, кпји заппщљавају и највећи 

прпценат радника. Мпже се рећи да је таква структура сектпра малих приватних предузећа присутна и 

у Србији у целини, дпк у земљама Централне и Истпшне Еврппе препвлађују предузећа у сектпру 

индустрије.    

Влада Србије је главна институција кпја је пдгпвпрна за стимулисаое и безбеднпст бизнис пкружеоа  

кпји дппринпсе развпју сектпра МСП. У тпм циљу, Влада је  усвпјила Стратегију развпја кпнкурентних 

малих и средоих предузећа за перипд пд 2008. дп 2013. гпдине. Стратегија дппринпси даљем јашаоу 

и ефикаснпм кприщћеоу развпјних пптенцијала сектпра МСП, щтп ће се ппзитивнп пдразити на 

екпнпмски раст Републике Србије. Таквп усмереое треба да дппринесе ппвећаоу кпнкурентнпсти и 

извпза, даљем јашаоу инпваципних капацитета предузећа, динамишнијем расту заппсленпсти и 

равнпмернијем регипналнпм развпју. Успещнп спрпвпђеое Стратегије пбезбедиће пствариваое 

следећих резултата:  

1) већи брпј нпвих предузећа кпја успещнп ппстају у првим гпдинама ппслпваоа;  

2) бржи укупни раст и развпј сектпра МСП, са динамишнијим претвараоем микрппредузећа 

у мала и малих у средоа предузећа;  

3) ппвећаое извпза и знашајнп ппбпљщаое сппљнптргпвинскпг биланса;  

4)  вищу стппа заппсленпсти виспкпквалификпване радне снаге - трајна уппсленпст;  

5) равнпмернији регипнални развпј.
59
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 Стратегија развпја МСП и предузетнищтва града Нища (2003. гпд.) 
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 У вези пвпг ппдатка треба имати у виду да се брпј регистрпваних фирми на 1000 станпвника у Нищу и 
Србији верпватнп ппвећап у пднпсу на 2003. гпдину – прим. аут. 
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 Стратегија развпја кпнкурентних и инпвативних малих и средоих предузећа за перипд пд 2008. дп 2013. 
гпдине, 2008., стр. 9. 
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Република Србија је ппследоих гпдина ушинила знашајан напредак у пружаоу ппдрщке развпју сектпра 

МСП. Укупнп предвиђена средства за директну ппдрщку МСП сектпру  за 2008. гпдину изнпсила су пкп 

20 милијарди динара или нещтп вище пд 240 милипна ЕУР. Пва средства реализују се крпз активнпсти 

МЕРР, ФРРС, РАМСПП, СИЕПА, АПФИ, НСЗ, а биће усмерена на пружаое финансијске и нефинансијске 

ппмпћи. У пквиру финансијске ппдрщке МСП, најзнашајнији напредак пстварен је реализацијпм 

кредитне линије за ппшетнике (start – up) прекп ФРРС и РАМСПП. У 2007. гпдини реализпвана вреднпст 

кредита је изнпсила прекп 1,2 милијарде динара, збпг шега је у 2008. гпдини за пве намене 

пбезбеђенп 2,2 милијарде динара. При реализацији пве кредитне линије, пп први пут је примеоен 

децентрализпван нашин прикупљаоа и пбраде кредитних захтева. РАМСПП је прекп мреже 

регипналних агенција и свпјих лпкалних канцеларија прпмпвисала пву кредитну линију и 

инфпрмисала пптенцијалне предузетнике п кредитним услпвима, врщила прпцену предузетнишких 

пптенцијала заинтереспваних, спрпвела пбуку за израду бизнис плана, а такпђе ппмагала при 

пппуоаваоу кредитних захтева. Тиме је изврщенп пбједиоаваое финансијске и нефинансијске 

ппдрщке МСП крпз услуге РАМСПП.
60

  

У банкарскпм сектпру је ппследоих гпдина дпщлп дп раста кредитне ппнуде намеоене сектпру МСП, 

при шему је пстварена и дпбра теритпријална ппкривенпст. Без пбзира на раст ппнуде, услпви 

кредитираоа су и даље неппвпљни, ппсебнп са аспекта цене капитала, средстава пбезбеђеоа и 

кпмпликпваних и скупих прпцедура и разлишитих метпдплпгија при ппднпщеоу кредитних захтева. 

Стпга је влада Републике Србије предузела мере у ппгледу субвенципнираоа ппслпвних банака кпје 

дају кредите предузетницима за финансираое инвестиција и ппслпваоа уз стимулативне каматне 

стппе. Ппсебнп су знашајни кредити за инвестиције-дугпрпшни, са каматнпм стпппм пд пкп 6% и рпкпм 

птплате 3-5 гпдина и перипдпм ппшека пд 6-12 месеци. 

На лпкалнпм нивпу ппстпји некпликп прпјеката (реализпваних или су у прпцесу реализације) 

усмерених на предузетнищтвп и развпј МСП у Нищу: (I) Ппдрщка развпју МСП, финансиран пд стране 

дпнатпра; (II) LEDIB прпјекат (Local Economic Development In Balkan) усмерен на јашаое кпмпаративних 

преднпсти предузећа; (III) Бизнис инкубатпр центар (БИЦ). Кприсници пвпг инкубатпра су 

предузетници, тј. “start up” - мала и средоа предузећа – 14 власника МСП и прекп 100 заппслених. 

Развпјни прпјекти, финансирани пд страних дпнатпра и фпндација, су пд изузетнпг знашаја за лпкалну 

привреду: бизнис инкубатпра за индустријску прпизвпдоу (ппменутп је да у пквиру „MIN Holding Co.“ 

је ппшелп да ради 14 МСП – “start up”-пва), кластери фирми у текстилнпј и грађевинскпј индустрији, 

ИЦИТ – Инпваципни центар за развпј инфпрмаципних технплпгија при Мащинскпм факултету у Нищу, 

прпјекти микрпкредитираоа МСП, и слишнп.    
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 Стратегија развпја кпнкурентних и инпвативних малих и средоих предузећа за перипд пд 2008. дп 2013. 
гпдине, 2008., стр. 7. 
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У јануару и фебруару 2009. гпдине, у прганизацији USAID-а у Србији, пднпснп MEGА прпграма,
61

   

спрпведена је анкета међу ппслпдавцима Нища у циљу прикупљаоа инфпрмација п мищљеоу 

привредника п укупнпј ппслпвнпј клими у граду. Пва анкета је деп активнпсти у прпцесу стратещкпг 

планираоа и израде акципних планпва екпнпмскпг развпја на нивпу лпкалне заједнице, тј. Града 

Нища. 

Анкета је пбухватила 71 предузеће, са укупнп 9.731 заппслених радника. Сматра се да је без пбзира на 

мали узпрак, резултат анкете дпвпљнп релевантан за дпбијаое слике п ставпвима привредника п 

ппщтпј ппслпвнпј клими у граду. Пд 71 анкетиранпг предузећа 68 је у већинскпм дпмаћем 

власнищтву, а самп 2 предузећа су у већинскпм странпм власнищтву. Највећи брпј анкетираних фирми 

(48) се бави прпизвпдопм, 12 фирми се бави тргпвинпм, 9 грађевинарствпм, а самп 2 услугама. У 

узпрку препвладавају мала предузећа, с пбзирпм да 47 предузећа има маое пд 50 заппслених, 13 

предузећа имају између 50 и 250 заппслених и 9 предузећа је са прекп 250 заппслених.
62

   

Неки пд резултата анкете јесу следећи:
63

  

• Анкетирана предузећа планирају благи раст прпмета у 2009. гпдини пд пкп 10,9% и тп у свим 

сектприма псим у сектпру псталих услуга, где сматрају да ће им прпмет ппасти за 10%. 

• Свпје ппслпваое пва предузећа углавнпм пбављају унутар регипна (41%) кап и унутар пстатка 

Србије (43%). Пд укупнпг прпмета свега 16% птпада на ппслпваое са инпстранствпм. При тпме, са 

земљама Балкана пстварује се пкп 8% укупнпг прпмета, са пстаткпм Еврппе дпдатних 7%, а са 

ваневрппским земљама самп 1% укупнпг прпмета. 

• Пд 71 анкетиранпг предузећа 39 планира инвестиције ради прпщиреоа свпг ппслпваоа у 

Нищу, 25 предузећа разматра пву мпгућнпст, дпк свега 7 предузећа не планира инвестиције. При 

тпме, већина инвестиција ће бити реализпвана тпкпм 2009. гпдине, а самп маои брпј предузећа ће 

реализпвати инвестиције тпкпм 2010. и 2011. гпдине. Предузећа кпја планирају инвестиције пшекују да 

ће укупна вреднпст инвестиција изнпсити 2,830 милијарди динара (или пкп 30 милипна евра). Пве 

инвестиције би требалп да птвпре 1.100 нпвих радних места. Шак 18 предузећа планира, а 17 разматра 

мпгућнпст инвестираоа ван теритприје града Нища. Малп тржищте и дплазак кпнкурената на тржищте 

Нища су главни разлпзи инвестираоа ван теритприје града. 

• Један пд ппказатеља ппслпвне климе у граду је и ппдатак да 7 предузећа планира, а јпщ 9 

размищља п измещтаоу дела или целпкупнпг ппслпваоа са теритприје ппщтине, а кап разлпзи се 

навпде ппвпљнија ппслпвна клима у другим местима, прпмене тржищних услпва, трансппрт, 

неадекватан прпстпр и лпщ рад служби лпкалних власти. Пвпме треба дпдати ппдатак да шак 49,3% 
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 Упитник – Мищљеое привреднпг сектпра у Граду Нищу, анкету спрпвела Канцеларија за лпкални екпнпмски 
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анкетираних предузећа има или пшекује да ће имати прпблема са прпналажеоем нпвих радника са 

пдгпварајућим знаоима и вещтинама. Пвај прпблем је најизраженији у сектпру прпизвпдое и 

грађевинарства где је шак 53,6% предузећа пдгпвприлп да има прпблема са налажеоем адекватне 

радне снаге.  

• Кап фактпре кпји најнегативније утишу на тренутни и будући развпј свпг ппслпваоа 

анкетирана предузећа углавнпм навпде ппщту привредну ситуацију, наципналнп закпнпдавствп и 

виспке каматене стппе. 

• Треба јпщ рећи да је пд стране анкетираних предузећа лпкална сампуправа пцеоена 

прилишнп лпще, где је свега 11 предузећа пценилп рад лпкалне сампуправе пценпм „дпбрп“. Пп 23 

предузећа је рад лпкалне сампуправе пценилп „задпвпљавајућим“ и „лпщим“, а најлпщије су 

пцеоени Ппреска управа и Републишки фпнд за развпј. У ппгледу услуга лпкалне сампуправе 

најлпщије је пцеоенп издаваое грађевинских дпзвпла са 3,8 (на скали пд 1 дп 4 , где је 1 најбпља а 4 

најлпщија пцена), пдржаваое путева (3,56), и развпј инфраструктуре (3,55), а најппвпљније станпваое 

(2,59) и јавна безбеднпст (2,5). Пвп указује на пптребу привреднпг сектпра за квалитетнијим услугама 

лпкалне сампуправе, нарпшитп у пбласти издаваоа грађевинских дпзвпла и развпја кпмуналне 

инфраструктуре, щтп треба да ствпри ппвпљније услпве за ппслпваое у граду Нищу и ппвпљнију 

ппслпвну климу. 

 

2.3.7. Финансије 

Дпмаћи извпри финансираоа су: фпндпви, агенције, ппслпвне банке, прпјекти, кредити 

министарстава, градски бучет, Фпнд за развпј и сампфинансираое заједнишких пптреба грађана, 

сппствена средства нпсилаца активнпсти (кпмпаније) и средства заинтереспваних дпмаћих 

инвеститпра, (видети главу - извпри финансираоа). 

Страни извпри финансираоа су фпндпви и прпграми ЕУ, кредитне линије (кредитне линије страних 

влада и кредитне линије међунарпдних финансијских институција), прпјекти и средства 

заинтереспваних страних инвеститпра. 

Карактеристике финансираоа привреднпг развпја у граду су следеће: 

a) На финансираое развпја града вепма утише укупан финансијски амбијент Републике, јер 

велики деп финансијских средстава пптише из републишких фпндпва, агенција и прпјеката. 

b) Ппред дпмаћих извпра финансираоа кпји су најзнашајнији за развпј привреде једне земље, 

ппстпје и брпјни екстерни (инпстрани) извпри пд изузетнпг знашаја за развпј. 

c) Најппвпљније услпве финансираоа, шини се, дају дпмаћи фпндпви и агенције, дпк су 

неппвпљнији услпви кпд кпмерцијалних банака пд кпјих неке имају виспке каматне стппе. 

Влада Републике Србије је у тпм смислу предузела пдређене мере у смислу 
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субвенципнираоа ппслпвних банака кпје дају кредите предузетницима ппд ппвпљнијим 

каматним стппама, у циљу стимулисаоа привредних активнпсти а ппсебнп инвестиција.  

d) Град Нищ ппред дпмаћих (републишких) и међунарпдних извпра финансираоа, кпристи и 

лпкалне извпре кап щтп су нпр. средства бучета града. 

e) Ппстпји разнпврснпст кредитираоа какп пп висини кредита, такп и пп рпшнпсти. 

f) Ппстпје брпјне мпгућнпсти узимаоа средстава на дуги рпк са грејс перипдпм, щтп је пд 

знашаја за финансираое вепма знашајних и крупних инвестиципних прпјеката.  

 

2.3.8 Ппслпвнп пкружеое 

У Републици расте ппвереое инвеститпра за финансираое српске привреде (Дијаграм 1.). Упшава се 

знашајан ппраст страних инвестиција у 2006. гпдини. С пбзирпм на низак стандард и ниске лишне 

дпхптке грађана, Србија представља ппгпднп тлп за улагаое јер је радна снага најјефтинија у пднпсу 

на пкплне земље (Дијаграм 2.). 

 

Дијаграм 1. Стране инвестиције у Србији              Дијаграм 2. Кпмпаративна преднпст  

у милипнима УСД     ниске цене радне снаге у Србији 

 

Макрпекпнпмска стабилнпст представља један пд најважнијих услпва кпји дефинищу ппвпљнп 

ппслпвнп пкружеое. НД је ппрастап шетири пута у перипду 2001-2006. (Дијаграм 4.). У ппређеоу са 

земљама у пкружеоу Србија има највећи прпценат раднп активнпг станпвнищтва кпје гпвпри 

енглески језик, щтп је знашајна кпмпаративна преднпст у слушају уласка страних кпмпанија (Дијаграм 

3.). 

Инфлација на гпдищоем нивпу представља знашајан ппказатељ екпнпмске стабилнпсти ппслпвнпг 

пкружеоа и предуслпв је за развпј бизниса (Дијаграм 5.).  За развпј бизниса и на ствараое ппвпљнпг 

ппслпвнпг пкружеоа знашајан утицај има ппреска пплитика државе (Дијаграм 6.). 
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Дијаграм 3. Прпцентуални приказ  Дијаграм 4. раст НД у перипду 2001- 2006 у УСД 
пппулације кпја гпвпри енглески језик             

 

Дијаграм 5. Гпдищоа инфлација у                  Дијаграм 6. Уппредни приказ ппреза на дпбит 
перипду 2000-2006.  

 

На ппвпљнпст ппслпвнпг пкружеоа ппред макрпекпнпмских утицаја, щтп је наципнални нивп 

ингеренција,  утише и спремнпст лпкалне сампуправе за развпј пдређених сектпра привреде. 

Ппщтине кап јединице лпкалне сампуправе имају улпгу кљушнпг лпкалнпг партнера у ппвезиваоу 

разлишитих институција, прганизација и предузећа, шиме мпгу утицати на унапређеое привреднпг 

развпја.  

Улпга ппщтина у екпнпмскпм развпју у дпсадащопј пракси је прилишнп мала. Ппщтинске и градска 

власт немају адекватне ингеренције у пвпј пбласти. За тп ппстпји некпликп разлпга: (I) Уставпм и 

Закпнпм п лпкалнпј сампуправи нису предвиђене велике кпмпетенције ппщтина у пвпј пбласти; (II) 

Главне екпнпмске функције у Србији су централизпване на републишкпм нивпу, щтп пставља малп 

прпстпра за активнпсти ппщтина у пбласти екпнпмије (приватизација, фпнд за развпј, капиталне 

инвестиције, бучетски прихпди). Прпцес децентрализације и регипнализације, ппсебнп у сфери 

екпнпмскпг развпја, јпщ увек није спрпведен. Мпдел “пдпзгп на дпле” пдлушиваоа препвладава у 

функципнисаоу гптпвп свих институција; (III) Пгранишени лпкални бучети пнемпгућавају директне 

инвестиције у екпнпмски развпј, ппсебнп у маоим и маое развијеним ппщтинама; (IV) Недпстатак 

институција за лпкални екпнпмски развпј (лпкалних “micro-finance” институција, лпкалне државне 

аспцијације за пбезбеђиваое кредита, небанкарских институција за развпј лпкалних “клaстер”-а МСП, 
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технишке ппмпћи, прпграма сампзаппщљаваоа, ппвезиваоа (братимљеоа) ппщтина, пбразпваое и 

пбуку); (V) Пгранишени брпј и сппспбнпсти лпкалних кадрпва и капацитети ппщтине; (VI) Пплитишка 

нестабилнпст и сталне прпмене лпкалних власти, кап и недпстатак мптивације за рад на дугпрпшнпм 

екпнпмскпм развпју; (VII) Неппвпљни услпви за бржи екпнпмски развпј у Србији и (VIII) Републишки 

закпни кпји пгранишавајуће делују на лпкални екпнпмски развпј: Закпн п средствима у државнпј 

свпјини, Закпн п приватизацији (самп 5% приватизаципних прихпда припада ппщтинама), Закпн п 

банкама, итд. 

Пснпвни прпблеми за ппдстицај бпљем ппслпвнпм пкружеоу мпгу се сублимирати на следећи нашин: 

виспке лпкалне таксе и надпкнаде, велика неликвиднпст у привреди, неефикаснпст лпкалних власти у 

издаваоу разлишитих дпзвпла, недпстатак лпкација за изградоу са пдгпварајућим урбанистишким 

дпзвплама, прпблем власнищтва над градским грађевинским земљищтем у слушају страних директних 

инвестиција, неадекватнп разумеваое пптреба предузетника, неефикасни рад судских пргана у 

ппјединим привредним сппрпвима, кпрупцију, непдгпварајуће прпцедуре у јавним набавкама, 

ппдрщка предузетницима је вище вербална, негп реална. 

Хармпнизација закпна у Србији са регулативпм ЕУ ће сигурнп ствприти ппвпљније ппслпвнп пкружеое 

за екпнпмски развпј, ппсебнп развпј МСП, бржу приватизацију и реструктурираое, кап и раст 

ппљппривреде и унапређеое развпја села. 

Ппщтинама у Србији недпстаје пплитика и планпви за лпкални екпнпмски развпј, кап и разумеваое 

пптребе за усппстављаоем партнерских пднпса у прпмпцији лпкалнпг екпнпмскпг развпја. 

Ппщтинским службеницима или изабраним лицима недпстаје пбразпваое из пве пбласти, 

изузимајући ппједине слушајеве, када су прпграме пбуке спрпвпдиле неке невладине прганизације 

(НВП), дпнатпри или Агенције за развпј МСП. Ппзитивни ппмаци су фпрмираое Регипналнпг центра за 

развпј малих и средоих предузећа и предузетнищтва у Нищу и фпрмираое Центра за женскп 

предузетнищтвп у РПК Нищ. 

 

2.4 Инфпрмаципнп кпмуникаципне технплпгије - ИКТ 

2.4.1  Наципнална пплитика развпја  

Улпга ИКТ сектпра сагледана је крпз закпнски пквир и ппстпјећу дпкументацију у пвпј пбласти. 

Наципналним дпкументима
64

 из ИКТ сектпра, кап најважније пбласти развпја дефинисане су следеће:  

                                                 
64

 Стратегија развпја инфпрматишкпг друщтва у републици Србији 2006, Стратегија развпја 
телекпмуникација у Србији 2004, Наципнална стратегија заппщљаваоа 2005, Закпн п електрпнскпм пптпису 
2006, Закпн п инфпрмаципним системима 1996 
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a) Ширпкпппјасни приступ: пмпгућаваое брзпг приступа Интернету пп ниским ценама, 

првенственп прекп телефпнских линија (ДСЛ) или каблпва, али и прекп бежишне технплпгије 

(3Г мпбилних телефпна, Wi-Fi) или шак прекп сателита, кпји ће бити загарантпвани адекватнпм 

применпм ппследоег сета закпна ЕУ. 

b) Безбеднпст: електрпнске мреже се мпрају псигурати пд хакера и вируса и мпрају бити 

дпвпљнп безбедне да би се изградилп ппвереое клијената у електрпнскп плаћаое, питаое 

безбеднпсти се мпра уравнптежити са мпгућпм ппвредпм приватнпсти грађана. 

c) Е-укљушиваое: псигурати да је инфпрмаципнп друщтвп дпступнп највећем делу 

станпвнищтва, без пбзира на гепграфске и спцијалне разлике. 

d) Е-управа: приближити државну управу грађанима и привреди пбезбеђиваоем мпдерних 

јавних услуга путем Интернета дп 2005. – углавнпм прекп брзих интернет прикљушака 

(щирпкпппјасни приступ). 

e) Е-ушеое: прилагпдити пбразпвни систем и пбушаваое у ЕУ привреди заснпванпј на знаоу и 

дигиталнпј култури. 

f) Е-здравље: пбезбедити електрпнске здравствене услуге кпје су кприснишки настрпјене и 

инфпрмације за грађане и здравствене раднике щирпм Еврппе. Главнп питаое у пвпј ташки је 

увпђеое инфраструктуре за здравствену защтиту, превенцију бплести и здравственп 

пбушаваое прекп Интернета. 

g) Е-ппслпваое: стимулисаое развпја е-тргпвине (куппвина и прпдаја путем Интернета) и с тиме 

теснп ппвезана репрганизација ппслпвних прпцеса кприщћеоем дигиталне технплпгије. Е-

Еврппа предлаже усвајаое закпна п е-тргпвини и прпмпвисаое сампрегулисаоа, 

усппстављаое електрпнскпг тржищта за јавне набавке и пхрабрује МСП да „ппстану 

дигитална“. 

2.4.2  Телекпмуникаципна инфраструктура  

За развпј ИКТ сектпра неппхпдан је ппдстицај телекпмуникаципнпј инфраструктури кпја шини пснпв 

инфпрмаципних система и тп: развпј каблпвске телекпмуникаципне мреже, пднпснп прпстираое 

пптишких каблпва у регипну, регенерацију старих аналпгних телефпнских централа и инсталираое 

нпвих дигиталних централа, ппвећаое брпја дигиталних телефпнских линија са АДСЛ/ИСДН 

мпгућнпщћу, бржу и щиру пенетрацију интернета у свим пбластима без гепграфске дискриминације. 

Преглед ппдатака кпји су кприщћени у изради другпг извещтаја СЕЕ Пбсерватпрy са стаоем на дан 1. 

нпвембра 2005. гпдине на теритприји Србије је: 
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Табела 11: Брпј телефпнских претплатника у 2005 (кућни кприсници) 

 
 
Табела 12: Брпј телефпнских претплатника у 2005 (ппслпвни кприсници) 

 

Табела 13: Прпцентуални приказ дигитализације фиксне телефпније  
1 Јан. 2003 1 Јан. 2004 1 Јан. 2005 1 Нпв. 2005 31 Јул 2006 31 Дец. 06 

53,21 64,87 67,35 77,78 85,33 89,00 

 

Табела 14: Брпј кприсника Интернет услуга  
Укупан брпј интернет услуга Пенетрација Интернет кприсника Интернет кприсници/100 дпмаћинстава 

640.000 8,50% 25,40% 

 

Табела 15: Ппдаци п брпју мпбилних претплатника ппјединих пператера 

1. јан. 2003. 1. јан. 2004.  1. јан. 2005.  1. јан. 2005.  
Фиксна пенетрација (1 Нпв. 

2005) 

Телекпм 
Србија      18,14% 
 
Мпбтел/Теленпр    
14,00% 

Телекпм 
Србија      23,80% 
 
Мпбтел/Теленпр     
20,00% 

Телекпм 
Србија      30,98% 
 
Мпбтел/Теленпр   
26,00% 

Телекпм 
Србија      40,03% 
(31.12.2005) 
Мпбтел/Теленпр     
33,00% 

34,35 

 

Табела 16: Брпј телефпнских линија у Нищу  у  2007 
Град Нищ ГП Медиана ГП Нищка Баоа ГП Палилула ГП Пантелеј ГП Црвени Крст 

 117.4116  45.999  6.991 30.401 21.227  12.798 

Извпр: сајт Завпда за статистику републике Србије 

2.4.3 Активнпсти у пбласти ИКТ-а  

У пквиру Градске управе ппстпји Служба за пдржаваое и инфпрматишке и кпмуникаципне 

технплпгије , у пквиру кпје ппстпје три пдсека и тп: Пдсек за развпј апликација, Пдсек за ппдрщку 

прпјектима и интернет, Пдсек за инфпрматишку инфраструктуру и Пдсек за кпмуникаципну 

инфраструктуру. ИКТ сектпр је на нивпу Града у сталнпм развпју и укљушује све вище субјеката 

(градске ппщтине, Регипнални центар за пбразпваое заппслених, ускпрп Пбједиоену наплату, у плану 

Нарпдну библиптеку итд, са тенденцијпм да сви директни и индиректни бучетски кприсници буду деп 

јединственпг инфпрмаципнпг система Града Нища, али и тежопм да се ту придруже и фирме кпје нису 

у надлежнпсти Града, али су пд велике важнпсти за Град. У плану је и пствариваое предуслпва за 

регипналнпм сарадопм у пвпј пбласти. 

Јединствени универзитетски наушнп-наставни центар - ЈУНИС у Нищу
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 пбухвата све  
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 ЈУНИС је шлан Академске рашунарске мреже Србије - АМРЕС. Најнпвији технплпщки искпрак АМРЕС-а је 
изградоа пптишке инфраструктуре са гигабитским брзинама. Дп априла 2007. је реализпванп прекп 1200 км 
пптишких веза пд укупнп 2000 км планираних, шиме се ппвезују сви факултети и већи институти, библиптеке 
и пстале шланице мреже. Овај технплпщки напредак сврстава инфраструктуру АМРЕС-а у ред најразвијенијих 
академских мрежа Еврппе. Ефективни капацитет међунарпдних интернет веза АМРЕС-а данас изнпси пкп 350 
Мбит/с (мегабита у секунди), щтп је шак 5000 пута вище пд првпбитне брзине пд пре вище пд 10 гпдина. 

Аналпгни прикљушци Дигитални прикљушци ИСДН Укупан брпј претплатника Пенетрација 

549.312 1.717.154 25.706 2.292.172 30,57% 

Аналпгни прикљушци Дигитални прикљушци ИСДН Укупан брпј претплатника Пенетрација 

40.796 222.708 19.706 283.210 3,78% 
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активнпсти кпје су неппхпдне за планираое и управљаое кпмплексним инфпрмаципним системпм, 

кап щтп су прпјектпваое и реализација инфпрмаципних ппдсистема и спфтвера пд заједнишкпг 

интереса, прпјектпваое и реализација рашунарске ппдрщке, прпјектпваое и реализација мреже 

Универзитета и факултета и савремених мрежних сервиса, пбука кприсника, стпнп и електрпнскп 

издаващтвп и пстале пперативне активнпсти. 

Инпваципни центар за развпј инфпрмаципних технплпгија Мащинскпг факултета у Нищу (ИЦИТ) 

прганизује развпј инпвативних прпизвпда за пптребе привредних и непривредних прганизација 

кприщћеоем ИКТ-а, пбезбеђује услуге увпђеоа и примене инпвативних рещеоа у пбласти ИКТ-а. 

У пквиру Регипналне привредне кпмпре Нищ пфпрмљенп је Удуржеое за инфпрматишке делатнпсти и 

телекпмуникаципни сапбраћај, кпје брпји вище пд 120 привредних друщтава из пве пбласти. Прпграм 

рада пвпг Удружеоа пбухвата впђеое регистра привредних друщтава, прганизпваое и презентација 

дпмаћих и страних ппнуда, наступ на сајмпвима и кпнференцијама, прганизпванје ИКТ фпрума, 

прганизпваое стуршних курсева, едукација у примени стандарда при прпјектаваоу прпизвпда и 

пружаоу услуга.   

У пквиру УН ХАБИТАТ прпграма у Нищу спрпвпди се  прпјекат за развпј теритпријалних 

инфпрмаципних система за ппдрщку руралним ппдрушјима ппд називпм ‘’Лишна карта села’’. 

Присуствп електрпнске индустрије у Нищу, кпја се бави између псталпг и прпизвпдопм инфпрматишке 

ппреме је знатан пптенцијал за развпј ИК технплпгија. 

 
 

 

2.5 Живптна средина, теритприја и инфраструктура 

2.5.1 Прирпдни и културни ресурси 

Град Нищ се налази у нищкпј кптлини уз ущће Нищаве у Јужну Мправу. Ужи центар града је 

на 194м н.в. Највища ташка на теритприји града је Спкплпв камен, врх на Сувпј планини 

(1.523м н.в.) а најнижа низвпднп пд ущћа Нищаве у Мправу кпд места Дпоа Трнава (171м 

н.в.). Ппдрушје града Нища захвата ппврщину пд 596,71км2. Ппсебну карактеристику рељефу 

пвпг краја даје Сићевашка клисура, између Нища и белппаланашке кптлине, дуга 17км и 

дубпка 350-400м. 

                                                                                                                                                     
Ппследое ппвећаое капацитета интернет везе реализпванп је у пквиру еврппскпг ФП6 прпјекта SEEREN2 
(South-Eastern European Research and Education Network).  
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Шитав регипн има умеренп кпнтиненталну климу (тппла лета и умеренп хладне зиме) 

ппгпдну за туризам. Прпсешна вреднпст падавина је 577,79мм (највище у пктпбру, 67,8мм, а 

најмаое у фебруару, 35,5мм). У перипду 1993-2002. прпсешна кплишина падавина је била 

565,1мм (гпдищои расппн пд 386мм дп 662мм) а прпсешна гпдищоа температура 12,08Ц 

(расппн пд 11,0 дп 13,1Ц). Шестина ветра је 81-105 дана/гпд. Пвп ппдрушје карактерище 

бпгата гепмпрфплпщка разнпврснпст (планине, клисуре, каопни, пећине, врташе, увале, 

сашувани клифпви, равнице и др.).  

 

Прирпдна бпгатства: 

Теритприја града Нища пбилује прирпдним бпгатствима (две баое, две клисуре, пећине, 

излетищта, планинскп залеђе, реке итд.). 

- Гептермалне впде: 

 Нищка Баоа (температура впде 35-40Ц, издащнпст 100 л/с ппврщина 65км2; мпгуће 

ппвећаое издащнпсти на 250 л/с); 

 Баоа Тппилп - Кравље (дплина Тпппнишке реке, температура впде 30Ц, издащнпст 

10л/с, балнептерапија, пптенцијалнп експлпатација двпструкп вище впде); 

 Миљкпвац (дплина Тпппнишке реке, температура впде 36Ц, мпгућа издащнпст 50л/с); 
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 Пстрпвица (клисура реке Нищаве, 10км истпшнп пд Нищке Баое, температура впде 

22Ц, издащнпст 10л/с, дпбар квалитет за флащираое впде, близина будућег аутппута 

Нищ-Спфија) 

- Минералне впде: ппдрушје Јелащнице (3км истпшнп пд Нищке Баое, јпщ неиспитана 

минерална впда, прпцеоена експлпатаципна мпћ 5л/с, а температура минералне впде 20Ц); 

- Клисуре: 

 Сићевашка клисура (пптенцијални екп-етнп центар) 

 Јелащнишка клисура (пптенцијални развпј сепскпг туризма) 

- Церјанска пећина (14км пд Нища); 

- Каменишки вис (сппртскп-рекреативни туризам); 

- Сува планина (карстне впде за прпизвпдоу впде за пиће, здрава храна и лекпвитп биље) 

Културни и археплпшки ресурси: 

На теритприји града Нища се налази 66 археплпщких лпкалитета и 265 регистрпваних 

културних дпбара. Најважнији су: 

 археплпщки кпмплекс “Медијана” на пкп 60 ха (летоа резиденција цара Кпнстантина, 

4. век и пстаци каснпантишке царске резиденције са пшуваним прирпдним мпзаикпм и 

16 статуа пд мермера); 

 нищка Тврђава из римскпг, ранпвизантијскпг и средоевекпвнпг перипда; 

 централна зпна старпг дела града Нища (защтићена амбијентална целина); 

 праистпријски лпкалитети (Тпппница, Вртищте, Бубао, Хум...), а предмети се налазе у 

Нарпднпм музеју у Нищу; 

 Наиссус - искппине града из 2 - 6. века (пстаци су данас на прпстпру нищке Тврђаве); 

 Византијска црква из 11. века (кпд села Матејевца); 

 ранпвизантијска грпбница са фрескама у Јагпдин-мали (ранпхрищћански сппменик); 

 Црква Св. Пантелејмпна из 12. века; 

 Црква Св. Никпле из 14. века; 

 Ћеле-кула - јединствен сппменик у свету изграђен пд лпбаоа ппгинулих српских јунака; 

 Сппменик на Шегру из 19. века ппсвећен Стевану Синђелићу; 
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 Сппменик на Бубоу из 20. века  (сппмен на 10.000 стрељаних Нищлија у 2. св. рату) 

2.5.2  Намена земљищта  

Пснпвне шетири категприје кприщћеоа земљищта мпгу се сврстати у: ппљппривреднп, 

щумскп, впднп и грађевинскп земљищте. 

Ппљппривреднп земљищте. Ппљппривредна прпизвпдоа у граду Нищу дппринпси 8% 

наципналнпм дпхптку и 1% укупнпј заппсленпсти у Србији. Ппљппривреднп земљищте шини 

62% укупне ппврщине Нища, пднпснп 0,15ха/ст. Пд оегпве укупне ппврщине, 98% је у 

приватнпј свпјини. Нищ распплаже са 80% пбрадивпг и 20% непбрадивпг ппљппривреднпг 

земљищта. Пбрадиве ппврщине: пранице и бащте (58,73%), пащоаци (20,30%), впћоаци и 

винпгради (15,98%), ппвртнп биље (0,44%), незасејана ппврщина (2%). Непбрадиве 

ппврщине: дпминантнп пащоаци (7.503ха, 40% приватнп власнищтвп, 60% државнп), 

рибоака, трстика и бара има 7.  

Шумскп земљищте кпјим управља Щумскп газдинствп Нищ (кпје је у саставу Србијащума) 

прпстире се на 58.262ха. Прпцеоује се да ппстпји јпщ 53.636ха приватних щума (укупнп 

111.899ха). Укупна дрвна запремина у државним щумама изнпси 56м3/ха, дпк је у приватнпм 

сектпру 73м3/ха. Укупни гпдищои прираст за државне щуме је 2,13 м3/ха, а за приватне 1,65 

м3/ха. Прекп 30% државних щума птпада на щикаре и щибљаке и 21,6% на изданишке щуме, 

пбе нискпг квалитета, 9% вещташки ппдигнутих щума, 17% виспких щума. Лпща ситуација је и 

у приватним щумама. На ужем ппдрушју града налази се 14.480ха државних и 6.674ха 

приватних (укупнп 20.854 ха).  

Впднп земљищте налази се у сливу реке Нищаве и Јужне Мправе.  

Грађевинскп земљищте псим стамбенпг и другпг садржаја карактерищу индустријске зпне 

смещтене у западнпм, северпзападнпм, истпшнпм и јужнпм делу града.  

2.5.3 Прпстпрнп / урбанистишкп планираое  

Главне активнпсти у 2007., 2008. и 2009. гпдини пднпсе се на израду Прпстпрнпг плана 

административнпг ппдрушја града Нища, трећих измена и дппуна генералнпг плана Нища из 

1995. гпдине (кпјим су ппред псталпг сагледани измещтаое железнишке пруге према Спфији 

и будућа цивилна намена ппстпјећих касарни, усвпјенп 29.06.2007.) и нпвпг Генералнпг 

урбанистишкпг плана Нища 2010-2025. 
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Прпстпрни план административнпг ппдрушја града Нища  

ППАПГН се ради за перипд пд 2007. дп 2021. гпдине и представљаће плански дпкумент кпјим 

ће се утврдити дугпрпшни кпнцепт развпја, прганизације, уређеоа, защтите и кприщћеоа 

прпстпра административнпг ппдрушја града Нища. Ппдрушје пбухваћенп планпм шине 

теритприје 5 градских ппщтина: Медијана (10,7 км2), Палилула (117,3 км2), Пантелеј (141,7 

км2), Црвени Крст (181,5 км2) и Нищка Баоа (145,4 км2). Прпгрампм за израду плана 

предвиђенп је ствараое прпстпрних предисппзиција за пствареое циљева у смислу 

ппдизаоа степена урбанизације ппдрушја, нивпа квалитета живпта свих станпвника и 

пдржаоу екплпщкп -екпнпмске равнптеже ппдрушја,те афирмисаое улпге Нища кап 

макрпрегипналнпг урбанпг центра са гравитаципним ппдрушјем пд пкп 1.700.000 станпвника.  

Важећим Генералним планпм Нища из 1995. гпд. (ппврщина ГУП-а је 15.036ха) планирана је 

следећа намена земљищта: 

 станпваое (3.675,68ха); 

 централне функције (пбјекти управе, администрације, банке, ппщте, пбјекти културе, 

снабдеваоа, тргпвине, угпститељства и услужнпг занатства, на укупнпј ппврщини пд 

376,60ха; 

 пратећи пбјекти (пбјекти дешије и спцијалне защтите, пбразпваоа, здравства и други 

специјализпвани пбјекти на укупнпј ппврщини пд 185,45 ха); 

 радне зпне (индустријски, сервисни и складищни пбјекти, на укупнпј ппврщини пд 

1.446,75ха); 

 сппрт и рекреација, на укупнпј ппврщини пд 350,89 ха; 

 градскп зеленилп (паркпви и друге зелене ппврщине, парк щума, защтитнп зеленилп, на 

укупнпј ппврщини пд 852,77ха); 

 кпмунални пбјекти (грпбља, деппније, пијаце и сл, ппврщине 351,80 ха); 

 ппстпјеће намене (335,73 ха); 

 впдптпкпви (381,84 ха); 

 сапбраћајнице (аутппут, градске магистрале, примарне и секундарне сапбраћајнице, 

стамбене сапбраћајнице, на укупнпј ппврщини пд 2.169,28 ха); 

 ппљппривреднп земљищте (ппљппривреднп земљищте у пквиру грађевинскпг ппдрушја 

ппврщине 212,43ха и ванграђевинскпг ппдрушја 4.433,50ха). 
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Нпви Генерални урбанистишки план Нища 2010-2025. гпдине 

Пдлука п изради нпвпг Генералнпг плана Нища дпнета је маја 2008. гпдине, припремљен је 

нацрт плана и у тпку је прпцедура разматраоа, верификације и дпнпщеоа. Циљ дпнпщеоа 

Генералнпг урбанистишкпг плана је уређиваое и утврђиваое: грађевинских репна;  намене 

ппврщина кпје су претежнп планиране у грађевинскпм репну; праваца, кпридпра и 

капацитета за сапбраћајну, енергетску, впдппривредну, кпмуналну и другу инфраструктуру. 

Генерални урбанистишкпг план сагледава пптенцијале града, дефинище правце развпја 

јавних служби, сапбраћаја, инфраструктуре, ппслпвних и привредних зпна, станпваоа и 

туризма, уз утврђиваое мера защтите прпстпра и живптне средине. 

Ппдрушје Генералнпг урбанистишкпг плана Нища захвата ппврщину пд 260,06 км2, пднпснп 

26005,84.43 хектара, щтп представља 43,58% пд укупне ппврщине теритприје града Нища 

(596,78 км2). 

Ппдрушје пбухвата плана je у знатнпј мери ппвећанп у пднпсу на границу претхпднпг плана и 

тп у севернпм, истпшнпм и западнпм делу, дпк се у јужнпм делу граница углавнпм задржава. 

Разлпзи прпщиреоа су у шиоеници да насеља, кпја су у граници пбухвата, треба да 

представљају грађевински репн у кпме ће се градити путна и пстала кпмунална 

инфраструктура у циљу већег степена кпнтрпле градое и защтите ппљoпривреднпг 

земљищта пд некпнтрплисане градое. Северни, западни и истпшни деп ппдрушја плана 

Нища, представља прпстпр на кпме ће се градити аутппут, железница, гаспвпд, привредни, 

енергетски и други пбјекти. Максимална дистанца ппдрушја Генералнпг урбанистишкпг плана 

у правцу истпк - запад изнпси 25.734 м. Максимална дистанца ппдрушја Генералнпг 

урбанистишкпг плана у правцу север - југ изнпси 15.344 м. 

 

Пстали ппдаци п  граду и насељима 

Ппдрушје града карактерище уравнптежена мрежа насеља и пппулаципна неуједнашенпст. На 

теритприји града је фпрмирана мрежа пд 71 насеља ,кпја пбухвата град Нищ, 18 приградских 

насеља у пбухвату важећег Генералнпг плана и 52 насеља у руралнпм ппдрушју, са 

прпсешнпм велишинпм насеља пд 3.526 ст. Степен урбанизације је 71,1%, а према урбанп-

руралнпј структури, 2/3 шини градскп и 1/3 сепскп станпвнищтвп. 
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Град Нищ је центар Нищавскпг пкруга и заузима оегпвих 21,9% ппврщине (65,5% 

станпвника). Нищ је трећи град пп брпју станпвника у Србији и центар је Нищавскпг пкруга 

(шине га ппдрушје града и ппщтина Нищ, Алексинац, Сврљиг, Мерпщина, Дпљевац, Гачин Хан 

и Ражао). 

Град Нищ је мпнпцентришнп прганизпван град са главним градским центрпм. Урбанп 

ппдрушје града Нища пбухвата 15.036ха са 11 приградских и 7 сепских насеља. Густина 

насељенпсти у урбанпм делу дпстиже 500ст/ха, а прпсешна густина насељенпсти на градскпм 

ппдрушју је 520ст/км2. Насељаваое ппшиое у 3 веку п.н.е. 

Градска матрица централнпг дела Нища је уређена пп систему правилних грађевинских 

блпкпва (Први урбанистишки план из 1878. гпдине, пдмах накпн пслпбпђеоа пд Турака). 

Активнпсти кпје су у тпку или за кпје се припрема дпкументација за извпђеое:  

 У Нищкпј Баои: изградоа рекреативнпг центра и аква-парка на лпкацији "Лпзни калем"; 

изградоа туристишкпг сппртскп - рекреативнпг кпмплекса “Женева” са пратећим 

садржајима -  рибоак, зпп-врт, бптанишка бащта, купалищте; изградоа гплф терена на 

лпкацији између клуба “Јабушилп” и реке Нищаве; рекпнструкција старих базена и 

псталих сппртскп-рекреативних садржаја; прпщиреое паркпвских и щеталищних 

ппврщина; ревитализација села Кпритник у етнп селп; изградоа жишаре пд Нищке Баое 

дп Кпритника; уређеое купалищта Јаз у Прпсеку; адаптација вила у Нищкпј Баои.  

 У граду Нищу: изградоа маоих репрезентативних хптела виспке категприје у централнпј 

зпни; адаптација хптела “Амбасадпр”, "Нищ" и "Парк"; изградоа сајамскпг кпмплекса, 

кпнгреснп-ппслпвнпг центра.  

 у пкплини града Нища: уређеое баое Тппилп у севернпм делу ппдрушја града; уређеое 

пећине Церјанка ради пмпгућаваоа ппсета и туристишке експлпатације; сагледаваое 

зпне планине Селишевица кап туристишкпг ппдрушја у јужнпм делу ппдрушја града. 

Прпстпрни план за целп ппдрушје тадащое ппщтине Нищ усвпјен је 1992. гпдине. Усвпјени и 

важећи урбанистишки планпви на теритприји града су: Генерални план (важећи из 1995. 

гпдине, прве измене из 2001. гпдине, друге измене из 2004. гпдине и треће измене из 2007. 

гпдине; планпви генералне и детаљне регулације (144 нпвих планпва у перипду 2003-2008. 

гпдина урађених пп нпвпм Закпну п планираоу и изградои), кап и  преиспитани планпви 

2003. гпдине (277 важећих преиспитаних планпва из перипда пре ступаоа на снагу нпвпг 
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Закпна п планираоу и изградои 2003. гпдине). Крпз сектпрске стратегије66 дефинисани су 

ппщти и припритетни стратещки циљеви. Кап припритети навпде се: пбезбеђеое градскпг 

грађевинскпг земљищта за стамбену изградоу (пшекивани резултати: усвпјена Пдлука п 

јавнпм грађевинскпм земљищту; дефинисане нпве зпне за станпваое; дефинисани пснпвни 

критеријуми и стандарди изградое; изврщена анализа рентних пптенцијала града Нища и 

др). 

 

 

Кљушни елементи ЕУ урбане пплитике шијпј примени треба тежити у развпју града Нища су: 

 

- интегрисаое лпкалних пптенцијала у стратегије урбанпг и регипналнпг развпја; 

- развијаое интегралнпг приступа фпрмулисаоу пплитика; 

- кппрдинација стратегија урбанпг и регипналнпг развпја и ппдрщка јавнп/приватним 

партнерствима; 

- јашаое партиципације јавнпсти у дефинисаоу пплитика; 

- прпмпвисаое културе: диверзитет и идентитет; 

- заснпванпст на лпкалнпј традицији; 

- усвајаое/дпнпщеое пдрживих дугпрпшних перспектива; 

- пбезбеђиваое приступа сапбраћају, заппсленпсти, станпваоу, пбразпваоу и 

спцијалним услугама. 

 

2.5.4. Кпмунална инфраструктура и услуге 

Впдпснабдеваое 

Нищ се снабдева впдпм из система извприщта кпји је укљушен у градски впдпвпд: Љуберађа 

кпд Бабущнице, Крупац, Мпкра и Дивљана кпд Беле Паланке, Студена и Медијана кпд Нища, 

кап и прекп Мправскпг впдпвпда. Извприщта и акумулације ппдземних впда кпристе се за  

впдпснабдеваое дела сепских насеља. Маои брпј станпвника сепских насеља кпристи впде  

изузетнп неппсредним захватаоем из впдптпкпва. Укупна кплишина впде кпја се кпристи за 

јавнп впдпснабдеваое изнпси 2290 лит/сек. Капацитети пп впдпвпдним системима изнпсе: 

1/ Впдпвпдни систем "Медијана" 100 - 500 лит/сек, 2/ Впдпвпдни систем "Студена" 220 - 340 

лит/сек. и 3/ Впдпвпдни систем "Љуберађа-Нищ" 800 - 1450 лит/сек. 

                                                 
66

 Студија развпја лпкалне екпнпмије града Нища, 2005, Стамбена Страгегија Града Нища.  
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Према ппдацима из 2007. гпдине на градски впдпвпд је прикљушенп 48.380 пптрпщаша, пд 

шега су 1.952 зграде за кплективнп станпваое и 41.878 приватних кприсника. Пснпвни 

прпблем Града је снабдеваое пптрпщаша у III висинскпј зпни у летоем перипду и недпвпљан 

прпценат наплате впде (пкп 70%), кап и неппстпјаое система впдпснабдеваоа IV висинске 

зпне. Планирани су радпви на заврщетку бране “Селпва” (Тпплица) за впдпснабдеваое Нища 

и Тпплишкпг пкруга и за защтиту пд ппплава, навпдоаваое ппљппривреднпг земљищта, 

прпизвпдоу струје, изградоу рибоака. Заврщетак фпрмираоа впдпвпднпг прстена пкп 

града Нища и III и IV висинске зпне са снабдеваое насеља на вищим делпвима града, 

услпвљенп је изградопм резервпара на Бубоу и лпкалитету "Маркпвп кале" (IV висинска 

зпна) и дпвпдпм нпвих кплишина впде из извприщта “Селпва”. Брпј прикљушака на впдпвпд  

је 91.697 (пд укупнп 95.130 стамбених јединица, пднпснп 96,4%)  

Канализација – ппкривенпст није задпвпљавајућа (пре свега недпстаје сепска канализација). 

Брпј прикљушених на канализаципну мрежу у градскпм ппдрушју је 86,3%. У тпку је изградоа 

кплектпра у севернпј зпни Нища. Највећи кпмунални и екплпщки прпблем града Нища је 

неппстпјаое билп каквпг система за прешищћаваое птпадних впда. Урбанистишким планпм 

дефинисана је лпкација главнпг градскпг прешищћиваша у старпм кприту Нищаве између 

насеља Трупале и Ппппвац. 

Регулација впдптпкпва - Пд краја псамдесетих гпдина траје регулисаое кприта Нищаве и 

уређеое кеја ппшевщи пд центра града према истпку. Систематски се гпдищое уређује 

кпнтинуиранп пп један сегмент, имајући у виду и хидрптехнишке пптребе, кап и естетске и 

рекреативне аспекте уређеоа и регулације. Река Јужна Мправа је предмет регулације у 

сегментима пкп мпстпва. Брпјни пптпци се ппстепенп регулищу према гпдищоим 

прпграмима. 

Тпплификација – даљинским грејаоем пбухваћенп је 1.236.138м2 стамбене ппврщине, 

пднпснп 21.864 стана у пбјектима кплективнпг станпваоа и 821 кућа, щтп изнпси 30% укупнпг 

стамбенпг фпнда града. Ппједини делпви града греју се из сппствених извпра (насеље 

"Тесла" – „Стеван Синђелић“). Градска тпплана има 2 веће кптларнице (“Криви вир” са 

инсталисанпм снагпм пд 128МW и “Тпплана Југ” са 60МW) и јпщ 17 маоих. Сви делпви града 

су дпбрп ппкривени псим Дуванищта за кпје је у тпку изградоа гасне тпплане "Мајакпвски". 

Нпва тпплана "Апелпвац" заврщиће се за ппдрушје насеља Црвена звезда, Клинишкпг центра 

и СРЦ "Шаир". Дпласкпм гаса пре некпликп гпдина сви капацитети Градске тпплане су 

пребашени на кприщћеое гаса уместп мазута. 
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Наставиће се дигитализација телекпмуникаципне мреже и прпщиреое и пбнпва система у 

11 насеља. 

Гасификација – Крак гаспвпда је дпщап дп Нища 1998. гпдине. Пд тада се развија самп 

примарни гаспвпд и тек 2008. гпдине је ппшелп прикљушеое индивидуалних стамбених 

пбјеката на гаспвпдну мрежу. У наставку плана гасификације предвиђена је изградоа нпвих 

пбјеката и тп: Друга депница градске гаспвпдне мреже у дужини пд 4км и затвараое 

кружнпг магистралнпг прстена примарне гаспвпдне мреже. Псим тпга урадиће се прикљушни 

гаспвпди, мернп-регулаципна станица, наставак изградое магистралнпг впда Нисал-Нищка 

Баоа и секундарне гаспвпдне мреже за щирпку пптрпщоу. Планирани ппшетак изградое 

градске енергане на гас кпд Мезграје на Јужнпј Мправи предвиђен је за 2010. гпд. 

Електришна енергија – Целпкупна теритприја Нища је ппкривена електришнпм енергијпм са 

99,7% (станпва). Збпг рещаваоа прпблема нискпг наппна у мнпгим селима изврщиће се 

дпградоа мреже. Планирана је изградоа трафп-станице ТС 110/10кВ (“Нищ 8”) на Леденпј 

стени, рекпнструкција ТС 35/10 “Ћеле Кула” и “Стеван Синђелић”, прпщиреое ТС 110/10кВ 

“Нищ 10” у раднпј зпни “Север”. 

Катастар - у тпку је израда Катастра неппкретнпсти за целу теритприју града у складу са 

нпвим закпнским прпписима. Дп августа 2007. гпдине пбрађенп је 76% теритприје, а дп краја 

2009. гпдине биће заврщена пбрада кпмплетне теритприје града Нища. 

Инфпрматишка инфраструктура - сагледана је у пквиру ппглавља 2.4. Инфпрмаципнп 

кпмуникаципне технплпгије - ИКТ. 

2.5.5. Сапбраћајна инфраструктура  

Нищ се налази на раскрсници балканских и еврппских путева. Теритприју града секу три 

важна правца међунарпдних путева и железница - некпликп путних праваца кпји ппвезују 

Балкан са централнпм и западнпм Еврпппм, Влащку низију и Ппмправље са Јадранпм, 

Егејским и Црним мпрем прплази крпз теритприју Нища. 
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Извпр: Еврппска кпмисија - Транс-еврппска трансппртна мрежа  

Нищ је мултимпдалнп швприщте највищег ранга у Србији. Укрщтаое вище врста сапбраћаја 

врщи се на пвпм ппдрушју: кпридпр аутппута, железнишке пруге, аерпдрпм и планиране 

пруге за велике брзине Е-85 и Е-70, железнишкп швприщте, рпбнп-претпварни центар, 

пптишки каблпви, транзитне централе, ТВ и ЦТ предајници, струјни далекпвпд 400kV.   

Мрежа путева је дугашка 391км, а оену структуру шине: магистрални путеви (9%), 

регипнални путеви (23%) и лпкални путеви (68%). Сви путеви су са савременпм ппдлпгпм а 

стандард задпвпљава 91,7% лпкалних и 88,8% регипналних путева.  

Главна сапбраћајница дплази из правца Бепграда дп северне ивице Нища, пдакле се рашва 

ка југу дплинпм Јужне Мправе и Вардара и впди ка Сплуну и Атини (Е-75) и истпку дплинпм 

Нищаве и Марице према Спфији, Истанбулу и даље ка Блискпм и средоем истпку (Е-80).  

Правац кпји пд Нища впди на запад ка Тпплици (граница са Црнпм Гпрпм) ппвезује будуће 

аутппутеве Бепград - Јужни Јадран и Ђердап – Зајешар - Нищ.  

Мрежа путева (брпј 

станпвника на км пута) 
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Међунарпдни аутппут на Кпридпру 10 (депница Бепград-Нищ-Грделица, Е-75) је делимишнп 

изграђен. У плану је изградоа и рекпнструкција депнице Грделица-граница Македпније 

(96км), а планира се изградоа аутппута Нищ-граница Бугарске (Е-80) у дужини 86,80км. 

Пплпжај на Кпридпру X пмпгућавап је ппшеткпм 1990-их фреквенцију пд 4.000.000 туриста 

гпдищое (транзитни туризам). Неппхпдан је заврщетак Е-75 и Е-80 и пратећих пбјеката (мега 

центри, бензинске пумпе, хптел и др.) кап и ппстављаое сигнализације на путу. 

Псим сппменутих наципналних и међунарпдних сапбраћајних праваца, на теритприји града 

је слабије развијен систем регипналних сапбраћајница (Нищ-Крущевац-Шашак-Ужице,  правац 

Нищ-Зајешар-Негптин-Бугарска и румунска граница). Ппстпји 6 регипналних путних праваца. 

У Нищу функципнище јавни градски превпз са вище превпзника, регулисан градским 

пдлукама. Такси превпз функципнище са пкп 600 впзила. Мирујући сапбраћај функципнище 

крпз ппделу централнпг дела града на 2 тарифне зпне - црвене и плаве. 

Јавни градски превпз, такси превпз и мирујући сапбраћај сагледани су пдгпварајућим 

сапбраћајним студијама кпје су урађене и верификпване 2007. и 2008. гпдине. 

Ваздущни сапбраћај са пдвија прекп аерпдрпма 'Кпнстантин Велики'. Пплетнп-слетна стаза 

укупне дужине 2.500 м и щирине 45 м, рулна стаза дужине 290 м и щирине 25 м, платфпрма 

за паркираое ваздухпплпва димензија 275 x 100 м са 4 пзнашене ппзиције (укупан капацитет 

аерпдрпма у ванредним ситуацијама је 20 ваздухпплпва). Пристанищна зграда укупне 

ппврщине 1.700 м2. 

Аерпдрпм се налази у зпни са врлп ппвпљним временским услпвима тпкпм целе гпдине, са 

малим брпјем маглпвитих и снежних дана. Збпг тпга је у претхпднпм перипду  кприщћен кап 

алтернативни аерпдрпм за аерпдрпме у Прищтини, Бепграду, Ппдгприци,  Скппљу и Спфији.  
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Аерпдрпм су за редпвне и шартер летпве и алтернативна слетаоа кпристиле кпмпаније: ЈАТ, 

Аviogenex, Montenegro Airlines, Macedonian Airline (МАТ), Balkan, Tea, Crossair, Deutsche BA, 

Lufthansa, Thomson и др.  

Ппслужнп ппдрушје Аерпдрпма ће се у ппстпјећпј мрежи аерпдрпма Србије свакакп ппвећати 

када ступи на снагу угпвпр п заједнишкпм еврппскпм ваздухпплпвнпм ппдрушју и у Србији 

(European Common Aviation Area, ECAA,  прпцес је у тпку, угпвпр је пптписан, пшекује се 

ратификација у 2009. гпдини). Тп ће сигурнп резултирати дпласкпм нпвих кпмпанија 

укљушујући и нискптарифне (low-cost) па је, с пбзирпм на пдлишну путну ппвезанпст, реалнп  

пшекивати већи прилив путника из пкплних ппдрушја захваљујући брзпм и ефикаснпм 

друмскпм и железнишкпм приступу Аерпдрпму. 

Квалитетна инфраструктура пбезбеђује да пбјективни тржищни пптенцијал вепма брзп 

резултира великим скпкпм брпја путника на другпм путнишкпм аерпдрпму Србије. 

Пктпбра 2008.гпд. пптписан је угпвпр п заједнишкпм финансираоу и изградои лпгистишкпг, 

кпмерцијалнпг и каргп центра у Нищу са аустријскп-британским инвеститпрпм. Угпвпрпм 

вредним 61.300 000 евра предвиђа се изградоа 135.000 квадратних метара лпгистишкп 

кпмерцијалних и каргп пбјеката, лпцираних неппсреднп уз аерпдрпм Кпнстантин Велики. 

У плану је израда Генералнпг прпјекта “Железнишки швпр Нищ”, а заврщене су “Студија 

мирујућег сапбраћаја у централнпј зпни града Нища” и ''Студија јавнпг градскпг и 

приградскпг превпза путника на теритприји града Нища''. 

 

2.5.6. Живптна средина 

Квалитет живптне средине је стаое живптне средине кпје се исказује физишким, хемијским, 

биплпщким, естетским и другим индикатприма,  у развпјнпм смислу, јпщ знашајнији је ппјам 

капацитета живптне средине, кпји представља сппспбнпст живптне средине да прихвати 

пдређену кплишину загађујућих материја, без нарущаваоа равнптеже и наступаоа 
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неппвратне щтете у живптнпј средини. Пбавеза је усклађиваоа закпнпдавства и праксе 

земље са правним системпм и пракспм Еврппске уније67.  

На лпкалнпм нивпу, пргани надлежни за защтиту живптне средине имају пгранишену 

пдгпвпрнпст за прпблеме живптне средине кпји пбухватају защтиту ваздуха, защтиту пд буке, 

управљаое кпмуналним птпадпм, урбанистишкп планираое, грађевинске дпзвпле за мале 

пбјекте, кап и стратещку прпцену планпва и прпграма, прпцену утицаја прпјеката на живптну 

средину и издаваое интегрисаних дпзвпла из свпје надлежнпсти. 

Еврппске интеграције намећу припритетна ппља делпваоа у Републици Србији, али и у 

Граду Нищу. Једна пд таквих тема је защтита живптне средине, кпја  никада раније није 

имала такп виспкп местп на листи припритета . Тпкпм 2009. гпдине у бучет Града Нища се из 

републишких накнада пп пснпву защтите живптне средине слилп 19 милипна динара. У истп 

време, Град Нищ је ппределип вище пд 80 милипна за разлишите прпграме и прпјекте за 

защтиту и унапређеое живптне средине. Пвај тренд ће се у нареднпм перипду наставити, 

такп да се пшекује знатнп ппбпљщаое квалитета живптне средине.  

Фпрмираоем Савета за защтиту живптне средине и пдрживи развпј града Нища 

усппстављени су механизми за ствараое прпстпра за дијалпг и афирмацију прпекплпщкпг 

мищљеоа. Министарствп живптне средине и прпстпрнпг планираоа у великпј мери 

ппдржава јавне дебате, трибине и пстале видпве прпмптивних и едукативних активнпсти 

кпје Савет прганизује. 

Квалитет живптне средине 

У пвпм делу дате су пснпвне инфпрмације п припритетним прпблемима, стаоу и квалитету 

живптне средине у пбластима пд ппсебнпг знашаја за пдрживи развпј града Нища. 

Чврсти птпад 

                                                 
67

 Институципнални и закпнпдавнп-правни пквир защтите живптне средине има свпје упприщте у Уставу 
Републике Србије кпјим се утврђује правп грађана на здраву живптну средину, кап и дужнпст грађана да 
щтите и унапређују живптну средину у складу са закпнпм. Закпнпм п защтити живптне средине, Закпнпм п 
стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину, Закпнпм п прпцени утицаја на живптну средину и Закпнпм 
п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа пд 2004. гпдине дефинисан је и уведен нпви закпнски пквир 
за защтиту живптне средине у Републику Србију 2004. гпдине.  
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Један пд најзнашајних прпблема защтите живптне средине је третман и деппнпваое  птпада 

(ЛЕАП, 2001. кап и каснија истраживаоа). У граду Нищу се дневнп прпдукује пкп 220 тпна 

кпмуналнпг шврстпг птпада, щтп на гпдищоем нивпу изнпси прекп 80 милипна килпграма. 

Птпад (кпмунални, индустријски кпји нема свпјства ппаснпг, грађевински, делпм 

медицински...) се пдлаже на неуређенп градскп сметлищте већ шетири деценије. Сви 

капацитети ппстпјеће лпкације су гптпвп исцрпљени и на лпкацији се, уз примену 

технишкп‐технплпщких рещеоа, птпад мпже пдлагати јпщ вепма кратак перипд, не дужи пд 

три гпдине.  У2009. гпдини је пзбиљнп сагледана щтета кпју је даље пдлагаое санације  

мпглп да изазпве, наппкпн су пбезбеђена средства за санацију у пунпм изнпсу, и тп ппла 

пбезбеђује Град Нищ, а другу пплпвину републишки Фпнд за защтиту живптне средине.  

Најургентнији прпблем на деппнији јесте птвараое нпвпг ппља за деппнпваое птпада, кпје 

се припрема пп виспким стандардима кпји важе у развијеним земљама. Даље деппнпваое 

птпада ће се пбвављати такп да има минималан щтетни утицај пп живптну средину и 

здравље људи.  

Ппслпве сакупљаоа и третмана кпмуналнпг шврстпг птпада пбавља ЈКП „Медијана“. 

Ппслпвима везаним за пдржаваое кпмуналне хигијене и ппступаое са птпадпм бави се пкп 

500 радника у сектпру „Шистпћа“ пвпг ЈКП. Кпмунални шврсти птпад сакупља се предвиђенпм 

динамикпм (пд свакпдневнпг дп сакупљаоа једнпм седмишнп) са 24 специјална впзила из 

пкп 3.500 кпнтејнера са јавних ппврщина и из нетипизираних судпва из дпмаћинстава у 

зпнама индивидуалнпг станпваоа. 

Накнада за сакупљаое птпада ближа је спцијалнпј негп екпнпмскпј категприји и пбрашунава 

се пп квадратнпм метру стамбенпг, пднпснп ппслпвнпг прпстпра. И ппред тпга степен 

наплате се креће пкп 60 % и знашајнп утише на смаоеое прихпда ЈКП.У тпку је израда 

метпдплпгије за пбрашун накнаде за сакупљаое и трансппрт, али и за деппнпваое птпада, 

щтп је нпва накнада шије је увпђеое нпва закпнска пбавеза пп Закпну п управљаоу птпадпм.  

Неадекватан систем управљаоа птпадпм је присутан какп у граду Нищу, такп и у пкплним 

ппщтинама: Дпљевац, Гачин Хан, Мерпщина, Алексинац и Сврљиг кпји, пп Наципналнпј 

стратегији, шине регипн бр. 24. за управљаое птпадпм – Нищки регипн. Преппзнајући свпју 

улпгу регипналнпг лидера, Град Нищ свпјим прганизаципним, технишким, кадрпвским и 

другим капацитетима мпже и мпра да ппкреће прпцесе увпђеоа еврппских стандарада у све 

пбласти кпје пбезбеђују пдрживи развпј и защтиту живптне средине.  



РРееввииззиијјаа  ССттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  ГГррааддаа  ННиишшаа      

 61 

Град Нищ је предузеп ппсежне активнпсти у циљу рещаваоа прпблема управљаоа птпадпм, 

кпји је кап прпритетан за рещаваое сагледан у Статегији развпја Града Нища. Инициранп је 

фпрмираое Нищкпг Регипна за управљаое птпадпм и ппстигнут кпнсензус п неппхпднпсти 

унапређеоа система управљаоа птпадпм у Регипну. Пдлишна сарадоа кпја је усппстављена 

између Града Нища и Ппщтина Дпљевац, Гачин хан, Мерпщина, Сврљиг и Алесинац је 

пзванишена пптписиваоем Сппразума п фпрмираоу Нищкпг регипна за управљаое птпадпм 

у јулу месецу. Предмет сппразума јесте израда и имплементација регипналнпг стратещкпг 

плана управљаоа птпадпм. Пзбиљнпст и системски приступ кпји смп демпнстрирали је 

услпвип интереспваое и других лпкалних сампуправа да се пкрену ка Нищкпм регипну, па се 

и ппщтина Спкпбаоа прикљушила Нищкпм регипну.  

Визија рещеоа јесте дугпрпшнп усппстављаое пдрживпг регипналнпг управљаоа птпадпм на 

нашин кпји има минималан щтетни утицај на живптну средину и здравље садащоих и 

будућих генерација, уз раципналнп кприщћеое ресурса и ппщтпваое савремених принципа 

управљаоа птпадпм. Нарпшита пажоа ће се ппклпнити искприщћеоу секундарних сирпвина 

за рециклажу, кап и испитиваоу мпгућнпсти за енергеткп искприщћеое птпада. 

Развпј и јашаое регипналне стратегије, сарадоа и заједнишке акције у истраживаоима и 

реализацији пдрживе регипналне стратегије су приритети града Нища не самп у пбласти 

управљаоа птпадпм, већ и у свим псталим пбластима.  Ппбпљщаое защтите живптне 

средине, услуга сакупљаоа и пдлагаоа шврстпг птпада и ппбпљщаое хигијенских и 

здравствених услпва су цивилизацијске текпвине савременпг друщтва кпје мпрају бити 

дпступне какп станпвницима у централним градским зпнама , такп и станпвницима 

удаљених села.  

Снабдеваое впдпм и птпадне впде 

Нищ распплаже кплишинпм пд пкп 1.200 лит/сек здраве и квалитетне впде за пиће кпја 

перспективнп неће задпвпљити пптребе града. Ппсебан прпблем представљају неадекватни 

и недпвпљнп пдржавани извпри впдпснабдеваоа на сепскпм ппдрушју. 

Нищ нема централнп ппстрпјеое за прешищћаваое кпмуналних птпадних впда, нити 

индустријске предтретмане птпадних впда, щтп утише на вепма великп дпдатнп загађеое 

Нищаве кап реципијента. Не ппстпји сепаратни систем прикупљаоа атмпсферских птпадних 

впда. Систематски мпнитпринг кплишина и квалитета ппврщинских и ппдземних впда је 

неадекватан. 
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Најзнашајнији узрпци прпблема у пбласти впдпснабдеваоа и третмана птпадних впда су: 

 недпвпљнп спрпвпђеое ппстпјећих прпписа у пракси; 

 недпследна примена система накнада за кприщћеое и защтиту впда, и ниска цена 

впде; 

 непдгпварајућа защтита впда, а нарпшитп извприщта за впдпснабдеваое; 

 лпще стаое дистрибутивне мреже впде за пиће и виспки губици; 

 некпнтрплисана примена вещташкпг ђубрива и других щтетних прпдуката. 

Лпкација неппхпднпг главнпг градскпг прешищћиваша пдређена је у старпм кприту Нищаве 

између насеља Трупале и Ппппвац, на западнпј пбали Нищаве, шиме ће накпн реализације 

бити рещен највећи кпмунални и екплпщки прпблем града Нища. 

Квалитет ваздуха 

Квалитет ваздуха се у Нищу систематски прати вище пд ппла века и ппстпје вепма дпбри 

ппдаци кпји се мпгу кпристити у функцији управљаоа и развпја града. Дпминантни извпри 

аерпзагађеоа су: сапбраћај, индустрија, тпплане и индивидуална лпжищта, кпмуналне 

активнпсти. 

Неки пд најзнашајнијих узрпка загађеоа ваздуха су: 

 неусклађенпст регулативе у пбласти емисије и имисије; 

 застарела технплпгија, ниска енергетска ефикаснпст и недпстатак ппстрпјеоа за 

прешищћаваое димних гаспва у индустријскпм и енергетскпм сектпру; 

 непптпуна мрежа за мпнитпринг квалитета ваздуха. 

Квалитет ваздуха 

Квалитет ваздуха се у Нищу систематски прати вище пд ппла века и ппстпје вепма дпбри 

ппдаци кпји се мпгу кпристити у функцији управљаоа и развпја града. Дпминантни извпри 

аерпзагађеоа су: сапбраћај, индустрија, тпплане и индивидуална лпжищта, кпмуналне 

активнпсти. 

Неки пд најзнашајнијих узрпка загађеоа ваздуха су: 

 неусклађенпст регулативе у пбласти емисије и имисије; 



РРееввииззиијјаа  ССттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  ГГррааддаа  ННиишшаа      

 63 

 застарела технплпгија, ниска енергетска ефикаснпст и недпстатак ппстрпјеоа за 

прешищћаваое димних гаспва у индустријскпм и енергетскпм сектпру; 

 непптпуна мрежа за мпнитпринг квалитета ваздуха. 

Сапбраћај и квалитет живптне средине 

Ппред расутпг загађеоа ваздуха кпје је узрпкпванп сапбраћајем, утицај на живптну средину 

сагледава се и крпз емисију угљпвпдпника, загађеое букпм и вибрацијама и загађиваое 

впде и земљищта. Неки пд најзнашајнијих узрпка прпблема су: 

 недпвпљна градска и приградска мрежа путева за ппвећан пбим сапбраћаја, 

укљушујући градске пбилазнице; 

 застарелпст и технишка неисправнпст впзила; 

 недпвпљнп кприщћеое гаса и других алтернативних гприва; 

 недпвпљна заступљенпст екплпщки ппдпбнијих видпва јавнпг превпза; 

 застареп впзни парк сапбраћајних предузећа. 

Заштићена прирпдна дпбра и бипдиверзитет 

Ппред защтићених прирпдних дпбара, прирпдне ресурсе представљају ппдрушја знашајнпг 

специфишнпг бипдиверзитета, лекпвитп биље и ресурси щума. 

Најизраженији прпблеми притиска на прирпду и бипдиверзитет на теритприји Нища, су: 

 фрагментација екпсистема, пднпснп прирпдних станищта сапбраћајнпм 

инфраструктурпм; 

 некпнтрплисанп сакупљаое дивљих биљних и живптиоских врста и гљива ради 

стављаоа у прпмет; 

 примена застарелих технплпгија и неефикаснп кприщћеое непбнпвљивих 

енергетских и минералних ресурса; 

 неадекватне мере защтите у ппљппривреди; 

 намернп или слушајнп унпщеое алпхтпних врста флпре и фауне; 

 урбанизација и некпнтрплисани туризам у зпнама псетљивих екпсистема и 

защтићеним прирпдним ппдрушјима. 
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Неки пд узрпка пвих прпблема су: неефикаснп спрпвпђеое прпстпрнп-планских дпкумената, 

неппстпјаое ефикасне интер-респрне и интер-сектпрске сарадое у пбласти защтите 

прирпде; неефикасан систем и механизам управљаоа защтићеним прирпдним дпбрима, 

неефективан систем кпнтрпле сакупљаоа и прпмета биљних и живптиоских врста, 

неппстпјаое екпнпмских и финансијских инструмената защтите прирпде. 

Загађеое букпм 

Нищ је један пд шетири града у Србији, ппред Бепграда, Нпвпг Сада и Субптице, у кпјем се 

мпнитпринг буке спрпвпди систематски на пснпву Прпграма кпји дпнпси Скупщтина града. 

Пснпвни прпблеми у вези са защтитпм пд буке везани су за специфишне лпкалне извпре 

буке, па се бука на пснпву тих ппдатака мпже фпрмулисати кап лпкални прпблем. Неки пд 

узрпка прпблема везаних за загађеое букпм су: 

 неадекватнп лпцираое индустријских ппстрпјеоа, занатских радои, а ппсебнп 

угпститељских пбјеката у урбаним зпнама; 

 претвараое стамбенпг у ппслпвни прпстпр; 

 недпвпљна мрежа улица са аутпматскпм регулацијпм сапбраћаја и синхрпнизација 

рада семафпра; 

 несистематска мереоа буке на извприма емисије; 

 недпстатак прпстпрнп‐планске дпкументације у циљу пдређиваоа зпна кпје 

регулищу пбласт защтите пд буке. 

Остале пбласти пд значаја за заштиту живптне средине 

Развпј сепскпг ппдрушја знашајнп је услпвљен степенпм и квалитетпм инфраструктуре у 

гптпвп свим сепским насељима Нища. Стаое кпмуналне инфраструктуре на сепскпм ппдрушју 

је углавнпм незадпвпљавајуће. Са аспекта ппљппривредне прпизвпдое, неправилна и 

некпнтрплисана упптреба пестицида, неадекватнп управљаое плпднпщћу земљищта и 

упптребпм минералних ђубрива и други узрпци прпблема дпвели су дп загађеоа 

ппљппривреднпг земљищта и ппдземних впда и еутрпфикације впдптпкпва. 

Енергетски биланс града је ппвезан са защтитпм живптне средине и тп ппсебнп у делу кпји се 

пднпси на кприщћеое прирпднпг гаса кап екпнпмски и екплпщки најппвпљнијег енергента. 
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Ппред тпга треба имати у виду и недпвпљне активнпсти на прпмпцији щтедое и раципналне 

пптрпщое енергије и енергетске ефикаснпсти. У смислу енергетске ефикаснпсти ппсебнп је 

знашајнп недпвпљнп дпбрп стаое (знашајни губици) у енергетским дистрибутивним 

системима, а ппсебнп тпплпвпдима. Нищ има знашајне пптенцијале (ппсебнп бипмасе) за 

развпј и примену алтернативних енергетских извпра. 

Туризам и оегпв утицај на квалитет живптне средине мпгу се сагледати крпз неадекватнп 

лпцираое туристишких пбјеката, загађеое птпадним впдама и птпадпм, емисију у ваздух пд 

сапбраћаја и грејаоа пбјеката. Ппсебан прпблем представља некпнтрплисани развпј 

туристишких капацитета у защтићеним прирпдним дпбрима.  

Јавне зелене ппврщине на теритприји Нища су прилишнп старе. Недпвпљнп се пбнављају, а 

за шуваое, нпвп уређиваое и пдржаваое је неппхпднп јашати ппсебну службу. 

Финансираое защтите живптне средине на теритприји града пбезбеђује се из бучета града. 

Недпвпљнп се кпристе мпгућнпсти пбезбеђиваоа средстава из других извпра (фпндпви, 

дпнатпри, прпјектнп финансираое...). Неделптвпран систем финансираоа защтите живптне 

средине и недпстатак екпнпмских ппдстицаја дпвпде дп нискпг нивпа улагаоа у живптну 

средину, а бучет ппстаје главни извпр финансираоа. Систем екпнпмских инструмената је 

неразвијен и не пмпгућава дпвпљнп екпнпмских ппдстицаја за смаоеое загађеоа. 

Образпваое и пбука за заштиту живптне средине 

Град Нищ је први град у Републици Србији у кпјем је пре скпрп две деценије заппшелп 

универзитетскп пбразпваое за защтиту живптне средине. На Факултету защтите на раду дп 

сада је диплпмиралп прекп 500 инжеоера защтите живптне средине. Пвакав кадрпвски 

пптенцијал један је пд реалних пснпва за развпј система защтите живптне средине, кпји ће 

ппдржати пдрживи развпј града. 

Стална кпмуникација измедју институција и невладинпг сектпра је неппхпдан услпв и 

претппставка за медјуспбну кппрдинацију и ускладјиваое лпкалних интереса. Град Нищ је 

први град у Србији кпји је щирпкп птвприп врата сарадое у пбласти защтите живптне 

средине. Увиђајући пптребу за умрежаваоем ради лакщег пствариваоа заједнишких 

интереса, кап и недпвпљну кпмуникацију између разлишитих институција, пбезбедилп 
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ускладјенп делпваое и задпвпљиле брпјне екплпщке пптребе, фпрмирана је ЗЕЛЕНА МРЕЖА 

ГРАДА НИЩА - "ЗелеНИЩ" .  

"ЗелеНИЩ" је нефпрмална мрежа институција и  прганизација цивилнпг друщтва кпје се баве 

пшуваоем и унапређеоем защтите живптне средине и пдрживим развпјем.  

Живптна средина и здравље 

Елементи квалитета живптне средине кап щтп су: загађеое ваздуха, кпнтаминација впде и 

хране, бука и зрашеое су неки пд главних узрпка нарущаваоа здравља. Загађеое ваздуха 

мпже да утише на људскп здравље директним пщтећеоем респиратпрнпг система. Вепма 

битна загађујућа материја је плпвп, збпг оегпве щирпке упптребе кап адитива гпривима. 

Ппвищена кпнцентрација плпва мпже да се пренесе у ланац исхране кпнтаминацијпм 

земљищта дуж знашајнијих сапбраћајница. Хигијенски неисправна впда за пиће дпвпди дп 

щиреоа ппремећаја дигестивнпг система, хрпнишних и инфективних бплести. Лпщ квалитет 

ппврщинских впда представља претоу људскпм здрављу када се кпристи у рекреативне 

сврхе. Неправилнп управљаое птпадпм щтетнп утише на здравље људи и прпузрпкује 

епидемиплпщки ризик, кпнтаминацију сепских извпра снабдеваоа впдпм и емисију вепма 

канцерпгених дипксина кпји мпгу настати паљеоем птпада на сметлищтима. 

Систем мпнитпринга кпји се сталнп унапређује кап резултат има скретаое ппзпрнпсти 

јавнпсти на стаое живптне средине и указује на пптребу предузимаоа мера ради 

ппбпљщаоа услпва живпта садащоих и будућих генерација.  

 

 

 

 



РРееввииззиијјаа  ССттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  ГГррааддаа  ННиишшаа      

 67 

2.6 Друщтвени развпј 

2.6.1 Станпваое 

На теритприји града Нища, 85.269 дпмаћинстава станује у 95.130 станпва, щтп шини 1,1 стан пп 

дпмаћинству. Прпсешна ппврщина стана је 59м
2
. На једнпг станпвника дплази у прпсеку 22.5м

2
 стана. 

Сваки пети стан је пренасељен. Прпсешнп на једну спбу дплази 1,2 станпвника. 

Једна трећина станпва је мала (20% маое пд 15м
2
 пп станпвнику, 10% маое пд 10м

2
) щтп је идентишнп 

ситуацији у Бепграду. Ппврщина пплпвине станпва је између 15 и 30м
2
 . Најбрпјнија је група станпва 

велишине 50 дп 60м
2
. Самп 3% станпва има ппврщину већу пд 100м

2
. Гарспоере и ппсебне спбе шине 

5% стамбенпг фпнда, мали станпви 9%, двпспбни 37%, трпспбни 36%, а шетвпрпспбни и већи шине 13% 

стамбенпг фпнда. Трећина станпва се налази на сепскпм ппдрушју. Пкп 10.000 (скпрп 12%) станпва је 

ненастаоенп. 80% стамбенпг фпнда је старпсти маое пд 45 гпдина.  

 

 

 

 

 

Ппремљенпст станпва у Нищу, Нищавскпм пкругу и Србији 

 

 

Стандард станпваоа је релативнп виспк. Пкп 28% станпва има сву пптребну ппрему укљушујући 

централнп грејаое. Две трећине станпва има све псим грејаоа. Самп 3.5% станпва нема канализацију 

дпк 2.6% нема ни впдпвпд ни канализацију. На селу је ситуација знатнп неппвпљнија. Тамп је једна 

трећина станпва старија пд 45 гпдина, а две трећине станпва нема савремене санитарне уређаје.   

88,2% 89,4% 88,8% 

75,7% 78,8% 
69,3% 

96,4% 

74,8% 
83,8% 

Ниш Округ Србија 

Станови са прикључком на  водовод Сранови са купатилом Станови са ВЦ-ом 
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Пд укупнпг брпја, 98% станпва је у приватнпм власнищтву. Између 6.000 и 7.500 станпва је намеоенп 

издаваоу. Трпщкпви станпваоа су релативнп ниски захваљујући неекпнпмским ценама станарина и 

других кпмуналних трпщкпва. Пкп 85% дпмаћинстава не улаже у инвестиципнп пдржаваое стамбених 

пбјеката нити је у стаоу да сампсталнп финансира (или пбезбеди кредит за) куппвину стана.  

Највећи брпј станпва је изграђен између 1960. и 1980. гпдине.  

П пбиму тзв. нелегалне градое гпвпри ппдатак да је дп сада ппднетп 11.000 захтева за легализацију 

бесправнп ппдигнутих пбјеката. Највище пваквих пбјеката смещтенп је у приградским насељима. Два 

ппдстандардна насеља (Стпшни трг и насеље Црвена звезда) углавнпм су насељена рпмскпм 

пппулацијпм. Великпм брпју приградских насеља недпстају асфалтирани путеви и канализаципна 

мрежа. 

Стамбенп најугрпженије категприје станпвнищтва шине: старашка дпмаћинства, сепска дпмаћинства, 

рпмска дпмаћинства, избеглишка дпмаћинства, сирпмащна - спцијалнп угрпжена дпмаћинства и друге 

раоиве групе.  У пву групу спадају и избегла и расељена лица, пспбе кпјима је неппхпдна туђа ппмпћ 

и инвалиди. Избеглице из Хрватске, Бпсне и других република (4.554) углавнпм живе у изнајмљеним 

станпвима (92%). Лица расељена са Кпспва су или куппвала станпве на тржищту, или су градила 

индивидуалне стамбене пбјекте (шестп без ваљане дпзвпле и дпкументације), или су живели у 

закупљеним станпвима или у станпвима рпђака. Прпцеоује се да у свакпј пд пвих категприја има 

1.200 дп 1.500 ппрпдица. Пспбе кпјима је неппхпдна туђа ппмпћ (пкп 1.000) и инвалиди (700 дп 800 

људи у кплицима) шине јпщ једну групу кпјпј је пптребнп ппсветити ппсебну пажоу. У граду јпщ увек 

ппстпје архитектпнске баријере несавладиве за пву категприју станпвника. Вище пд пплпвине пвих 

пспба је сирпмащнп, щтп утише и на стамбенп сирпмащтвп
68

. 

Прпцеоује се да ће у наредних пет гпдина бити пптребнп птприлике пп 1.000 станпва гпдищое пд 

шега би једна петина требалп да буде намеоена спцијалнпм станпваоу. Већ је сада пптребнп пкп 

2.000 станпва за нпвпфпрмиране ппрпдице. Прпцеоује се да ће се брпј станпвника урбанпг ппдрушја 

ппвећати за пкп 3.000 дп 2010. гпдине и да ће се истпвременп брпј станпвника у сепскпм ппдрушју 

смаоити за 2.000 станпвника. Пвпме ће дппринети: лпкалне миграције селп-град, заустављаое 

емиграције младих и ппвратак из инпстранства једнпг брпја миграната. Станпве ће тражити углавнпм 

млади брашни парпви. Прпсешна велишина дпмаћинства ће се стабилизпвати на 2,8.  

2.6.2 Спцијална защтита 

Спцијалнпм защтитпм у Нищу баве се превасхпднп јавне институције. Цивилних, непрпфитних или 

приватних институција спцијалне защтите (псим некпликп приватних дешјих вртића) за сада јпщ нема. 

Наципнална стратегија развпја спцијалне защтите предвиђа знашајније укљушиваое пвих пблика щтп 

треба имати у виду приликпм израде лпкалне стратегије развпја. У граду делује један брпј 
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 Стамбена стратегија Града Нища, 2007. 
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прганизација кпје пкупљају пптенцијалне кприснике (ветерани, инвалиди, сампхране мајке) и у оима 

треба видети зашетак једнпг диверзификпванијег приступа прпблему спцијалне защтите.   

У Нищу се ппслпвима спцијалне защтите баве: Центар за спцијални рад, Предщкплска устанпва 

«Пшелица», Устанпва за дневни бправак деце пметене у развпју, Герпнтплпщки центар, Дпм за децу 

без рпдитељскпг стараоа « Дущкп Радпвић », Дпм за слущнп пщтећену децу и Дпм за васпитаое 

пмладине.  

Главна устанпва у пвпј пбласти је Центар за спцијални рад. Функципнална веза између Центра за 

спцијални рад и лпкалне сампуправе је нејака и нестална. Пснпвне функције пве устанпве су: 

неппсреднп пствариваое спцијалне защтите, пствариваое функције старатељства, праћеое и 

прпушаваое спцијалних пптреба и прпблема, превенција, планираое и прпграмираое спцијалне 

защтите, кппрдинираое активнпсти у пвпј пбласти.   

Извпр највећег брпја спцијалних прпблема у граду је незаппсленпст. Мада Нищ спада у развијеније 

ппщтине, смещтен је у најсирпмащнији регипн Србије. Југпистпшна Србија има пкп 20% сирпмащних, и 

јпщ је вище пд пплпвине станпвнищтва супшенп са ризикпм сирпмащтва. Псим претећег сирпмащтва, 

прпблем кпји ће све вище дпбијати на тежини је све већи удеп старпг станпвнищтва. У граду не 

ппстпји институција кпја се систематски брине п стареоу и старпсти. Герпнтплпщки центар збриоава 

пстарела лица кпја не мпгу да живе сама, али се прпблемима спцијалнпг пплпжаја старих никп не 

бави.  

Центар за спцијални рад заппшеп је низ инпвативних прпграма кпји ппслпве спцијалнпг рада изнпсе из 

махпм затвпрених институција и у спцијални рад укљушују удружеоа, ппрпдице и ппјединце у 

заједници. Неки пд тих прпграма су: Превенција насиља у ппрпдици; Прихватилищте за жене и децу 

жртве насиља; Кпрак дп сампсталнпсти - прпграм за щтићенике Дпма за незбринуту децу кпји су 

наврщили 20 гпдина; Смещтај деце у хранитељске ппрпдице, Прпјекта са диверзипним щемама 

(намеоен деци кпја су дпщла у сукпб са закпнпм). Ппследоих гпдина ппстаје видљив тренд ппраста 

малплетних и пунплетних кприсника спцијалне защтите. Спцијални прпјекти кпји су у тпку су следећи: 

изградоа станпва за инвалиде, станпваое за пспбе са инвалидитетпм; пткуп напущтених сепских 

дпмаћинстава за избеглице из кплективних центара; спцијалнп станпваое у защтићеним услпвима; 

станпваое и интеграција избеглица и др. Прпграми кпји се спрпвпде на ппљу јашаоа спцијалне 

защтите су: Community Reconstruction through Democratic Action и Јашаое капацитета младих за 

делпваое у лпкалнпј заједници. 

Крајем 2008-ме гпдине пптписан је сппразум п сарадои на реализацији наципналне Стратегије 

развпја спцијалне защтите између града и Министарсва рада и спцијалне пплитике. На пснпву тпг 

сппразума, фпрмиран је радни тим кпји је заппшеп израду лпкалне стратегије развпја спцијалне 

защтите кпја би требалп да буде усвпјена дп краја 2009-те гпдине. 
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2.6.3 Здравствена защтита 

На ппдрушју града Нища, прганизаципнпм щемпм и према Уредби п Плану мреже здравствених 

устанпва, здравствену защтиту пружа 13 здравствених устанпва у државнпм власнищтву. Институт за 

јавнп здравље у Нищу пбавља здравствену делатнпст на сва три нивпа здравствене защтите, кап и 

Завпд за трансфузију крви и Завпд за судску медицину. Институт за јавнп здравље пружа превентивну 

здравствену защтиту из пбласти спцијалне медицине, микрпбиплпгије, хигијене и епидемиплпгије. 

Примарну здравствену защтиту у граду Нищу пбављају устанпве и у државнпм и у приватнпм сектпру. 

Пкпсницу система примарне здравствене защтите представљају устанпве у државнпм власнищтву: 

Дпм здравља са мрежпм здравствених станица и амбуланти, Завпд за хитну медицинску ппмпћ, Завпд 

за здравствену защтиту радника, Завпд за здравствену защтиту студената, Завпд за плућне бплести и 

туберкулпзу, Стпматплпщка клиника и Здравствена устанпва „Апптека Нищ“. 

Примарну здравствену защтиту студената пбавља Завпд за здравствену защтиту студената, а 

превентивнп-куративнпм здравственпм защтитпм радника бави се Завпд за здравствену защтиту 

радника (4 диспанзера и 7 амбуланти). 

У приватнпм сектпру, делатнпщћу из дпмена примарне здравствене защтите бави се већи брпј 

приватних прдинација, ппликлиника, стпматплпщких прдинација и приватних апптека. 

Са 174 станпвника на једнпг лекара, ситуација је знатнп ппвпљнија негп у Србији, у кпјпј је брпј 

станпвника на једнпг лекара 376.  

Дпм здравља у Нищу пружа примарну здравствену защтиту, превасхпднп превентивну и садржи десет 

прганизаципних јединица. Шини га централни пбјекат и 54 здравствене станице и амбуланте: у граду 8 

здравствених станица и 5 амбуланти, у приградским насељима и селима 10 здравствених станица и 10 

амбуланти и 21 щкплска амбуланта. Мада на теритприји града Нища 45 насеља нема никакву 

здравствену устанпву, дпбар размещтај здравствених станица и амбуланти шини приступашнпм 

здравствену защтиту на релативнп лак нашин на шитавпј теритприји града.  

У пквиру Дпма здравља делује Пдељеое за кућнп лешеое и медицинску негу. Пдељеое брине п 

укупнп 4.000 пацијената. Две трећине пацијената пвпг пдељеоа је старп прекп 65 гпдина. Служба се 

бави и палијативним збриоаваоем терминалнп пбплелих пацијената. Дефинисана је стратегија 

здравствене защтите старих шији су циљеви: 1) прпцена пптреба, 2) ппвећаое и бпља дпступнпст 

услуга, 3) ппвећаое пбухвата дп универзалнпг, 4) прпмпција здраве и успещне старпсти, 5) развпј 

система здравствене защтите старих на лпкалнпм и регипналнпм нивпу.  

Секундарни нивп стаципнарнпг лешеоа псигураника са теритприје града Нища, није системски рещен. 

Клинишки центар у Нищу пружа станпвницима града Нища секундарну и терцијарну здравствену 

защтиту. Клинишки центар у Нищу пружа терцијарну здравствену защтиту за ппдрушје југпистпка 

Србије. 
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На теритприји града Нища смещтене су 4 здравствене устанпве за стаципнарнп лешеое псигураника 

Завпда за здравственп псигураое са 2.710 ппстеља (Клинишки центар Нищ – 1.465 ппстеља, Клиника за 

стпматплпгију – 25 ппстеља, Специјална бплница за психијатријске бплести у Гпропј Тпппници – 800 

ппстеља, Институт за лешеое и рехабилитацију Нищка Баоа – 420 ппстеља). Наведени брпј ппстеља 

намеоен је лешеоу станпвника Нища и југпистпшне Србије. 

 Ппред наведених здравствених устанпва, за лешеое впјних псигураника у Нищу је смещтена и Впјна 

бплница са 300 ппстеља и Пделеое примарне здравствене защтите. 

 

2.6.4 Култура 

Културне делатнпсти у Нищу пдвијају се углавнпм у институцијама културе шији је псниваш град. Тп су: 

Нарпднп ппзприщте, Ппзприщте лутака, Нищки културни центар, Нищки симфпнијски пркестар, 

Галерија савремене ликпвне уметнпсти, Нарпдна библиптека, Нарпдни музеј, Истпријски архив, Завпд 

за защтиту сппменика културе и Дешји културни центар. У граду делују јпщ и Студентски културни 

центар, Дпм пмладине, Нищ-филм, већи брпј културнп-уметнишких друщтава, уметнишких удружеоа, 

приватних прпдуцентских кућа, невладиних прганизација кпје се баве културпм и нефпрмалних 

уметнишких група. Ппследоих гпдина у Нищу се птварају инпстрани културни центри (америшки, 

француски, италијански) кпји играју све знашајнију улпгу у културнпм живпту града. 

Најзнашајније градске културне манифестације су: Фестивал глумашких пствареоа “Филмски сусрети” 

Нищ, Међунарпдне хпрске свешанпсти (пбадве манифестације су некада нпсиле атрибут 

“југпслпвенски” и представљале су важан културни дпгађај за шитаву бивщу Југпславију), Ликпвна 

кплпнија Сићевп, Коижевна кплпнија Сићевп, НИМУС (Нищке музишке свешанпсти – прпграм 

кпнцерата пзбиљне музике), Nišville Jazz Festival, Ниспмнија (музишки фестивал) и Мајска песма 

(фестивал дешје музике). 

Културна ппнуда у граду је сирпмащна упркпс тпме щтп у оему ппстпји Универзитет са Факултетпм 

уметнпсти и брпјне институције културе и щтп се из градскпг бучета за пву намену издвајају знашајна 

средства. Пснпвни разлпзи щтп издвајаоа и наппри не резултују квалитетнијпм културнпм ппнудпм су 

у тпме щтп:  

 нема јасне пплитике кпја би дефинисала кпнцепт културе (или културне вреднпсти) кпју град 

жели да прпмпвище,  

 финансираое и ппдрщка су усмерени на институције, а не на прпграме и прпјекте, 

 расте негативни утицај пплитике на културна дещаваоа у граду и градске културне 

институције. 
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Данас се 95% средстава намеоених култури пренпси директнп културним институцијама – јавним 

предузећима шији је псниваш град. Највећи деп (70-80%) пдлази на плате заппслених и пдржаваое 

пбјеката, дпк маои деп средстава пдлази на финансираое прпграма
69

.   

Културни актери кпји нису фпрмалнп ппвезани са градским институцијама (прпдуцентске куће, 

меначери у култури, НВП, сампстални уметници) гптпвп да немају приступ градским фпндпвима 

намеоеним култури. Крпз нпвпфпрмирани Уметнишки савет града мали деп средстава (3%) намеоен 

култури се сада усмерава ка пвпј групи културних ппсленика. У граду не ппстпји стратегија за 

маркетинг културе нити систематскп прикупљаое средстава у сврху развпја културе. Институције 

културе гптпвп пптпунп финансијски зависе пд прихпда из лпкалнпг бучета.  

Гпдине 2003. урађен је дпкумент “Прилпзи за дефинисаое стратегије културнпг развпја града Нища” 

кап пснпва за фпрмулисаое дугпрпшне пплитике у пвпј пбласти. Предлпжена је псмищљена стратегија 

развпја културе кпја пбухвата: прпмене у прганизпваоу јавне управе; прпмене у нашину финансираоа 

културе у граду; прпмене у впђеоу кадрпвске пплитике; списак стратещких прпјеката у култури; 

ппбпљщаое услпва рада уметника и институција; дппунске активнпсти усмерене на развпј културе и 

уметнпсти; предлпг рещаваоа прпстпрних прпблема и развпј међунарпдне културне сарадое.  

У Нищу је у тпку прпграм защтите културнпг наслеђа и верских пбјеката; рекпнструкција, уређеое, 

пдржаваое мемпријалних центара и археплпщких налазищта (Тврђава, Лпгпр Црвени крст, Шегар, 

Медијана), кап и изградоа, дпградоа и рекпнструкција пбјеката културе (Библиптека, Симфпнијски 

пркестар, Синагпга, Зграда НКЦ, Летоа ппзпрница). 

2.6.5 Пбразпваое 

Крајем 1990-их све пбразпвне устанпве биле су у јавнпм власнищтву а целпкупним системпм 

пбразпваоа управљалп је Министарствп прпсвете. Деп пдгпвпрнпсти за функципнисаое институција 

пснпвнпг и средоег пбразпваоа имале су и лпкале сампуправе. Пд тада пбразпванпм делатнпщћу су 

ппшеле да се баве и приватне щкпле на свим нивпима.   

Пбразпвну инфраструктуру Нища шини: 35 пснпвних щкпла и 19 средоих щкпла у јавнпм власнищтву; 

Универзитет у Нищу са 13 факултета у јавнпм власнищтву и јпщ 7 истурених пдељеоа приватних 

факултета, 5 специјалних щкпла и 1 щкпла за пдрасле.   

Шитава теритприја града је дпбрп ппкривена мрежпм пснпвних щкпла. У граду их има 21, у селима 14 

сампсталних щкпла. У 46 сепских насеља раде издвпјена пдељеоа пснпвних щкпла са свих псам (4)  

или самп прва шетири разреда (42). У шетрнаест насеља нема прганизпване наставе. Реш је п насељима 

кпја су пппулаципнп највище угрпжена. Пп пппису из 2002. гпдине у десет пд тих шетрнаест насеља 

живелп је стптинак или маое станпвника. Пснпвне щкпле у Нищу ппхађа пкп 24.000 ђака. 
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 Прилпзи за дефинисаое стратегије културнпг развпја Града Нища, 2003. 
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Све средое щкпле су смещтене у ужем градскпм језгру. Шетири гимназије, две уметнишке щкпле 

(музишка и щкпла за ликпвне технишаре), щест технишких щкпла, екпнпмску, тргпвинску, угпститељскп-

туристишку, правнп-бирптехнишку, медицинску, прехрамбенп-хемијску и стр. щкплу   ппхађа пкп 15000 

средопщкплаца. 

 

 

Табела 17. Брпј ушеника у пснпвним и средоим щкплама  

 1990. % укупне 
пппулације 

2000. % укупне 
пппулације 

2003. % укупне 
пппулације 

Република Србија       

Оснпвне щкпле 1.156.533 8,6 726.578 9,4 677.767 9,0 

Средое щкпле 365.740 3,0 330.947 4,3 305.204 4,1 

Трпщкпви пп ушенику за 
пснпвнп пбразпваое   

6.718  6.743  35.625  

РС=100 100  100  100  

Град Нищ       

Оснпвне щкпле 26.809 2,3 24.650 3,4 23.784 3,5 

Средое щкпле 13.675 3,7 16.233 4,9 14.963 4,9 

Трпщкпви пп ушенику за 
пснпвнп пбразпваое   

6.425  6.240  29.603  

РС=100 100      

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2005. 
 

На тринаест факултета Универзитета у Нищу наставу  извпди укупнп 1.515 наставника и сарадника. На 

Универзитету студира 25.844 студената, пд кпјих су 433 страни држављани. Пд псниваоа дп данас, на 

Универзитету у Нищу диплпмиралп је прекп 41.000 студената разлишитих прпфила. Академски назив 

магистра наука стеклп је 1.869 ппстдиплпмаца, а пдбраоенп је 1.085 дпктпрских дисертација.
70

 

Пптребнп је прпценити у кпјпј мери је Универзитет у стаоу да пружи дпдатне услуге у пбразпваоу 

(дпдатнп пбразпваое, инпвација знаоа, развијаое нпвих пбразпвних прпфила) и истраживаоу 

(истраживашки прпјекти, лабпратприје, ппрема).  

У ппследоих десет гпдина, сваке гпдине пснпвну щкплу заврщи пкп 3.000 ушеника, средоу щкплу 

заврщи пкп 4.000 ушеника, а на Универзитету диплпмира пкп 1.500 студената. У перипду између два 

ппписа забележен је тренд смаоеоа брпја неписмених – укупнп 4.781 станпвника, или 2,1% укупне 

пппулације. Стппа писменпсти се у тпку тих 10 гпдина ппвећала са 95,8% на 97,9%, щтп је нещтп изнад 

републишкпг прпсека (96,5%).  

Табела 18: Вище щкпле и факултети 

 

Вище щкпле Факултети 

 

укупнп 

Студенти 

 

диплпмирани 

 

укупнп 

студенти 

 

диплпмирани укупнп 
бучетскп 

финансираое 
укупнп 

бучетскп 
финансираое 

1996/97 2 1 259 635 395 8 13 842 9 897 985 
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 Ппдаци се пднпсе на щкплску 2007/2008 гпдину. 
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1997/98 2 1 198 578 301 8 15 830 10 525 805 

1998/99 2 1 163 531 289 8 16 876 10 655 942 

1999/00 2 1 557 705 225 8 19 413 11 511 947 

2000/01 2 1 191 356 216 10 17 811 7 888 1 003 

2001/02 2 1 090 376 110 10         18 079      8 665  944 

2002/03 2 983 313 189 11         18 136    10 468  1 115 

2003/04 1 939 310 166 12         18 467     11 724  1 286 

2004/05 1 906 305 176 11 18 245 11 825 1 419 

2005/06 2 878 325 197 11 18 592 12 225 1 478 

2006/07 2 1 057 335 200 11 18 493 12 687 1 832 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища, 2007. стр. 186  

Псим фпрмалнпг пбразпваоа, у граду су на распплагаоу и брпјне, разнпврсне фпрме пбразпваоа кпје 

нуде приватне фирме (језици, кпмпјутери), невладине прганизације (кпмуникација, партиципација, 

управљаое прпјектима) и разлишити прпјекти (управљаое предузећем, ппслпваое, управљаое 

сепским газдинствима и сл.) 

 

2.6.6 Невладине прганизације и грађанска удружеоа 

У Нищу, према евиденцији Центра за развпј непрпфитнпг сектпра, ппстпји 61 невладина прганизација 

и вище десетина удружеоа (сппртских, прпфесипналних, музишких, хпби). Прпцеоује се да у граду 

ради пкп 200 цивилних удружеоа. Такпђе ппстпји десетак канцеларија разлишитих међунарпдних 

прганизација.  

Најзапаженији је рад прганизација кпје се баве развпјем заједнице и ппдизаоем оених капацитета, а 

успещнп раде и рпмске прганизације и прганизације инвалида. Утицај синдиката је све слабији. Идеја 

п спцијалнпм дијалпгу у Нищу није мпгла да буде реализпвана највећим делпм збпг слабпсти 

синдиката. 

На сајту “Нищкп селп” евидентиранп је 29 аспцијација кпје се баве ппљппривредпм. Већинпм су у 

питаоу удружеоа прпизвпђаша стпке, али има и удружеоа впћара, винпградара, прпизвпђаша 

лекпвитпг биља и удружеоа за сепски туризам. Јпщ увек ппстпје задруге запстале из претхпднпг 

(СФРЈ) перипда. 

 

2.6.7 Криминал и безбеднпст 

Фактпри кпји најшещће угрпжавају безбеднпст грађана Нища су: пет великих међунарпдних канала 

тргпвине дрпгпм кпји прплазе крпз Нищ; велика раскрсница путева кпји су истпвременп и путеви 

илегалне тргпвине; пплитишка ситуација и близина трусних ппдрушја; ппщта криминализација кпја се 

тумаши кап ппследица дубпке пплитишке и екпнпмске кризе тпкпм 1990-их гпдина. У граду се бележи 

виспка стппа насиља и илегалних активнпсти. 
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2.6.8 Маоинске групе 

Према статистишкпм гпдищоаку у Нищу живе припадници 26 етнишких група (Табела 19.)   

Најбрпјнију и највидљивију етнишку маоинску групу у граду шине Рпми. Пп пппису пд 2002. гпдине у 

Нищу је насељенп 5.687. Рпма. Стварни брпј припадника рпмске заједнице је некпликп пута већи. 

Прпцене се крећу пд 15.000 (трпструка вреднпст званишних ппдатака, щтп се сматра реалнпм 

прпценпм тзв. “тамних брпјки”) дп 25.000 – 30.000 (прпцене рпмских прганизација). Пкп 1.200 Рпма 

спада у категприју расељених лица. Пплпвина рпмске пппулације је млађа пд 25 гпдина, самп 4% је 

старије пд 60 гпдина. Прпценат незаппслених међу Рпмима је шетири пута већи пд прпцента 

незаппслених у укупнпј пппулацији. Самп 27% је екпнпмски активнп, трећина прима неки вид 

спцијалне ппмпћи, а за 18% ппрпдица тп је једини извпр прихпда. Самп 9% Рпма има сталне прихпде 

пд рада, самп 2,5% рпмских жена је сталнп заппсленп. У три насеља живи пкп 10.780 Рпма у крајое 

лпщим стамбеним услпвима (Бепград мала, Стпшни трг и Црвена звезда). Брпј сталнп заппслених Рпма 

се ппвећава. Накпн ппкретаоа некпликп предузећа за “управљаое кпмуналним птпадпм” један брпј 

Рпма је у пвим предузећима нащап сталнп заппслеое са пристпјним прихпдима. У Нищу се емитује 

радип и ТВ прпграм на рпмскпм језику.  

Табела 19: Најбрпјније етнишке групе у Нищу  1991. и 2002. 

Етнишке групе Пппис 2002 Пппис 1991 
Разлика 
2002 - 1991 

Разлика кап % 
пд 1991  

Срби  235.657 229.378 +6.279 2.7 

Рпми   5.687 5.652 +35 0.6 

Црнпгпрци 846 2.231 -1.385   - 62,1% 

Бугари 799 1.097 -298     -27,1% 

Македпнци  715 1.465 -750     -51,2% 

Југпслпвени 664 нерегистрпвани +664  

Хрвати 417 705 -288      -40.8% 

Муслимани    89 318 -229 -72.% 

Бпщоаци    24 нерегистрпвани +24  

Слпвенци    92 189 -97       -51.3% 

Пстали 174 6.310 -6.136  

Групе регистрпване 2002 
нерегистрпване 1991  

322 +322   

Пдбили да се изјасне  1.460   162 +1.298  

Неппзнатп 3.473  (370) +3.103  

Извпр: Статистишки гпдищоак града Нища, 2005. 

 

Другу најбрпјнију маоинску етнишку групу у Нищу шине Бугари. Оихпвп присуствп у граду примећује 

се захваљујући медијима, какп електрпнским (емисија Радип Нища на бугарскпм језику) такп и 

щтампаним (издавашка кућа “Братствп” са седищтем у Нищу кпја издаје публикације на бугарскпм  

језику). Припадници пве етнишке групе су вепма дпбрп интегрисани у лпкалну заједницу. 

У Нищу, ппред дпминантне правпславне цркве, ппстпји и некпликп маоинских верских заједница. Тп 

су Катплишка, Адвентистишка и Баптистишка црква. Чамија, запаљена и изгпрела 2005. гпдине, 

делимишнп је пбнпвљена и враћена у функцију. У граду нема изражене верске нетрпељивпсти.  
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2.7. УПРАВЉАОЕ 

2.7.1 Структура и функције лпкалне сампуправе у Србији и граду Нищу 

Уставпм Републике Србије из 1990. гпдине враћен је изнпва ппјам лпкална сампуправа. Две гпдине 

пптпм, Уставпм СРЈ, утврђенп је правп на лпкалну сампуправу, али је у истп време и прпписанп да су 

неппкретнпсти и друга средства лпкалне сампуправе у државнпј свпјини. Пп тпм пснпву, дпнет је 

Закпн п средствима у свпјини Републике Србије (1995.), кпјим су лпкалне сампуправе лищене 

власнишких права. Збпг прилишнп лпще екпнпмске ситуације у шитавпј земљи и неппстпјаоа свих 

механизама за управљаое сппственим развпјем, лпкалне сампуправе су се супшиле са великим 

тещкпћама у свпм функципнисаоу. Накпн 2000-те гпдине, следила су два Закпна п лпкалнпј 

сампуправи (ЗЛС) – 2002. и 2007. Оима је дпстигнут известан степен децентрализације кап и увећаое 

ингеренција ппщтинске власти. 

За утврђиваое теритприје и граница лпкалне сампуправе надлежна је Нарпдна скупщтина Републике 

Србије, кпја је та питаоа уредила ппсебним Закпнпм п теритпријалнпј прганизацији Републике 

Србије (ЗТО). Пп истпм закпну, теритпријалну прганизацију Републике Србије шине три врсте 

теритпријалних јединица: аутпнпмне ппкрајине (кап пблици теритпријалне аутпнпмије), ппщтине и 

градпви (кап теритпријалне јединице у кпјима се пстварује лпкална сампуправа) и град Бепград  (кап 

ппсебна теритпријална јединица), дпк пкрузи немају теритпријални карактер.
71

 

Опщтине су пснпвне теритпријалне јединице у кпјима грађани реализују свпја права и активнпсти из 

пбласти лпкалне сампуправе у ппслпвима кпји су дефинисани Уставпм, закпнима и Статутпм ппщтине. 

Теритприју ппщтина шине ппдрушја једнпг или вище насељених места, а утврђује се закпнпм и тп 

набрајаоем насељених места и катастарских ппщтина кпји шине ппщтину (или град). Када се ради п 

градпвима, ппдела града на градске ппщтине (ГП) не уређује се закпнпм, већ се тп препущта 

статутима градпва, кпји су, кап и ппщтине, пдређени закпнпм. Дп 2007. гпдине, статус града, ппред 

Бепграда, имали су јпщ и Нпви Сад, Нищ, Крагујевац и Прищтина, дпк је на пснпву пдредби нпвпг ЗТО-

a јпщ деветнаест ппщтина дпбилп тај статус.
72

 Ппред градских ппщтина, кпјих је у Бепграду 17 а у Нищу 

5 (Крагујевац је у перипду важеоа претхпднпг ЗЛС-а и ЗТО-а у свпм саставу «на папиру» имап пет а 
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 Окрузи  (кпјих је у Србији 29) нису јединице лпкалне сампуправе, већ пблик или пгранак изврщне републишке 
власти. Они немају аутпнпмију у раду, нити пдвпјене службенике и примају средства из државнпг бучета да 
би пстваривали свпје дужнпсти. Окрузи нису пдвпјени закпнски ентитети и не ппседују свпјину (средства кпја 
кпристе у реализацији ппверених им дужнпсти, припадају држави). Какп билп, у Србији ппщтинске власти и 
тела, пдржавају блиске кпнтакте са пгранцима разлишитих републишких министарстава, кпји су груписани 
ппд супервизијпм Нашелника пкруга.  
72

 Тп су: Ваљевп, Враое, Зајешар, Зреоанин, Јагпдина, Краљевп, Крущевац, Лескпвац, Лпзница, Нпви Пазар, 
Паншевп, Ппжаревац, Смедеревп, Спмбпр, Сремска Митрпвица, Субптица, Ужице, Чашак и Шабац. 
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Нпви Сад две ппщтине, али пне никад нису кпнстутуисане), у Србији ппстпји јпщ 150 сампсталних 

ппщтина кап и 22 ппщтинe кпје је нпви ЗТП прпмпвисап у градпве.
73

  

 Прпсешна ппщтина у Србији има пкп 50.000 станпвника, щтп је шини највећпм пснпвнпм јединицпм 

лпкалне сампуправе у Еврппи. Међу ппщтинама су пне са маое пд 10.000 станпвника, кап и пне са 

прекп 250.000 станпвника. Ппстпје изузетнп велике разлике у велишини оихпве теритприје, 

екпнпмскпј снази и другим карактеристикама. 

Према ппстпјећим прпписима, кпји се не разликују пд рещеоа у претхпдним закпнима п лпкалнпј 

сампуправи и теритпријалнпј прганизацији, теритприја за кпју се пснива јединица лпкалне сампуправе 

треба да представља прирпдну и гепграфску целину, екпнпмски ппвезан прпстпр кпји има развијену и 

изграђену кпмуникацију међу насељеним местима, са седищтем кап гравитаципним центрпм. Уз пве 

карактеристике, битни су и хпмпгенпст и кпмплементарнпст ппдрушја, финансијски пптенцијали, 

велишина ппдрушја и брпј станпвника. У неким слушајевима мпгу бити пд знашаја и изражена впља 

лпкалнпг станпвнищтва, кап и културни, етнишки или сл. разлпзи, или пак, пплитишка пдлука п 

рефпрми лпкалне сампуправе на пдређенпм делу теритприје. Ппщтина такпђе, мпже бити и укинута, 

услед фпрмираоа нпвих ппщтина или припајаоа оене теритприје некпј ппстпјећпј ппщтини, али уз 

претхпднп прибављенп мищљеое грађана, скупщтина пднпсних јединица лпкалне сампуправе, кап и 

надлежнпг пргана теритпријалне аутпнпмије за јединице лпкалне сампуправе на оенпј теритприји. 

Имајући за свпј пснпв пдредбе актуелнпг Закпна п лпкалнпј сампуправи (усвпјенпг 29.12. 2007.) у 

пргане лпкалне власти у граду Нищу спадају
74

:  

- Скупщтина града
75

;  

- Градпнашелник
76

;  

- Градскп веће
77

;  
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 Прецизније, 150 ппщтина са 4.695 насељених места и 4.254 катастарске ппщтине, 23 града са 1.260 
насељених места и 1.223 катастарске ппщтине, град Бепград са 166 насељених места и 174 катастарске 
ппщтине и две аутпнпмне ппкрајине: Впјвпдина, са 39 ппщтина и 6 градпва и Кпспвп и Метпхија, са 28 
ппщтина и једним градпм. 
74

  Видети такпђе Организаципну щему града Нища у дпдатку бр. 2. 
75

 Скупщтина града је најважнији прган пдлушиваоа у јединици лпкалне сампуправе. Она се састпји у 
пптпунпсти пд неппсреднп изабраних представника грађана – пдбпрника. У Нищу, Скупщтина града има 61. 
пдбпрника, а оене седнице се пдржавају најмаое једанпут у три месеца. Нпрмативна надлежнпст скупщтине 
града ппдразумева дпнпщеое статута, прпписа и других ппщтих аката, бучета и заврщнпг рашуна, прпграма 
развпја града, урбанистишкпг плана и других пдлука п питаоима из надлежнпсти. Избпрна надлежнпст се 
пднпси на избпр градпнашелника и заменика градпнашелника, председника и заменика председника скупщтине 
града, шланпва градскпг већа, секретара скупщтине, нашелника градске управе, кап и на ппстављаое 
директпра и управних и надзпрних пдбпра, јавних предузећа, устанпва, прганизација и служби шији је псниваш 
град. 
76

 Градпнашелник се бира тајним гласаоем из реда скупщтинских пдбпрника већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
пдбпрника, а у оегпвпј надлежнпсти је изврщна власт града; оегпве дужнпсти су ппвезане са пдржаваоем 
јавнпг реда, имплементацијпм градскпг бучета, рукпвпђеоем дугпрпшним прпграмима и сл. Градпнашелник 
врщи изврщну власт уз ппдрщку струшних радних тела и градске управе, и бира се за перипд пд 4 гпдине. У раду 
му ппмаже и заменик градпнашелника (кпга бира скупщтина града) кап и пет ппмпћника (кпје именује и 
разрещава сâм градпнашекник). 
77

 Градскп веће је прган кпји пмпгућује усклађиваое рада градпнашелника и скупщтине града и уједнп врщи 
кпнтрплнп-надзпрну функцију над радпм шитаве градске управе. Ради се, дакле, п другпстепенпм пргану 
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Градска управа
78

 се састпји из разлишитих управа и служби
79

 кпје се баве и спрпвпде специфишне 

пплитике у вези са развпјем града, управљаоем градским власнищтвпм, привредпм и финансијама, 

пбразпваоем, здрављем, јавним радпвима, спцијалнпм ппмпћи, кпмуналним делатнпстима, 

защтитпм пкплища и др.  

У Нищу су накпн ппследоих лпкалних избпра (мај 2008.) за врщеое ппслпва Града устанпвљени 

(ппстављени) градски јавни правпбранилац и грађански защтитник (пмбудсман), дпк су главни 

архитекта и градски меначер пвпг пута изпстали. Пд ппменутих, грађански защтитник је нарпшитп 

важан, јер је оегпв ппсап да щтити индивидуална и кплективна права и интересе грађана, такп щтп 

врщи ппщту кпнтрплу рада градских управа и јавних служби.  

Грађани Нища имају правп да управљају свпјпм ппщтинпм или градпм и неппсреднп крпз грађанску 

иницијативу, збпр грађана и референдум.  

У граду Нищу ппстпји пет Градских ппщтина  - Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нищка 

Баоа - кпје шине насељена места кпје улазе у оихпв састав и шије ппстпјаое датира пд 2003. гпдине. 

Псим у Нищу, градске ппщтине тренутнп ппстпје јпщ самп у Бепграду, иакп је претхпдни ЗЛС  

прпписивап да сваки град мпра у свпм саставу имати градске ппщтине. Какп у Крагујевцу и Нпвпм 

Саду избпра за пдбпрнике скупщтина ГП уппщте није билп, мпже се рећи да се у граду Нищу најдаље 

пдмаклп у прпцесу децентрализације лпкалне власти. Шланпм 25. нпвпг ЗЛС-а је, дпдуще, прпписанп 

да се статутпм града мпже предвидети  пбразпваое две или вище градских ппщтина на теритприји 

града, али не и да се пне мпрају пбразпвати.
80

  

                                                                                                                                                     
пдлушиваоа у управнпм ппступку, кпје у Нищу шини 9 шланпва, кпје, на предлпг градпнашелника, бира 
скупщтина града. Заменик градпнашелника је шлан градскпг већа пп функцији, кап и градпнашелник кпји је уз тп 
и оегпв председник. Мандат шланпва градскпг већа изнпси шетири гпдине. Ппсебнп важан прган Градскпг већа 
је Привреднп-екпнпмски савет кпји даје иницијативе везане за екпнпмски развпј, разматра стратегије и 
прати спрпвпђеое планпва и прпграма лпкалнпг екпнпмскпг развпја. 
78

 Пп ЗЛС-у, у градпвима се пбразују градске управе за ппједине пбласти кпје спрпвпде закпнска акта кпје је 
дпнела градска или републишка скупщтина, тј. закпне и друге прпписе шије је изврщеое пренесенп на нивп 
лпкалне сампуправе. Она припрема нацрте пдлука и других градских аката и врщи прпфесипналне и друге 
активнпсти кпје јпј ппверава градска скупщтина. Одлукпм п прганизацији градских управа града Нища, 
прпписанп је да градске управе:  припремају нацрте прпписа и других аката кпје дпнпси скупщтина града и 
градпнашелник, изврщавају прпписе и друге акте скупщтине града и градпнашелника, рещавају у управнпм 
ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима грађана, предузећа, устанпва и других прганизација из 
извпрнпг делпкруга града – пбављају ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих 
аката скупщтине града, пбављају ппслпве инспекцијскпг надзпра, изврщавају закпне и друге прпписе шије је 
изврщаваое ппверенп граду, пбављају струшне и друге ппслпве кпје утврди скупщтина града и градпнашелник, 
пбављају и друге ппслпве предвиђене закпнпм, Статутпм и прпписима града. 
79

 У оих спадају: Управа за грађанска стаоа и ппщте ппслпве, Управа за финансије, извпрне прихпде лпкалне 
сампуправе и јавне набавке, Управа за дешију, спцијалну и примарну здравствену защтиту, Управа за 
пбразпваое, културу, пмладину и сппрт, Управа за кпмуналне делатнпсти, енергетику и сапбраћај, Управа за 
планираое и изградоу, Управа за импвину и инспекцијске ппслпве, Управа за привреду, пдрживи развпј и 
защтиту живптне средине и Управа за ппљппривреду и развпј села, кап и службе за ппслпве: скупщтине града, 
градпнашелника, градскпг већа и пдржаваое и инфпрматишкп-кпмуникаципне технплпгије.  
80

 Пп ппстпјећем ЗТО-у, градске ппщтине нису јединице лпкалне сампуправе, па нищке ГО немају пуну 
екпнпмску и финансијску аутпнпмију. За неппсреднп функципнисаое нищких градских ппщтина издваја се 3,56% 
градскпг бучета, али пвпме треба дпдати знашајна средства на име изградое кпмуналне, сапбраћајне и др. 
инфраструктуре кпја се реализује управп на теритпријама ГО, и тиме директнп утише на квалитет живпта 
грађана у оима.  
 

http://www.nis.org.yu/pages-show_page-id-187.html
http://www.nis.org.yu/pages-show_page-id-187.html
http://www.nis.org.yu/pages-show_page-id-188.html
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Щтп се тише нищких градских ппщтина, пне имају вепма разлишит квалитет инфраструктуре, 

предузетнишке капацитете, друщтвене и екпнпмске услпве, планпве развпја и другп.  

 

2.7.2 Пдгпвпрнпсти града Нища (Градска власт кап јавни сервис) 

У надлежнпсти града Нища, кап и свих псталих градпва у Србији, пре свих спадају:  

 дпнпщеое прпграма развпја и пдгпвпрнпст за екпнпмски развпј;  

 дпнпщеое бучета и заврщнпг рашуна;  

 урбанистишкп планираое и изградоа;  

 кпмуналне делатнпсти: пдржаваое путева, улица, (укљушујући улишну расвету), тргпва и јавни 

превпз; грејаое, впдпвпд, канализација, прикупљаое и пднпщеое смећа;  

 сапбраћај; 

 култура и пбразпваое;  

 здравствена защтита;  

 спцијална защтита у целини, ппсебнп за децу и пмладину;  

 сппрт; 

 туризам, укљушујући регулисаое рада хптела и рестпрана, занатствп и тргпвина;  

 защтита прирпдних ресурса и живптне пкплине;  

 јавнп инфпрмисаое п темама пд лпкалнпг знашаја;  

 санираое ппследица прирпдних катастрпфа;  

 правна ппмпћ.  

Актуелним ЗЛС-пм, изврщенп је извеснп пренпщеое надлежнпсти у пбласти пснпвнпг пбразпваоа, 

примарне здравствене защтите, дешје и спцијалне защтите са републишкпг на лпкални/градски нивп. 

Надлежнпст градске ппщтине пдређује Град свпјим Статутпм, а пнп щтп пренесе у надлежнпст 

ппщтине, ппстаје оена пдгпвпрнпст. Ппред спрпвпђеоа пдлука скупщтине града и градских ппщтих 

аката, ппщтинске надлежнпсти примарнп укљушују административне ппслпве (пппут издаваоа 

разлишитих извпда, сертификата, дпзвпла), кап и друге ппслпве кпји се пднпсе на свакпдневни градски 

живпт.
81

  

                                                 
81

 Градске ппштине, псим щтп дпнпсе свпј Статут, бучет и заврщни рашун бучета, спрпвпде и свпје прпјекте 
развпја и старају се п унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у ппщтини, дају мищљеое на прпстпрне и 
урбанистишке планпве, пдржавају кпмунални ред, ушествују у прганизацији защтите пд елементарних 
неппгпда, пбезбеђују кприщћеое ппслпвнпг прпстпра, щтите и унапређују живптну средину, утврђују 
пдгпварајуће културне и сппртске манифестације, предлажу мере у вези са сппљним изгледпм стамбених и 
ппслпвних пбјеката, зелених ппврщина, дешјих игралищта, пбјеката јавне расвете и сапбраћајних знакпва, 
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Нищка градска власт има некпликп инструмента кпјима утише на квалитет живпта свих свпјих грађана. 

Директан кпнтакт са грађанима унутар градске управе има пре свих матишна служба (кпја издаје 

извпде из матишне коиге рпђених, веншаних и умрлих, кап и увереоа п држављанству). Пва служба је 

самп делимишнп кпмпјутеризпвана и јпщ увек не испуоава критеријуме е-управе првпг степена, јер 

иакп ппстпји мпгућнпст интернет приступа служби, не ппстпји мпгућнпст дпбијаоа билп кпг дпкумента 

тим путем.     

Градска власт ппседује и медијску кућу - Нищку телевизију (НТВ), кпја има примарни задатак да 

инфпрмище грађане п дещаваоима у Нищу и щирем пкружеоу. Мнпги грађани Нища и пкплине би 

желели да НТВ у будућнпсти прерасте у регипнални јавни сервис.
82

 Пва медијска кућа је делимишнп 

дптирана пд стране града, дпк се други деп средстава пбезбеђује из кпмерцијалних извпра 

(рекламама). НТВ представља гледану телевизију - нарпшитп у пбласти инфпрмативнпг прпграма кпји 

је гптпвп у пптпунпсти пкренут ка актуелним градским темама. 

Јпщ један пд инструмената директнпг утицаја града на живптни стандард грађана су јавна предузећа 

кпја пбављају делатнпсти пд ппщтег интереса и пбезбеђују разлишите кпмуналне услуге.
83

 Псниваш 

пвих предузећа је Град Нищ.  Према урађеним анкетама, функципнисаое јавних предузећа са аспекта 

квалитета пружених услуга грађанима, мпже се сматрати задпвпљавајућим.  

 

2.7.3 Међусектпрски пднпси и ефикаснпст лпкалне власти 

Уз ппмпћ нпвих закпнских рещеоа, прпцеспм прилагпђаваоа стандардима лпкалне администрације у 

земљама ЕУ, а уз дпнатпрску ппмпћ (прпграмску, тренинг курсеве и материјалнп-технишку), град Нищ 

је у пснпви прихватип базишне принципе мпдерне лпкалне администрације кпји ппдразумевају 

ефикасну, приступашну и пдгпвпрну лпкалну сампуправу. У Нищу п тпме ппсебнп сведпши птвараое 

тзв. «Градскпг услужнпг центра» јуна 2003. гпдине, са 18 пдвпјених щалтера, на кпјима грађани Нища 

брзп и ефикаснп мпгу да дпбију инфпрмације, дпзвпле, дпкумента и пптврде из некпликп разлишитих 

пдељеоа градске управе. 

Прпцеоује се да у Нищу делује пкп 200 разлишитих удружеоа грађана кпја укљушују некпликп хиљада 

људи. У Нищу ппстпји и десет канцеларија разлишитих међунарпдних владиних или невладиних 

прганизација кпје имају знашајну улпгу у креираоу развпја града Нища. У ресурсе кпји стпје на 

                                                                                                                                                     
пбезбеђују правну ппмпћ грађанима, уређују прганизацију и рад мирпвних већа, ппдстишу развпј културнп-
уметнишкпг аматеризма и разлишитих пблика сплидарнпсти са лицима са инвалидитетпм кап и са лицима 
кпја су у неједнакпм пплпжају са псталим грађанима идр.  
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 О тпме сведпши 33.000 пптписа у петицији из децембра 2007, кпјпм су грађани Нища тражили прерастаое 
пве медијске куће у регипнални јавни сервис. Пптписници петиције траже да се ствпре закпнске мпгућнпсти 
да лпкалне сампуправе, пднпснп градпви мпгу да буду псниваши регипналних јавних сервиса или да буду 
интегрисани у Наципнални јавни медијски сервис, пднпснп у РТС.  
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 Јавна предузећа у граду Нищу су: ЈКП “Градска тпплана”, ЈКП “Медиана”, ЈКП “Наисус”, ЈКП “Паркинг-Сервис“, 
ЈКП “Тржница”, ЈП “Аерпдрпм”, ЈП “Градска стамбена агенција“,  ЈП “Дирекција за изградоу града Нища“, ЈП 
“Нищ стан”, ЈП “Обједиоена наплата“, ЈП “Нищка телевизија”, ЈП “Туристишка прганизација Нища“, ЈП 
“Нищфилм“, и ЈП “Завпд за урбанизам“. 
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распплагаоу, спадају и све релевантне пплитишке партије кпје пкупљају вище пд 10.000 шланпва. Пд 

знашаја је и дпбра медијска ппдрщка града, исппљена крпз брпјне лпкалне ТВ и радип станице кпје 

утишу на транспарентнпст у раду лпкалних пргана власти и бпљу инфпрмисанпст грађана.   

Анализа лпкалних стратещких дпкумената града Нища, кап и увид у прпјекте кпји се извпде на терену, 

ппказује да је у оима екпнпмски аспект развпја највище заступљен, щтп гпвпри п генералнпј 

заинтереспванпсти за укупнп ппвећаое живптнпг стандарда. Унапређена је међунарпдна сарадоа 

града са јединицама лпкалне сампуправе других земаља, а у једнпм брпју ппщтина реализују се и 

прпјекти уз ппмпћ ппјединих земаља и међунарпдних институција. Ипак, несразмеран је пднпс 

између брпја лпкалних прпјеката (прекп педесет) и брпја стратещких дпкумената (кпјих је самп 

некпликп). За пвп ппстпји некпликп мпгућих пбјащоеоа. Најпснпвније пбјащоеое гласи да се за 

прпјекте маоег пбима лакще пбезбеђују средства; пп другпм тумашеоу брпјне међунарпдне 

институције најшещће финансирају мале прпјекте на нивпу лпкалне заједнице, дпк треће пбјащоеое 

претппставља недпвпљну заинтереспванпст лпкалних пргана за дугпрпшне (стратещке) прпјекте, шији 

су резултати теже упшљиви на кратак рпк. Щтп се тише самих прпјеката, пни су разлишитпг нивпа и 

теритпријалне пбухватнпсти - неки дају маое ефекте, дпк су други вепма слпжени са јасним развпјним 

карактерпм.
84

 

Дпсадащое искуствп ппказује да лпкални пргани управе сарађују између себе самп у мери у кпјпј је тп 

нужнп за фпрмалнп-правнп функципнисаое лпкалне власти. Недпвпљна кппперација и размена 

инфпрмација између разлишитих институција, шестп има за ппследицу мещаое ингеренција, 

преклапаоа прпјеката па и фавпризпваое пдређених (циљних) спцијалних група. Птуд је 

партиципација у пдлушиваоу и прпмпција партнерстава између свих друщтвених актера у 

фпрмулисаоу, имплементацији и управљаоу лпкалним прпцесима и иницијативама, сущтински 

важна за будући развпј града Нища. Сплидна административна ппкривенпст сектпра, у складу је са 

идејпм п децентрализацији управе и пдгпвпрнпсти, али пна захтева и међусектпрску сарадоу, 

кппрдинисан приступ прпблемима, транспарентнпст ппдатака и ефикасан систем размене 

инфпрмација. У пснпви, мпглп би се рећи да су данас најважнији прпблеми лпкалне заједнице у Нищу 

- несинхрпнизпвана управа, лабилан пплитишки кпнсензус п пснпвним правцима развпја, недпвпљнп 

ушещће јавнпсти у прпцесима пдлушиваоа, кап и ращирена генерална слаба заинтереспванпст грађана 

за пдлуке кпје се дпнпсе на лпкалнпм нивпу.  

У зависнпсти пд свпјих планпва рада, већина управа је фпкусирана самп на један пд мпгућих 

циљева/пбласти кпји се третирају кап саставни делпви лпкалнпг развпја. Малп је управа кпје имају 

ингеренције и ангажпване су у вище прпјеката кпји пп свпјим карактеристикама ппкривају разлишите 

пбласти лпкалнпг развпја. Пвп је нарпшитп видљивп кпд институција кпје припадају разлишитим 

сектприма. Унутар ппјединих сектпра, везе између институција су бпље, с пбзирпм да је у оима, збпг 

заједнишких циљева ппсла, и размена инфпрмација развијенија.  
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 Студија Дппринпс прпцесу планираоа интегралнпг лпкалнпг развпја Нища, УН ХАБИТАТ, 2006. 
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Да би се дпстиглп пптребнп јединствп и усаглащенпст активнпсти разлишитих сектпра и управа, 

неппхпднп је пре свега радити на усклађиваоу ппјединашних развпјних дпкумената кпје дпнпсе 

највища градска тела - Скупщтина града и Градскп веће.
85

 У питаоу су дпкументи (планпви активнпсти 

са предвиђеним средствима финансираоа), кпје припремају градске управе, јавна предузећа и 

устанпве. Шест је слушај да пни нису међуспбнп синхрпнизпвани, нити су унутращое кпхерентни, у 

смислу утврђиваоа пбима и принципа класификације пднпснп припритета прпјеката за пдгпварајуће 

развпјне циљеве. Узајамнп неструктурирани прпграми и планпви, кпји на мпменте лише на пуке 

«спискпве жеља», битнп птежавају ппкущаје идејнпг псмищљаваоа, креираоа и систематскпг 

разврставаоа евентуалних прпјеката кпји би из оих мпгли да прпизађу. Пва пкплнпст упућује на 

закљушак да је неппхпднп и у прпграмскпм смислу радити на пбједиоаваоу мпгућих прпјеката, за кпје 

уједнп треба пбезбедити и средства. Тп би билп мпгуће уз пдгпварајући Оперативни прпграм кпји би 

ппкривап пдређени временски перипд и плакщавап лпкалнпј управи ппслпве планираоа и 

кприщћеоа сппствених али и пптенцијалних «сппљних» ресурса. 

Неки ппзитивни примери сарадое у прпцесу припреме прпјеката и оихпве реализације, ппказују да 

управе мпгу наћи неке заједнишке интересе у свпјим пбластима рада, ушествујући на истпм прпјекту. 

Квалитетна сарадоа кпја се реализпвала са пдгпварајућим управама, резултирала је увпђеоем вище 

прпјеката кпји директнп ппдржавају неке пд пбласти лпкалнпг развпја. У мнпгим слушајевима, пва 

врста прпјеката је била финансирана пд стране међунарпдних институција кпје су у свпјим 

прпграмским пквирима зацртале унапређеое лпкалне сампуправе у Србији. Ипак, у Нищу је и даље 

релативнп мали брпј институција кпје су усппставиле званишне пднпсе са дпмаћим и инпстраним 

партнерима, базиране на дугпрпшним планпвима п кппперацији. 
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 Да наведемп самп неке пд најзнашајнијих, без намере да списак исцрпимп: Бучет Града, Прпграм развпја 
Града, Прпграм уређиваоа грађевинскпг земљищта и изградое са финансијским планпм, Прпграм пдржаваоа 
кпмуналне инфраструктуре јавнпг земљищта градскпг и сепскпг ппдрушја са финансијским планпм, Прпграме 
јавних предузећа и устанпва Града и др. 
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Ппглавље 3 – Изазпви и мпгућнпсти 

 

3.1 SWOT aнализа 

SWOT анализа је лпгишан прпцес- преузет из ппслпвне екпнпмије- кпји даје синтезу и детаљни ппис 

главних  карактеристика/ппкреташа пдређене теритприје. SWOT aнализа идентификује следеће 

фактпре
86

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT анализа је пбављена на сесијама у кпјима су ушествпвали представници лпкалних радних група 

и тимпва. Анализа је пбухватила следеће пбласти: а) екпнпмија, б) пкружеое/теритприја, 

инфраструктура и в) друщтвени развпј, кпји представљају три стуба пдрживпсти стратегије. У анализу 

су, Кап изузетнп важне, укљушене јпщ и г) инфпрмаципне и кпмуникаципне технплпгије и д) пбласт 

управљаоа. Знашај управљаоа пгледа се у пбезбеђиваоу услпва за управљаое развпјем пдређене 

пбласти, изградопм физишких, прпстпрних и нематеријалних веза, дпбрпм ппзнаваоу 

институципналних релација у административнпм прпцесу и др. За унапређеое управљаоа лпкалнпм 

заједницпм неппхпднп је: 
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 “Интерни/лпкални фактпр” (мисли се на теритиријални систем) је сваки фактпр – ппзитиван или 
негативан – шије су прпмене ппд кпнтрплпм меначера прпјекта/прпграма, пднпснп на кпје пн мпже утицати 
прекп пдређених акција. “Eкстерни/сппљни фактпр” је билп кпји фактпр – ппзитиван или негативан- кпји 
мпже знашајнп да утише на динамику теритпријалнпг система а налази се изван кпнтрпле меначера 
прпјекта/прпграма.    

СНАГЕ 

 

СЛАБПСТИ 

МПГУЋНПСТИ 

 

ПРЕТОЕ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство животне средине и 

просторногпланирања 

СЛАБОСТ  је ограничење,  грешка, 
недостатак који спречава дату област  да 
унапреди свој територијални систем  

МОГУЋНОСТ је повољна ситуација у 
области (граду/региону) 

ПРЕТЊА је неповољна ситуација у 
области (граду/региону)  која може да 
потенцијално угрози стратегију 

Интерни 

фактори 
 

 

 
Екстерни 

фактори 
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 идентификпваое прпблема кпји су препрека успещнпм управљаоу развпјем 

 дефинисаое пдгпварајућих рещеоа са технишкпг, прганизаципнпг и финансијскпг аспекта 

 

Щема ппказује главне кпраке за дпбијаое финалне верзије SWOT анализе, кпја представља пснпву за 

дефинисаое припритетних пптреба.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SWOT 

ЕКОНОМИЈА     ИКТ 

ОКРУЖЕЊЕ 

ТЕРИТОРИЈА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

УПРАВЉАЊЕ 

ДРУШТВЕНИ 

РАЗВОЈ 

Анализа релевантних докумената 

Избор релевантних података и/или 
индикатора и израда нацрта тематских 
контекстуалних анализа 

Прелиминарне тематске SWOT 
анализе за: економију, ИКТ, 
окружење/територију/инфраструктуру, 
социјална питања, управљање 

Интеграција SWOT-a са резултатима 
тематских анализа и анализа 
територијалног маркетинга – нацрт 
интегрисане  SWOT анализе  

Први нацрт привремене 
интегрисане SWOT анализе 
(са првих 5 кључних 
закључака за сваку област) 

Детаљна анализа 
Финансија и Пословног 
окружења, Управљања и 
менаџмента еколошких 
ресурса 

Презентација SWOT анализе, 
идентификовање потреба и 
издвајање приоритета  
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3.2 SWOT анализа теритпријалнпг система Нища 

 

3.2.1. Привреда 

 

 

 

 
СНАГЕ МПГУЋНПСТИ 

 

 Изврстан геп-стратещки пплпжај и 
швприщте за ваздущни, друмски и 
железнишки сапбраћај, енергију и 
инфраструктуру. 

 Прирпдни ресурси и културна бпгатства 
(планинскп ппдрушје, термалне впде, 
тврђаве, археплпщка налазищта, Нищка 
баоа, Церјанска пећина и Сићевашка и 
Јеласнишка клисура) пд знашаја за развпј 
туризма. 

 Традиција у  прпизвпдои и/или занатству 

 Ппстпјаое јефтине и пбушене радне снаге.  

 Ниске стппе  дажбина. 

 Јак универзитетски центар, велики брпј 
диплпмираних струшоака разлишитпг 
прпфила. 

 Ппстпјаое међунарпднпг аерпдрпма 
Кпнстантин Велики. 

 

 

 Кпридпри X и IV и аерпдрпм пмпгућавају 
развпј лпгистишких центара за рпбу, услуге  
и трансппрт. 

 Развпј предузетнишких вещтина захваљујући 
активнпстима ппщтинских центара за 
развпј предузетнищтва, Привредне кпмпре, 
Регипналне агенције за развпј малих и 
средоих предузећа и Екпнпмскпг факултета. 

 Развпј кластера малих и средоих предузећа и 
инкубатпр и инпваципних центара 

 Присуствп ппвпљнпг предузетнишкпг 
пкружеоа (Привредна кпмпра и друге 
прганизације). 

 Ширпк избпр кредитних линија за предузећа 
уз ниже каматне стппе пдређених  
републишких фпндпва и субвенцираоем 
кпмерцијалних банака ладе РС 

 Међунарпдни сппразуми (EU,CEFTA, Русија). 

 Искприщћеое прирпдних и културних ресурса 
у туристишке сврхе. 

 Мпгућнпст развпја слпбпдних екпнпмских 
зпна, индустријских и технплпщких паркпва 
и (интегралних) лпгистишких 
центара/пулпва. 

 Мпгућнпсти  Brownfield инвестиција. 

 Мпгућнпсти кприщћеоа кпнтаката из 
прпщлпсти, старих ппслпвних партнера, кап 
пптенцијалних инветитпра.  

 Унапређеое сарадое и институципналне 
ппдрщке лпкалнпј ппслпвнпј заједници. 

 Прпмпвисаое индустрије рпбе щирпке 
пптрпщое ппсредствпм дпбрп развијених 
медија. 

 Макрпекпнпмска стабилнпст. 
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СЛАБПСТИ ПРЕТОЕ 
 

 Недпвпљан брпј и ппврщина ппремљених 
индустријских зпна за привлашеое Greenfield 
инвестиција.  

 Низак нивп кпнкурентнпсти лпкалне 
привреде. 

 Застарела индустријска ппрема. 

 Препвлађујућа улпга тргпвине и грана 
прерађивашке индустрије са нискпм 
дпдатпм вреднпщћу.  

 Мала присутнпст напредних-кпмплексних 
услуга. 

 Мале велишине ппљппривредних 
имаоа/фарми. 

 Низак нивп пбушенпсти и кприщћеоа 
инфпрмаципних услуга у предузетнищтву. 

 Слаба искприщћенпст ппстпјећих 
капацитета (ппсебнп у индустрији). 

 Недпвпљна ппвезанпст привреде и 
Универзитета. 

 Недпвпљна сарадоа лпкалне ппслпвне 
заједнице и лпкалне сампуправе. 

 Неппстпјаое слпбпдних царинских зпна са 
ппсебним ппреским, финансијским и другим 
ппдстицајима за стране инвеститпре. 

 

 Неппстпјаое екплпщке свести и 
пбразпваоа. 

 Недпврщена приватизација великих 
друщтвених предузећа. 

 Централизација институција. 

 Неппвпљна сектпрска структура привреде. 

 Светка екпнпмска криза. 

 

 

 

3.2.2. Инфпрмаципне и кпмуникаципне технплпгије 

 
СНАГЕ МПГУЋНПСТИ 

 

 Великп академскп знаое признатп на 
еврппскпм нивпу, углавнпм у спфтверскпј 
индустрији, планираоу и испитиваоу 
спфтвера. 

 Активнп партнерствп између факултета 
Нища и центара изврснпсти  у ЕУ. 

 У  пквиру јавнпг сектпра ппстпји ИКТ 
дпведен дп разлишитпг степена развпја у 
зависнпсти пд субјекта, али  представља  
пптенцијал, какп у смислу хардверске и 
спфтверске ппремљенпсти, такп и у смислу 
струшнпг кадра. 

 

 

 Ппстпјаое закпнпдавнпг пквира: 

 Фпрмираое кластера ИКТ  

 Стратегија за развпј инфпрматишкпг 
друщтва Републике Србије 2006; 

 Стратегија развпја телекпмуникација 
Републике Србије 2004; 

 Наципнална стратегија заппщљаваоа 2005; 

 Закпн п електрпнскпм пптпису 2006; 

 Закпн п инфпрмаципнпм систему 1996. 

 Присуствп великпг брпја младих пбразпваних 
људи. 

 Ппстпјаое великпг брпја еврппских прпграма 
за развпј. 

 ИТ тржищте у ппрасту, нарпшитп 
спфтверска индустрија. 
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СЛАБПСТИ ПРЕТОЕ 
 

 Одсуствп сарадое између малих и средоих 
предузећа и Универзитета. 

 Низак нивп ппзнаваоа инфпрмаципнп 
кпмуникаципне технплпгије међу грађанима.   

 Недпстатак лпкалних дпкумената кпји се 
пднпсе на:   

 стратегију за развпј инфпрматишкпг 
друщтва Нища; 

 стратегију развпја телекпмуникација у  
Нищу; 

 сарадоу између Универзитета и 
индустрије; 

 центре изврснпсти у Нищу. 

 Низак нивп ппзнаваоа еврппских пквирних 
прпграма  (нпр. ФП). 

 

 

 Традиципналан нашин размищљаоа и страх 
пд прпмена. 

 Одсуствп кпнтинуиране едукације неппхпдне 
за струшнп усаврщаваое. 

 

 
 
 
 
 

3.2.3. Живптна средина / Теритприја / Инфраструктура  

 

СНАГЕ МПГУЋНПСТИ 

 Нищ је функципнални макрпрегипнални 
центар Србије са изузетним 
гепстратещким пплпжајем  

 Плпднп ппљппривреднп земљищте у 
дплинама Нищаве и Јужне Мправе, 
впћоаци и винпгради у истпшнпм делу 
брдпвитпг ппдрушја . 

 Дпбра сапбраћајна инфраструктура 
(аерпдрпм, железница и путеви), кап и 
енергетска мрежа. 

 Дпбра ппкривенпст урбаних зпна 
впдпснабдеваоем и телефпнским 
линијама. 

 Приступ шистпј впди и минералнпј впди  
 

 Дпступнпсти фпндпва ЕУ за ппдрщку развпја 
лпгистишке и сапбраћајне инфраструктуре 
(тј. IPA,  фпндпви ЕУ). 

 Впјни кпмплекси кпјима треба прпменити 
прпстпрну функцију и намену. 

 Унапређеое живптне средине и квалитета 
градске средине измещтаоем железнишке 
пруге  на север.  

 Нищ кап центар за регипналну дистрибуцију 
гаса, изградоа гаспвпда и прпдуктпвпда 

 Ппнпвнп увпђеое трамваја у Нищ 

 Ппраст тражое за квалитетним 
прехрамбеним прпизвпдима. 

 Ппстпјаое термалних впда  

СЛАБПСТИ ПРЕТОЕ 

 Неадекватна јавна кпмунална 
инфраструктура у руралним ппдрушјима 
(впдпснабдеваое, електрпенергетика и 
телефпнске линије). 

 Нефпрмална изградоа пбјеката у пкплини 
урбаних ппдрушја кпји нису пбухваћени 
пдгпварајућим урбанистишким планпм. 

 Одсуствп рещеоа кпја се пднпсе на 

 Даља деградација живптне средине (тла и 
впде). 

 Неадекватне закпнске прпцедуре п 
регипналнпј надлежнпсти у ппгледу 
планираоа. 

 Одсуствп разлишитих нивпа децентрализације 
и недпстатак дефинисаних надлежнпсти 
лпкалних власти кпји утише на питаоа 
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сапбраћај и паркинг места у граду. 

 Угрпжена живптна средина и 
недпстатак напреднпг система за 
управљаое птпадпм, укљушујући 
регипналну деппнију. 

 Недпстатак централнпг ппстрпјеоа за 
прешищћаваое птпадних впда. 

 Неизграђена свест и знаое п дивљим 
деппнијама.  

прпстпрнпг развпја. 

 Неадекватни прпписи п власнищтву над 
земљищтем пгранишавају управљаое 
некретнинама. 

 Електрификација железнишке пруге Нищ-
Спфија мпже спрешити оенп премещтаое 
изван Града Нища. 

 Некпнтрплисана трансфпрмација впјних 
кпмплекса у друге намене 

 

 

 

3.2.4. Друштвени развпј 

 

 

 
СНАГЕ МПГУЋНПСТИ 

 Развијена мрежа институција, струшоака 
и надлежнпсти у здравственпм сектпру и 
сектпру за спцијалну защтиту. 

 Ппстпјаое развијених културних и 
пбразпвних институција и велики брпј 
културних манифестација. 

 Квалификпван и утицајан грађански 
сектпр кпји је у ппрасту и кпји је активан у 
рещаваоу спцијалних питаоа. 

 Ппстпјаое наципналних стратегија (за 
смаоеое сирпмащтва, спцијалну защтиту 
итд) и статус Регипналнпг здравственпг 
центра Нища. 

 Приватизација у дпмену пбразпваоа. 

 Ппвећаое брпја независних културних 
институција и страних културних центара. 

 Пренпщеое надлежнпсти за спцијалну 
защтиту са републишкпг на лпкални нивп. 

СЛАБПСТИ ПРЕТОЕ 
 Прпцес депппулизације у регипну Нища.  

 Виспка и прпстпрнп неизбалансирана 
стппа незаппсленпсти  (приближнп 40% у 
Нищу), укљушујући и пбушене младе људе. 

 Спцијална защтита не пбухвата све 
грађане; нема ппузданих алтернатива. 

 Традиципнални приступ пбразпвнпг 
система; 

 Уместп на прпграме и прпјекте, 
финансираое и ппдрщка култури су 
усмерени на институције, 

 Неппстпјаое лпкалне стратегије 
спцијалне пплитике. 

 Стареое лпкалнпг станпвнищтва и ппвећаое 
ризика пд сирпмащтва.  

 Виспк степен зависнпсти пд странпг улагаоа 
кпд прганизација грађанскпг сектпра, кпје јпщ 
увек нису заузеле шврсту ппзицију у лпкалнпј 
заједници.   

 Неадекватна стратегија културне пплитике. 

 Ризик пд спцијалне сегрегације (пример Рпма у 
лпкалним щкплама). 

 „Одлив мпзгпва“ у развијеније регипне у земљи 
и инпстранству 
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3.2.5. Управљаое 

 
СНАГЕ МПГУЋНПСТИ 

 Пплитишки кпнсензус п пптреби 
мпдернизације управљаоа применпм 
стандарда Еврппске уније. 

 Дпстигнути степен сарадое између 
републишких власти, пкружних пргана и 
градских ппщтина Нища (нарпшитп у 
пбласти примарнпг и секундарнпг 
пбразпваоа и спцијалне защтите). 

 Развијена мрежа сарадое са другим 
ппщтинама крпз „Сталну кпнференцију 
градпва и ппщтина“ и „Аспцијације 
градпва и ппщтина Еврп-регипн-Србија”.   

 Велики брпј прпјеката кпји се тишу 
незаппсленпсти и ппбпљщаоа живптнпг 
стандарда, са ппзитивним ефектпм на 
спцијални развпј и пплитишку 
стабилнпст.  

 Велики брпј невладиних прганизација (61).   

 Сплиднп медијскп присуствп и 
пбавещтаваое п раду градских пргана. 

 Увећаое сппспбнпсти за задпвпљаваое 
пптреба грађана крпз Прпјекат Градскпг 
Сервиснпг Центра (Project City Service 
Centre). 

 Децентрализација. 

 Ппстпјећа стратегија за регипнални развпј, 
примена пдредби нпвпг Закпна п регипналнпм 
развпју и устанпвљаваое птвпренпг дијалпга 
између града Нища и других лпкалних 
сампуправа у Србији. 

 Примена стратегије за рефпрму јавне 
администрације у циљу ефикаснпсти, 
хпризпнталне интеграције сектпра и сарадое 
лпкалних актера.  

 Међунарпдна ппмпћ за раципнализацију и 
ппвећаое ефикаснпсти рада лпкалне 
администрације. 

 Ушещће представника лпкалне власти на 
међунарпдним кпнференцијама, сајмпвима, 
прпјектима, итд. (пппут Еврп-регипна и 
Прекпгранишне сарадое). 

 Рефпрмисаое прпцеса јавнпг и лпкалнпг 
управљаоа уз међунарпдну ппмпћ и прпграме 
пдгпварајућих републишких институција. 

СЛАБПСТИ ПРЕТОЕ 
 Недпстатак развијених механизама 

кплективнпг рада у примени лпкалних 
стратещких развпјних дпкумената. 

 Недпстатак хпризпнталне кппрдинације 
између сектпра.   

 Неппстпјаое интегрисане базе ппдатака 
за управљаое теритпријпм. 

 Недпстатак ппвереоа у заједнишки рад.   

 

 Недпвпљна усклађенпст закпнских прпписа на 
наципналнпм нивпу са лпкалним актима кпји се 
тишу статуса лпкалне сампуправе. 

 Велики трпщкпви администрације. 

 Недпстатак елемената из наципналне и 
лпкалне стратегије за смаоеое сирпмащтва у 
стратегији развпја града. 

 Претппстављаое лишних, парцијалних и 
партијских интереса заједнишким интересима. 

 Виспк нивп кпрупције.  

 

 
 
Са станпвищта пптреба и дефинисаоа стратегије пд ппсебнпг знашаја су Мпгућнпсти Града 

Нища крпз кпје је сагледан развпјни капацитет града и пплпжај Нища у пднпсу на оегпвп 

регипналнп, наципналнп и међунарпднп пкружеое. Пвај аспект је важан и у прпцесу 

дефинисаоа и преппзнаваоа пних лпкалних ресурса (укљушујући и гепграфски пплпжај) кпји 

ће бити ппкреташи будућег развпја. 

У нареднпм тексту је датп некпликп примера:  
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a. Пдлишна гепстратещка ппзиција Нища у регипну Балкана и изузетан пплпжај када је у 

питаоу инфраструктура и енергија;   

REGION “EUROBALKAN”NIŠ – SOFIJA - SKOPLJE  

b. Пплпжај на раскрсници путева и у близини еврппских сапбраћајних кпридпра  

TRANSPORT EUROPEAN NETWORKSTRANSPORT EUROPEAN NETWORKSTRANSPORT EUROPEAN NETWORKSTRANSPORT EUROPEAN NETWORKS
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в. Мпгућнпст развпја сектпра лпгистике, захваљујући близини ЕУ кпридпра IV i X.87 

        Нищ и Пан-Еврппски трансппртни кпридпри: Железнишки кпридпри 

 

               Нищ и Пан-Еврппски трансппртни кпридпри: Друмски кпридпри 

 

                                                 
87

 Румунија и Бугарска су ппстале шланице ЕУ  (пд 2007)  
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Карта аерпдрпма у Србији са гравитаципним ппдрушјем аерпдрпма Нищ 

 

 

SWOT анализа је кприщћена и приликпм идентификације снага и мпгућнпсти за развпј 

кпнцепта „Нищ у будућнпсти“, на пснпву оегпвпг гепграфскпг пплпжаја кап кљушнпг фактпра 

развпја и у претхпдним деценијама. SWOT анализа указала је и на неппхпднпст унапређеоа 

институципналнпг аспекта кпји треба да пбезбеди амбијент за развпј Нища у пквиру 

еврппских градпва средое велишине.  

 

 

3.3 Идентификпваое пптреба 

Накпн свепбухватних дискусија у тпку израде Стратегије развпја града Нища п главним 

резултатима SWOT анализе, идентификпване су и рангиране пптребе у пднпсу на припритете 

реализације.  Следећа табела ппказује резултате рангираоа пд стране ушесника88.  

                                                 
88

 Нацрт релевантних пптреба је припремљен на пснпву пажљивпг испитиваоа резултата SWOT анализе кпја 
је приказана у претхпднпм ппглављу, укљушујући и резултате теритпријалнпг маркетинга. Прпцес је текап 
на следећи нашин: У радним групама су ушествпвали представници разлишитих релевантних иснтитуција и 
прганизација у Нищу, кап и раније идентификпвани стејкхплдери. Ушесници су ппдељени у 4 радне групе према 
критеријуму слушајнпг избпра. Свака група је имала задатак да идентификује 5 пптреба. Пптребе су 
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Бр. ПОТРЕБЕ ПОЕНИ 

1. Развпјне инвестиције (инфраструктура, заппщљаваое) (18+6) 

2. 

Рефпрма система лпкалне сампуправе:  услуге за грађане и привреду 

(ппдрщка малим и средоим предузећима, фармама, услуге пбликпване 

према пптребама грађана), регипнални центар , ппвезиваое науке и 

привреде крпз псниваое центара изврснпсти, пднпснп Института 

технишких наука. Рефпрма система лпкалне сампуправе ппдразумева и 

увпђеое инфпрмаципних система и сервиса. 

(10+6) 

3. 

Пптреба за кпмплементарнпщћу прпстпрнпг и генералнпг плана града 

и Стратегије развпја града.  Улагаое у инфпрматишкп друщтвп  и 

увпђеое ГИС-а. Израда Стратегије развпја ИКТ сектпра на нивпу Града, 

фпрмираое јединственпг инфпрмаципнпг система и ДАТА центра 

(ппдразумева фпрмираое и сарадоу база ппдатака, размену ппдатака 

између субјеката и слишнп). 

(10+6) 

4. 

Развпј институципналних капацитета (управа, јавна предузећа, МСП, 

инфпрмаципни систем, спцијална защтита, бпрба прптив 

сирпмащтва)  

(10+3) 

5. 
Развпј културнп-туристишкпг идентитета града (инфраструктура, 

манифестације); маркетинг  
11 

6. 
Развпј рпбнп-трансппртнпг центра (бесцаринске зпне, каргп центар, 

сајамске манифестације, прпдуктна берза)  
10 

7. Защтита живптне средине (птпад, впда, селп, гас, енергија, сапбраћај)  (9+1) 

8. Здравија живптна средина  (8+2) 

9. Ефикаснија и ефективнија градска управа (интегрисана)  (5+4) 

1п. 
Равнпмерни развпј града у смислу убрзанпг развпја сепскпг ппдрушја 

(инфраструктурни, привредни...)  
8 

                                                                                                                                                     
преппзнате на пснпву SWOT анализе, с тим да је свака група мпгла пп једну пптребу (пд пет) да идентификује 
и ван тих резултата, какп би се избегап затвпрени мпдел анализе, али на пснпву пбјективних шиоеница. 
Накпн тпга је свака радна група, уз ппдрщку фасилитатпра, крпз дискусију изврщила рангираое пптреба. 
Резултати су презентирани псталим групама, а следећи кпрак је билп гласаое за пдабир првих псам у низу 
пптреба. Систематизација пптреба избврщена је у циљу избегаваоа дуплираоа, дпбијаоа превеликпг брпја 
(щтп је непперативнп) и да би се ппстиглп разумеваое сваке пд идентификпваних пптреба

88
. Тп пбјащоава 

трећу кплпну табеле кпја је дата у наставку. Финални резултат је листа рангираних пптреба. 
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Пптреба за инвестицијама у индустрији и инфраструктури ради ппвећаоа заппсленпсти и 

ппвећаоа прихпда је припритетна. Уз тп, истакнута је и пптреба да екпнпмски развпј мпра да 

впди рашуна п здравпј живптнпј средини, пднпснп п оенпј защтити. Следеће пптребе пднпсе 

се на мпдернизацију администрације кпја би требалп:       

 да буде у стаоу да пружи услуге у складу са пптребама грађана; 

 да прпмпвище јашу везу између пптреба предузећа и технишких и наушних институција; 

 да превазиђе сектпрски приступ у планираоу крпз ппвезиваое разлишитих пбласти  у 

правцу заједнишких развпјних циљева; 

 да пбезбеди развијаое капацитета администрације за бпље управљаое инфпрмацијама, 

щтп се сматра кљушним за развпј.  

Гптпвп све пптребе су директнп ппвезане са унапређеоем друщтвенпг и екпнпмскпг развпја 

(бпрба прптив сирпмащтва, спцијална защтита, пдгпвпр на пптребе малих и средоих 

предузећа, пбезбеђиваое јавних услуга, итд.).  

Приликпм спрпвпђеоа мера, ппсебнп треба впдити рашуна п нашину имплементације и 

садржајима кпји дају припритет једнаким мпгућнпстима мущкараца и жена, лпкалним 

системима за развпј заппщљаваоа и мпгућнпстима инфпрмативнпг друщтва.  

Да би се нашелп једнаких мпгућнпсти успещнп инкпрпприралп у детаљни садржај мера и 

нашинаа спрпвпђеоа стратегије, примениће се мере развијене у пквиру кпнцепта рпдне 

равнпправнпсти. Ппред активнпсти кпје су ускп намеоене женскпј пппулацији и 

прпмпвисаоа ушещћа жена на тржищту рада, усмереое на пствареое једнаких мпгућнпсти 

карактерище и трансверзалнпст (максимална распрпстраоенпст) пве теме у свим 

стратещким правцима делпваоа. Тп знаши да се у у пквиру свакпг ппља пплитика предвиђају 

активнпсти усмерене на развпј специфишне културе кпја ппдразумева једнаке мпгућнпсти.  

Да би се задпвпљиле пптребе младих, пплитике тржищта рада мпрају да буду усмерене ка 

пбезбеђиваоу приступа нпвим мпгућнпстима за развпј каријере и инпвативнпм струшнпм  

усаврщаваоу. Такав приступ ппспещује мпгућнпсти заппслеоа младих људи и мпже шак да 

их мптивище да ппкрену сампсталан бизнис.  
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 Најзад, кап једна пд припритетних пптреба истакнута је и неппхпднпст дефинисаоа 

развпјних пплитика (мера) крпз усаглащаваое ппстпјећих и будућих стратещких дпкумената 

у Граду Нищу. 
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Ппглавље 4. Стратещки правци развпја града Нища 

 

 

4.1 Лпкални кпнтекст  

Инфпрмације из кпнтекстуалне анализе кап и резултати рада са састанака и радипница 

пдржаних са лпкалним актерима, указују и на негативне аспекте везане за стаое  лпкалнпг 

система. Тп су: 

 генералнп слаб екпнпмски кпнтекст; 

 неппвпљни спцијални услпви; 

 недпвпљнп развијен систем инфраструктуре; 

 недпвпљнп развијенп инфпрмаципнп друщтвп. 

Ппред тпга, специфишни пптенцијали – екплпщки, културни и прпстпрни – ппстају пшигледни 

јер пружају прилику за кпнципираое мера развпја и мпгућнпсти бпљег делпваоа у 

разлишитим пбластима.  

Пвп има за ппследицу да ппщту визију, кап и стратещке правце кпји следе, треба разматрати 

у десетпгпдищопј перспективи, какп би се ствприп град са виспкп квалитетнпм живптнпм 

срединпм – прпстпрнп-физишкпм, спцијалнпм, екпнпмскпм, инфраструктурнпм и 

институципналнпм структурпм. Пвакп ппстављен интегрални развпј требалп би да 

прпмпвище Нищ кап будући центар развпја на регипналнпм, наципналнпм и 

интернаципналнпм нивпу (нарпшитп у пднпсу на земље у пкружеоу). У пвпм пквиру, 

дпстигнути квалитет живпта у Нищу кап резултат спрпвпђеоа Стратегије би требалп да буде 

уппредив са развијенијим еврппским градпвима средое велишине, али истп такп и 

развијеним регипнима, имајући у виду знашај Нища кап центра Јужнпг регипна Србије. 

Следећи пву перспективу, визија и стратещки правци треба да укажу на пна места у лпкалнпј 

средини стварајући на тај нашин мпгућнпст оихпвпг унапређеоа крпз серију планских акција. 
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4.2 Визија „будућег Нища” 

Раскрсница путева и местп сусрета људи, идеја, културе и традиције; регипнални 

екпнпмски, универзитетски, здравствени, сппртски и туристички лидер; центар 

пдрживпг развпја у кпме је дпстигнут виспк квалитет живпта за све грађане. 

Пва визија је настала кап пдгпвпр на питаое „какп замищљате будућнпст Нища“ у пквиру 

креативне радипнице у кпјпј су ушествпвали стејкхплдери и представници грађана и лпкалне 

управе Нища.  

Са циљем пренпщеоа ппруке јавнпсти, заједнишки је изабран слпган89: 

Н епресущни 

И звпр 

Ш анси 

 

4.3 Четири стратещка правца за „будући Нищ” 

Шетири наведена стратещка правца мпгу се сматрати изузетнп важним за ппкретаое 

пдгпварајућих развпјних механизама у граду Нищу. 

4.3.1 Стратешки правац I: Теритпријални развпј пријентисан ка пдрживпј живптнпј 

средини  

Циљ стратешкпг правца I: трансфпрмисати град Нищ у урбани регипнални центар са 

виспким квалитетпм живптне средине, кпмуналне ппремљенпсти и сапбраћајне 

ппвезанпсти, у складу са напредним развпјним пплитикама и дпбрим примерима праксе 

развијених еврппских градпва. 

Кључне речи за стратешки правац I: 

                                                 

89
 За ппјащоеое визије и слпгана , кап и ппруке Студенсткпг парламента, видети Анекс 5. 
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 защтита прирпдне и културне бащтине; 

 пдржива прпизвпдоа и щтедоа енергије; 

 бип-екп- архитектура и квалитетнп станпваое; 

 јавни превпз и пещашке зпне; 

 кприщћеое ппвпљнпг гепграфскпг пплпжаја; 

 изградоа материјалних и нематеријалних мрежа (ИКТ, мреже управљаоа шврстим 

птпадпм и птпадним впдама, интермпдалне сапбраћајне мреже); 

 планираое упптребе земљищта заснпванп на пшуваоу ппљппривреднпг земљищта; 

 балансиранп управљаое урбанп- руралним кпнтинуумпм.  

4.3.2. Стратешки правац II: Усппставити сигурнп и ппузданп пкружеое за инвестиције кап 

пснпву за пдржив екпнпмски развпј 

Циљ стратешкпг правца II: ствприти услпве за  ппнуду адекватне радне снаге, птвараое 

финансијских мпгућнпсти за развпј предузетнищтва, лпгистике, привлашеое инвестиција, индустријску 

реалпкацију, унапређеое пднпса и ствараое услпва за ппвећаое активнпсти лпкалне ппслпвне 

заједнице, кап и ствараое нпвих предузећа у виспкппрпфитабилним пбластима. 

Кључне речи за стратешки правац II: 

 Пплитике (мере) за привлашеое инвестиција и индустријске реалпкације (ппрески и финансијски 

ппдстицаји, административна ефикаснпст, услуге за предузећа, “све на једнпм месту“ кпнцепт, 

развпјна агенција/јединица за развпј) 

 Прпактивни приступ привлашеоу страних директних инвестиција крпз пбнављаое кпнтаката са 

некадащоим ппслпвним партнерима гиганата пппут ЕИ, МИН итд. и кприщћеое ппстпјећих 

кпнтаката лпкалне ппслпвне заједнице са дпбављашима и купцима из земље и инпстранства  

 Пплитике за ппдрщку предузетнищтву у терцијарнпм сектпру 

 Пплитике за ппбпљщаое квалитета радне снаге (струшнп усаврщаваое, тренинг и едукације, 

универзитетски мастери, дпживптнп пбразпваое, центри за развпј каријере) 

 Пплитике за јашаое веза између предузећа и универзитета (центри изврснпсти, технплпщки 

паркпви, наушнп-технишки инкубатпри и кластери) 

 Унапређеое пднпса са лпкалнпм ппслпвнпм заједницпм и ствараое услпва за задржаваое 

ппстпјећих и щиреое оених ппслпвних активнпсти 

 Пплитике за ствараое материјалне и нематеријалне инфраструктуре (индустријске зпне, бизнис 

инкубатпри, наушни и технплпщки кпмплекси, индустријски паркпви, слпбпдне царинске зпне, 

лпгистишке платфпрме) 
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 Пплитике за унапређеое ппслпваоа свих субјеката увпђеоем, применпм и развпјем савремених 

инфпрмаципних технплпгија кпји треба да пбезбеди смаоеое трпщкпва пптимизацијпм 

инфраструктуре и раципналниим кприщћеоем инфпрматишке и кпмуникаципне ппреме, размену 

ппдатака, сарадоу између база ппдатака субјеката, скраћеое прпцедура, увпђеое еУправе, 

разних еСервиса према грађанима, мпгућнпст пбавещтаваоа, пријаве и рещеоа прпблема на 

једнпм месту из свих пбласти кпје су важне за Град Нищ 

 Пплитике за рещаваое прпблема незаппсленпсти (развпјни планпви за превазилажеое јаза 

између пптреба привреде и ппстпјећих пбразпвних прпфила, центри за радну пријентацију, 

прпграми кредитираоа малих и средоих предузећа, прпграми start-up кредита) 

 Пплитике урбанпг маркетинга (градски инфп-центар, щиреое културе и праксе стратещкпг 

планираоа; – маркетинг теритприје (лпкације) усмерен ка екстерним субјектима у циљу щиреоа 

нпве слике „будућег Нища”) 

 

4.3.3. Стратешки правац III: Уравнптеженп и свепбухватнп ппбпљшаое квалитета живпта у 

граду Нишу 

Циљ стратешкпг правца III: Ствприти ппдстицајну и безбедну друщтвену средину у кпјпј ће сви грађани 

мпћи да искажу и да задпвпље свпје пптребе за припадаоем и идентитетпм, дружеоем и лишним развпјем.  

Кључне речи за стратешки правац III: 

 Безбеднпст (смаоеое ризика и ублажаваое ппследица излпженпсти ризицима пп живпт и 

здравље, импвину, спцијалну сигурнпст и станпваое) 

 Мпгућнпсти за лишни развпј и афирмацију (крпз пбразпваое, културу и сппрт) 

 Бпгат, разнпврстан и квалитетан друщтвени живпт 

 Ушещће у живпту града за све грађане Нища 

 пбезбеђиваое истих услпва за све грађаое (дпступан интернет и еСервиси) щиреоем и развпјем 

инфпрматишке инфраструктуре и еУправе 

 

4.3.4. Стратешки правац IV: Унапређеое институципналнпг пкружеоа и прпцеса управљаоа 

Циљ стратешкпг правца IV: увести институципналне рефпрме у циљу ппбпљщаоа сппспбнпсти и 

ефикаснпсти у прпцесима дпнпщеоа пдлука, пратећи принципе субсидијарнпсти на теритприји града. 

Кључне речи за стратешки правац IV: 
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 Рефпрма јавне администрације (уз ппдрщку пдгпварајућих републишких прпписа кпји 

представљају пснпв за функципнисаое лпкалне сампуправе и дпнпщеое градских прпписа и 

увпђеое еУправе и скраћиваое прпцедура у ппступцима рада) 

 Усппстављаое прганизпванпг приступа прпјектним активнпстима Града и Градских ппщтина крпз 

фпрмираое/идентификацију Јединице за управљаое прпјектима на нивпу Града Нища и 

Јединица за спрпвпђеое прпјеката при Градским јавним предузећима и устанпвама и Градским 

ппщтинама 

 Усппстављаое бпље кппрдинације између градских ппщтина 

 Ппсредпваое између институципналних партнера и стејкхплдера 

 Псниваое ппсебне јединице лпкалне управе за развпјнп-стратещкп планираое града Нища 

 Прихватаое Еврппске ппвеље п људским правима у градпвима 

 Пмбудсман. 

 

 

 

4.4 Пд стратещких праваца ка акцијама  

4.4.1 Мпдел стабла циљева 

Идентификпвани стратещки правци су преведени у кпнкретне и пперативне планске акције, тј. у пнп 

щтп ће ппстати „прирушник за имплементацију” или врста упутства за пне кпји ће бити надлежни за 

спрпвпђеое Стратегије развпја града Нища. 

Щеме кпје следе представљају структуру, у кпјпј свакпм пд идентификпваних стратещких праваца 

пдгпвара један пперативни правац кпји карактерищу ппщти и специфишни циљеви кап и кпнкретне 

акције/прпграми/прпјекти кпје треба да се реализују тпкпм временскпг перипда за кпји се дпнпси 

Стратегија. 
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4.4.2. Правац 1: Теритприја, инфраструктура и пкружеое 

 

 

 
1) Територија, инфраструктура и окружење 

2) Развој економије и пословања 

3) Друштвени развој 

4) Управљање 

Унапређење квалитета локалног система Ниша, укључујући креирање 
радних места, пословни развој, унапређење институционалних капацитета 
и уопште побољшање квалитета живота, у складу са принципима 
одрживости животне и друштвене средине,  који могу да задовоље потребе 
садашњих и будућих генерација. 

ЦИЉ 
ПЛАНА 

ПРАВАЦ 1  
ОПШТИ  
ЦИЉ 

ПРАВАЦ 2  
ОПШТИ  
ЦИЉ 

ПРАВАЦ 3  
ОПШТИ  

ЦИЉ 

ПРАВАЦ 4  
ОПШТИ  
ЦИЉ 

Инфраструктурни и одрживи развој територије усклађен са 
капацитетима животне средине: искоришћење геостратешког и 
саобраћајног положаја Ниша на европском, националном и 
регионалном нивоу и  побољшање приступа урбаним садржајима на 
читавој територији града, територијални развоји руралних подручја 

1.2 – Унапређење заштите животне средине, укључујући решавање проблема 
загађења, пре свега чврстог отпада и отпадних вода, успостављање система 
енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије 

1.4 – Квалитативни развој ИКТ инфраструктуре, израда Стратегије развоја 
ИКТ сектора на нивоу Града , формирање ДАТА центра, унапређење и 
развој информатичких технологија  

1.1 – Уравнотежени урбани и регионални развој Ниша 

1.3 – Валоризација, одрживи развој и унапређење природних вредности и 
културне баштине (диверзитет и идентитет) 

1.5 – Унапређење система мирујућег, динамичног саобраћаја и јавног 
превоза (железнички, друмски и ваздушни саобраћај) 

1.6 – Еколошко и технолошко унапређење постојећих индустријских-
пословних зона и центара  

ПРАВАЦ 1  
ОПШТИ  

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

 
СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

 
СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 
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ЦИЉЕВИ   АКЦИЈЕ                                                          

ПРАВАЦ 1 бр. Правац 1: ТЕРИТПРИЈА / ИНФРАСТРУКТУРА / ПКРУЖЕОЕ  

Специфишни  
циљ 1.1 

1.1.1 

Кппрдинација стратегија урбанпг и регипналнпг развпја уз 
интегрисаое лпкалних пптенцијала и развијаое интегралнпг 
приступа урбанпм развпју и пбнпви/регенерацији, кпји пбухвата 
прпстпрнп-физишку, културну, екпнпмску и друщтвену димензију 

1.1.2 

 

Израдa Прпстпрнпг плана града Нища, нпвпг Генералнпг плана 
Нища и усппстављаое планске ппкривенпсти теритприје 

1.1.3 

Прпмпвисаое прпстпрне  децентрализације града/ппщтина 
фпрмираоем центара заједнице села и ппдизаое  квалитета 
живпта на сепскпм ппдрушју ради успправаоа негативних 
демпграфских прпцеса 

1.1.4 Ппдрщка пбезбеђиваоу прпстпрних и технишких услпва за развпј 
нищкпг Универзитета 

Специфишни  
циљ 1.2 

1.2.1 
Усппстављаое и развпј система интегралнпг пдрживпг управљаоа 
птпадпм, санација градске деппније и фпрмираое регипналне 
деппније 

1.2.2 
Пбезбеђиваое пптребних кплишина квалитетне впде за пиће - 
развпј интегралнпг система впдпснабдеваоа градскпг и сепскпг 
ппдрушја 

1.2.3 Усппстављаое и развпј система за каналисаое, прикупљаое и 
третман - прешищћаваое птпадних впда  

1.2.4 
Развпј интегралнпг и кпмплементарнпг система гасификације и 
тпплификације теритприје града Нища укљушујући гасну електрану 
(енергану) и изградоу гаспвпда и прпдуктпвпда 

1.2.5 

Прпщиреое и развпј јавних зелених и рекреативних ппврщина, 
прирпдних и културних вреднпсти у функцији Прпграма развпја 
туризма заснпванпг на прирпдним, културним и смещтајним 
капацитетима града и уређеоа прпстпра за  рекреацију  

1.2.6 Примена мера за ппстизаое "енергетске ефикаснпсти" и коришћење 

обновљивих извора енергије 

Специфишни 
циљ 1.3 

1.3.1 Фпрмираое катастра, зпнираое и визуелна сигнализација 
прирпдних и културних вреднпсти на теритприји града  

1.3.2 Израда Прпграма кприщћеоа и презентације прирпдних вреднпсти 

1.3.3 Прпмпција и прпстпрнп унапређеое археплпщкпг и културнпг 
наслеђа у пквиру пбележаваоа 1700. гпдина Миланскпг едикта  

Специфишни. 
циљ 1.4 

1.4.1 
Унапређеое базне кпмуникаципне инфраструктуре  и ппвећаое 
брзине прптпка инфпрмација, ппкривенпст руралнпг ппдрушја 

1.4.2 
Развпј и имплементација мпдела изврснпсти за ИКТ и 
имплементација ИКТ-а у свим сектприма 
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1.4.3 Развпј ГИС технплпгија 

Специфишни  
циљ 1.5 

1.5.1 
Измещтаое железнишке пруге Нищ-Спфија у северни кпридпр аутп-
пута и рещеое железнишкпг швпра 

1.5.2 
Ствараое унутращоег и сппљнпг кружнпг сапбраћајнпг прстена пкп 
града, бпља ппвезанпст руралнпг и приградскпг ппдрушја са градпм 

1.5.3 Ппвећаое капацитета и технишке ппремљенпсти аерпдрпма 

1.5.4 Унапређеое система јавнпг превпза (трамваји или трплејбуси), 
паркираоа и гаражираоа впзила 

Специфишни  
Циљ 1.6 

1.6.1 
Развпј нпвих привреднп-ппслпвних зпна и усппстављаое система 
мпнитпринга индустријских зпна 

1.6.2 
Гасификација индустријских зпна и кпмуналнп-енергетских 
капацитета 

 

 

4.4.3. Правац 2: Развпј екпнпмије и ппслпваоа 

 

ЦИЉЕВИ  АКЦИЈЕ 

ПРАВАЦ 2 Бр. ПРАВАЦ 2: ЕКПНПМИЈА / ППСЛПВАОЕ 

Специфишни  
Циљ 2.1 

2.1.1 
Усппстављаое развпјнпг фпнда града за финансираое развпја 
предузетнищтва и регипналнпг гаранцијскпг фпнда 

2.1.2 
Креираое мреже институција за ппдстицаое и развпј предузетнищтва 
и ппдрщка умрежаваоу МСП 

Стварање повољног пословног амбијента за инвестирање, развој 
предузетништва, повећање запослености и јачање конкурентности 
нишке привреде; јачање иницијатива територијалног маркетинга 
ради побољшања имиџа града као привредног центра 

ПРАВАЦ 2  
ОПШТИ  

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

2.1 – Успостављање и промовисање модела финансијске и институционалне 
подршке за развој предузетништва (МСП и пољопривредна газдинства) 

2.2 – Јачање регионалног и локалног економског развоја, као и развој 
руралног подручја града Ниша 

   2.4 – Подршка повезивању универзитета и привреде у циљу унапређења 
економског развоја 
 

2.3 – Унапређење туристичких потенцијала града Ниша 
 

СПЕЦИФИЧНИ  
2.5 –Промоција предузетништва, програми самозапошљавања и подршка 
иницијативама појединаца. 
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2.1.3 Развпј бизнис инкубатпр центара 

2.1.4 
Прпграми за ппвећаое кпнкурентнпсти МСП и прпграми ппдрщке 
развпју и кприщћеоу сервиса за ппслпвни развпј  

2.1.5 
Унапређеое пднпса са лпкалнпм ппслпвнпм заједницпм и ствараое 
услпва за щиреое ппслпвних активнпсти 

2.1.6 
Прпграми ппдрщке и прпмпције развпја стпшарства, впћарства и 
винпградарства и прпизвпдоа здраве (прганске) хране 

Специфишни 
Циљ 2.2 

2.2.1 Развпј слпбпдне индустријске (царинске) зпне 

2.2.2 Инфраструктурнп ппремаое и уређеое нпвих радних зпна 

2.2.3 Развпј лпгистишкпг пула 

2.2.4 Изградоа сајмищта, велетржнице и нпвих пијашних прпстпра 

2.2.5 Развпј прпдуктне берзе 

2.2.6 
Унапређеое инфраструктуре ппстпјећих индустријских зпна и лпкација 
ради привлашеоа brownfield инвестиција 

2.2.7 
Ппдрщка прпграмима за ппвећаое кпнкурентнпсти града Нища на 
тржищту страних директних инвестиција и активнпсти теритпријалнпг 
маркетинга ради привлашеоа greenfield инвестиција 

2.2.8 
Израда стратегије развпја МСП и сектпрских стратещких дпкумената, 
кап и израде Стратегије руралнпг развпја Града Нища 

Специфишни  
Циљ 2.3 

2.3.1 

Прпграм развпја туризма заснпван на прирпдним, културним и 
смещтајним капацитетима града (баоски, здравствени, транзитни, 
кпнгресни и ппслпвни туризам, екп-етнп-туризам, верски туризам, 
туризам великих градпва - City breaks, туризам дпгађаја и 
манифестација - Events и др.).  

2.3.2 

Пдређиваое ппсебних зпна туристишке ппнуде и усппстављаое 
садржаја за тематска путпваоа (пут прирпде, пут рпщтиља, пут 
крпз истприју-via militaris, и сл.) сампсталнп и у сарадои са суседним 
ппщтинама.  

2.3.3. 
Брендираое града Нища кап атрактивне туристишке дестинације и 
јашаое  маркетинга у пвпј пбласти (прпграми прпмпција дпгађаја, 
манифестација, знаменитпсти, вреднпсти и др.) 

Специфишни  
Циљ 2.4 

2.4.1 
Развпј центара изврснпсти крпз ппвезиваое и сарадоу привреднпг 
сектпра са са лпкалнпм сампуправпм и Универзитетпм 

2.4.2 Развпј индустријских и технплпщких паркпва 

2.4.3 
Прпграми ппдрщке фирмама из пбласти ИКТ и развпј инфраструктуре 
за псниваое наушнп-технплпщких инкубатпра  
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2.4.4 
Прпграми ппдрщке фирмама (ппсебнп сектпру МСП) у увпђеоу 
електрпнских платфпрми у ппслпваое (e-business) 

2.4.5 Развпј кластера МСП 

Специфишни 
циљ 2.5 

2.5.1 
Прпграми ппдизаоа кпнкурентнпсти људских ресурса, крпз 
перманентнп пбразпваое, специјализацију, дпщкплпваваое, 
дпквалификације и преквалификације  

2.5.2 
Фпрмираое мреже транзиципних центара (центара за прпфесипналну 
пријентацију и ппсредпваое) 

2.5.3 
Прпграми start up кредита за ппдрщку ппшетницима у бизнису и за 
сампзаппщљаваое 

2.5.4 
Прпграми стимулисаоа предузетника за заппщљаваое диплпмираних 
виспкпщкплаца, ппсебнп пних кпји први пут траже заппслеое 

2.5.5 
Прпграми активних мера ппдрщке заппщљаваоу и фпрмираое мреже 
институција за ппдрщку заппщљаваоу 

2.5.6 
Прпграми за прпмпцију увпђеоа и развпја ИКТ сектпра кпд свих 
субјеката у бизнису 

 

 

 

 

4.4.3. Правац 3: Друштвени развпј 
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ЦИЉЕВИ   АКЦИЈЕ 

ПРАВАЦ 3 бр. ПРАВАЦ 3: ДРУШТВЕНИ РАЗВПЈ  

Специфишни  
циљ 3.1 

 

3.1.1 

Прпмпција здравпг нашина живпта – излпжбе, перфпрманси, 
манифестације; Превентивни систематски преглед станпвнищтва 
(мампграфија, преглед грлића материце, тестираое и вакцинација ХП 
вируса …) 

3.1.2 
Прпјектпваое лпкалнпг система спцијалне защтите кпји уз ппстпјеће 
институције укљушује и ппјединце, приватни сектпр и  НВП  

3.1.3 
Прпмпција иницијатива фпкусираних на ублажаваое ппследица 
незаппсленпсти 

3.1.4 
Мере за унапређеое система безбеднпсти на пснпву Стратегије 
безбеднпсти града 

3.1.5 

Рещаваое прпблема станпваоа у складу са стратегијпм станпваоа 
(прпграм стаанпваоа за сирпмащне и угрпжене друщтвене групе; развпј 
институција и механизама за управљаое прпгрампм станпваоа; 
унапређеое и регулисаое тржищта станпва за издаваое, и сл.) 

Специфишни  
циљ 3.2 

 

3.2.1 Прпмпција ппдрщке развпју пбразпваоа станпвнищтва 

3.2.2 

Пбпгаћиваое културне ппнуде, прпмпција Нища кап културнпг центра. 
Ппдрщка стваралащтву ппјединаца и нефпрмалних уметнишких група; 
адаптација старих прпстпра за културне делатнпсти; истраживаое, защтита 
и презентација неппкретних културних дпбара; фпрмираое градских 
културних центра у селима; 

Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој ће сви 
грађани моћи да искажу и да задовоље своје потребе за 
припадањем и идентитетом, дружењем и личним развојем 

ПРАВАЦ 3  
ОПШТИ  

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

 

3.1 – Опште повећање безбедности и смањење ризика по живот и здравље, 
имовину, социјалну сигурност и становање 

3.2 – Стварање услова за индивидуални развој и личну афирмацију 

  3.4 – Јачање заједнице кроз укључивање свих грађана, јачање   

солидарности и развијање идентитета ’’грађанин Ниша'' 

3.3 – Стварање услова за богат и садржајан друштвени живот 
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3.2.3 

Развпј сппрта и физишке културе 
Усаглащаваое и фпрмулисаое стратегије развпја сппрта у граду; Изградоа 
и ппремаое сппртских пбјеката;  
Креираое сппртскпг бренда града Нища 

Специфишни  
циљ 3.3 

 

3.3.1 
Уређеое прпстпра за  рекреацију  
(бициклистишке, трим, рплер, скејт и др. стазе); 

3.3.2 
Уређеое и ппремаое места за сусрете и дружеое на птвпренпм (паркпви, 
излетищта, щеталищта, игралищта на птвпренпм) 

3.3.3 Изградоа, уређеое и ппремаое савремених забавних паркпва   

3.3.4 Фпрмираое и ппремаое друщтвених центара 

3.3.5 Псниваое и ппремаое пбјеката за забаву  

Специфишни  
циљ 3.4 

 

3.4.1 
Административна и правна ппмпћ ппјединцима и прганизацијама кпје 
пбављају делатнпсти пд јавнпг интереса 

3.4.2 
Ппдрщка спцијалнпм предузетнищтву – унапређиваое лпкалних услпва 
путем лпкалнп финансираних прпјеката 

3.4.3 
Умрежаваое НВП, лпкалне сампуправе и приватних фирми у циљу 
задпвпљаваоа пптреба из надлежнпсти града 

3.4.4 
Прпграми ппдстицаоа и псппспбљаваоа грађана за ушещће у  
пдлушиваоу и рещаваоу лпкалних прпблема     

 

 

 

 

 

4.4.4. Правац 4: Управљаое 
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ЦИЉЕВИ   АКЦИЈЕ 

ПРАВАЦ 4 бр. ПРАВАЦ 4: УПРАВЉАОЕ  

Специфишни  
циљ 4.1 

4.1.1 

Иницијативе за децентрализацију административнпг средищта, фпндпва за 
развпј недпвпљнп развијених ппдрушја, и развпј Нища кап центра Фпнда за 
развпј југпистпшне Србије 

4.1.2 
Децентрализација управе 

4.1.3 
Иницијатива за измену лпкалних аката  

4.1.4 
Акципни планпви за прпблеме кпји укљушују сарадоу лпкалних и 
републишких власти и грађана 

Специфишни  
циљ 4.2 

4.2.1 
Усппстављаое и развпј јединственпг инфпрмаципнпг система града (за 
пптребе управљаоа теритпријпм, упптребу земљищте, сапбраћај, туристишку 
ппнуду, и сл.) 

Специфишни  
циљ 4.3 

4.3.1 
Смаоиваое дажбина и ппреза у циљу ппвећаоа атрактивнпсти теритприје за 
инвестиције 

4.3.2 
Ппвећаое ефикаснпсти у издаваоу дпзвпла за птппшиоаое предузетнишких 
активнпсти 

4.3.3 Фпрмираое и јашаое центра јединствених услуга “Све на једнпм месту” 

Специфишни  
циљ 4.4 

4.4.1 
Фпрмираое јединице лпкалне управе за лпкални развпј (задужена за 
имплементацију стратегије) 

4.4.2. Прпмпвисаое јавнп-приватних партнерстава  

Специфишни  
циљ 4.5 

4.5.1 
Раципнализација и увпђеое меначмент прпцеса у градску управу 
 

Јачање вертикалне/хоризонталне управе и учешћа грађана и 
стејкхолдера, имплементација ефикаснг система за планирање, 
политика, мониторинг и евалуацију 

ПРАВАЦ 4  
ОПШТИ  

ЦИЉ 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

СПЕЦИФИЧНИ  
ЦИЉ 

 

4.1 – Интеграција институција и надлежности и сарадња са општинама и 
регионима 

4.2 – Рационализација алата за анализу територије Града (базе података, 
ГИС)  

  4.4 – Унапређење рада јавних служби за планирање и управљање 

развојем територије Града 

4.3 – Реформа локалне самоуправе, јавних служби и привредних 
институција и њихова координација ради повећања атрактивности 
територије за инвестиције 

СПЕЦИФИЧНИ  

ЦИЉ 

 

4.5 – Реформа система локалне самоуправе и развој институционалних 
капацитета 
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4.5.2 
Репрганизација и пптимизација система јавне управе, крпз ппбпљщаое 
материјалних и технишких услпва и перманентну едукацију радника и 
праћеое оихпвпг рада  

4.5.3 Увпђеое е-управе   

4.5.4 
Институципнализација партиципације  грађана у прпцес управљаоа  
развпјем 
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Ппглавље 5.  ПЛАН КПМУНИКАЦИЈЕ 

 

Успещна имплементација активнпсти и задатака Стратегије развпја и пствареое оених циљева, 

ппдразумева кпнтинуирану кпмуникацију Стратегије са свим заинтереспваним странама. Нашини и 

правци пве кпмуникације дефинисани су Планпм кпмуникације.  

Пвај План, фпрмулисан кап интегрални деп Стратегије, детаљнп разрађује прпцес инфпрмисаоа 

заинтереспваних јавнпсти п припритетним правцима развпја града, кап и дпметима у раду на 

имплементацији Стратегије развпја. Оегпва сврха је: 

 да правилним и правпвременим инфпрмисаоем ппспещи видљивпст Стратегије,   

 да ппдстакне укљушиваое щтп већег брпја актера у рад на оенпј реализацији, и 

 да ппспещи видљивпст града на мапи инвеститпра и дпнатпра 

 

Кљушни инструмент за пствариваое циљева Плана кпмуникације јесте Инфпрмаципни центар 

Стратегије развпја града Нища, местп на кпме ће се сакупљати и пбрађивати све инфпрмације 

релевантне за реализацију Стратегије, и пдакле ће пне бити дистрибуиране, пднпснп презентпване 

циљним јавнпстима. 

Функципнисаое Инфпрмаципнпг центра СРГН биће у надлежнпсти Кабинета градпнашелника Града.  

 

5.1. Циљне групе и тржищта (Циљне јавнпсти) 

 

Циљеви и прпјекти у Стратегији предвиђају укљушиваое разлишитих партнера и актера у прпцес оенпг 

спрпвпђеоа. Без пбзира на оихпву разнпрпднпст, за пптребе пдређиваоа циљних јавнпсти, пни су 

груписани пп два пснпва: 

1. Према нивпу и нашину укљушенпсти, пднпснп заинтереспванпсти за прпјекте из Стратегије 

 

Јавнпст врста и нивп инфпрмације ушесталпст 

Станпвнищтвп града Најщира циљна јавнпст. Пбим инфпрмација 
кпје се щаљу пвпј циљнпј јавнпсти је мали и 
пне се примарнп дистрибуирају средствима 
маспвне кпмуникације.  
 

кпнтинуирап (електрпнски и 
щтампани медији, интернет) 

Партнери (ппстпјећи и пптенцијални) у 
реализацији Стратегије 

Ужа циљна јавнпст. Пбим инфпрмација је 
већи и пне су усмерене ка ппдстицају 
укљушиваоа щтп већег брпја актера у 
реализацију Стратегије.  
 

кпнтинуиранп (интернет), 
перипдишнп (састанци, щтампани 
материјал) 

Дпнатпрска заједница/инвеститпри 
 
 

Ужа циљна јавнпст. Пбим инфпрмација је 
већи и пне су усмерене ка презентацији 
ппстигнутих резултата у реализацији 
Стратегије и ппдстицају даљег инвестираоа   

кпнтинуиранп (интернет), 
перипдишнп (щтампани 
материјал) 
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2. Према теритпријалнпм кљушу, пднпснп на интерне (лпкални актери) и екстерне (актери на 

наципналнпм и међунарпднпм нивпу). У првпј, иницијалнпј фази реализације Стратегије, 

кпмуникација ће бити фпкусирана на интерне циљне јавнпсти, а у циљу мпбилизације и 

ангажпваоа щтп щирег спектра лпкалних актера. У дугпј фази, кпмуникација Стратегије ће 

бити усмерена и ка екстерним циљним јавнпстима, презентацији ппстигнутих резултата и 

ппдстицају даљег инвестираоа.    

 

5.2. План кпмуникације и извпри финансираоа 

 

Финансијска средства неппхпдна за спрпвпђеое активнпсти из Плана кпмуникације биће пбезбеђена 

већ у иницијалнпј фази. Већина средстава пптише из фпндпва кпје је град Нищ наменски ппределип за 

реализацију Плана. Дпдатна средства мпгу се пбезбедити крпз ушещће у пдгпварајућим 

међунарпдним прпјектима.  

 

5.3. Ппсебни циљеви Плана кпмуникације 

 

Задаци Плана кпмуникације дефинисани су ппсебним циљевима и све предвиђене активнпсти у 

функцији су пствареоа пвих циљева. Ппсебни циљеви Плана кпмуникације су: 

 

 Ппдићи нивп свести циљних јавнпсти п пптреби и знашају Стратегије развпја града  

 Ппдићи нивп инфпрмисанпсти циљних јавнпсти п припритетним правцима развпја града 

 Развити систем кпнтинуиранпг инфпрмисаоа циљних јавнпсти п темама релевантним за 

реализацију Стратегије развпја града 

 Ппдстаћи укљушиваое и сарадоу щтп већег брпја актера у рад на реализацији Стратегије 

 Прпмпција кпмпаративних преднпсти и развпјних мпгућнпсти града пптенцијалним 

инвеститприма 

 

5.4. Структура Плана кпмуникације 

 

Шитав План кпмуникације, пднпснп активнпсти предвиђене пвим Планпм ппдељене су у два акципна 

правца: 

1. Маркетинг Стратегије развпја града и прпмпција оених припритета 
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2. Ствараое пдрживпг механизма за размену инфпрмација и идеја у вези са имплементацијпм 

Стратегије развпја међу свим заинтереспваним странама 

 

Наведени акципни правци, пднпснп све активнпсти кпје пни ппдразумевају ппсебнп ће се фпкусирати 

на прпмпцију елемената изврснпсти Нища, пднпснп оегпвих кпмпаративних преднпсти у пквиру сва 

шетири стратещка правца. Тпкпм прпцеса израде Стратегије ппсебнп су ппдвушене преднпсти Нища 

кпје треба акцентпвати, и тп: 

a. Нищ кап макрпрегипнални центар са изузетним гепстратещким пплпжајем 

b. Нищ – швприщте друмскпг, железнишкпг и авип сапбраћаја 

c. Нищ кап лпгистишки центар  

d. Нищ кап привредни центар са бпгатпм индустријскпм традицијпм и великим 

пптенцијалима за технишки и технплпщки напредак у смислу инфраструктуре, ппреме и 

виспкпквалификпване радне снаге 

e. Нищ кап Универзитетски центар  

f. Нищ кап град знаоа, културе и спцијалне сигурнпсти 

g. Нищ кап ппжељна туристишка дестинација 

h. Нищ – град дпбре управе и ефекасне администрације   

    

5.4.1. Маркетинг Стратегије разпја града има за циљ развијаое свести п знашају саме Стратегије, кап и 

ствараое щирег друщтвенпг кпнсензуса у вези са дефинисаним прпритетима развпја. Уз тп, један пд 

фпкуса маркетинщких активнпсти биће и ствараое псећаја власнищтва над Стратегијпм кпд свих 

грађана Нища, какп би пни рад на имплементацији Стратегије схватили кап резултат ппсвећенпг 

залагаоа шитаве лпкалне заједнице, а не кап иницијативу и искљушиви дппринпс лпкалних власти. 

Активнпсти из пбласти маркетинга Стратегије најинтензивније ће се спрпвпдити у иницијалнпј фази 

реализације Стратегије, пднпснп неппсреднп пп оенпм усвајаоу. У пве активнпсти спадају: 

 

5.4.1.1. Ствараое визуелнпг идентитета Стратегије. Пва активнпст примарнп ппдразумева 

развијаое Коиге графишких стандарда шија ће примена дппринети преппзнатљивпсти шитаве 

Стратегије али и свакпг ппјединашнпг прпјекта, пднпснп активнпсти пбухваћене Стратегијпм. 

Изградоа визуелнпг идентитета биће ппверена струшнпм тиму кпји ће сашинити лпгп Стратегије, 

али и упутства кп и на кпји нашин пвај лпгп мпже кпристити. Лпгп Стратегије дефинисан је накпн 

кпнсултација са градпнашелникпм и Радним тимпм за израду Стратегије. 

 

5.4.1.2. Прпмптивне активнпсти. Пва група активнпсти пбухвата разлишите нашине 

презентпваоа Стратегије, прпмпције припритета и представљаоа ппстигнутих резултата. Пве 

активнпсти усмерене су ка интерним циљним јавнпстима, пднпснп грађанима Нища и свим 
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лпкалним актерима и партнерима у реализацији Стратегије. Све прпмптивне активнпсти биће 

планиране такп да ангажпваоем ппстпјећих ресурса дпсегну щтп већи брпј људи. Мпгуће 

прпмптивне активнпсти, пднпснп средства кпмуникације: 

 

 Планиранп и прганизпванп представљаое Стратегије крпз медије (щтампане и 

електрпнске) и тп: гпстпваоем у тематским емисијама; прганизпваоем 

кпнференција за щтампу; закупљиваоем медијскпг прпстпра; плаћеним рекламама 

и чинглпвима  

  

 Јавни дпгађаји и тп: перфпрманси; излпжбе; презентације 

 

 Перипдишне кампаое, дистрибуција прпмптивнпг материјала на пунктпвима у граду, 

презентација путем билбпрда, ппстера и плаката  

 

Заједнишкп свим предлпженим активнпстима јесте да све прпмптивне ппруке кпје се щаљу у 

јавнпст мпрају бити кратке, лакп разумљиве и утемељене у Стратегији развпја града. 

 

5.4.2. Ствараое пдрживпг механизма за размену инфпрмација и идеја у вези са имплементцијпм 

Стратегије развпја међу свим заинтереспваним странама јесте акципни правац фпкусиран на: 

 умрежаваое кпмуникаципних ресурса свих актера у реализацији Стратегије, 

 систематскп и планскп управљаое свим инфпрмацијама кпје се пднпсе на прпмпцију и 

имплементацију Стратегије 

Правилнп и правпвременп инфпрмисаое заинтереспваних страна и размена искустава и идеја у вези 

са иплементацијпм Стратегије јесте прпцес кпји ће кпнтинуиранп пратити реализацију Стратегијпм 

предвиђених активнпсти. Нпсеће активнпсти пвпг акципнпг правца су: 

 

5.4.2.1. Сакупљаое, прганизација и ажурираое база ппдатака знашајних за имплементацију 

Стратегије. Примери база ппдатака знашајних за имплементацију Стратегије су: База прпјеката 

ппднесених НИП-у за 2007, 2008, 2009; База привредних субјеката на териптприји Нища, База 

прпјеката/инвестиција кпје су пример дпбре праксе; База мпгућих извпра финансираоа; 

ппремљених индустријских зпна, технплпщких паркпва; База п мпгућнпстима за гринфилд и 

браунфилд инвестиције; Банка прпјектних идеја, итд. Мнпге пд пвих база ппдатака већ ппстпје 

али се налазе на разлишитим местима те их је неппхпднп груписати и ушинити дпступним. Све 

базе пптребнп је пребацити у електрпнску фпрму и пмпгућити оихпвп редпвнп ажурираое. 
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5.4.2.2. Креираое интернет презентације (веб сајта) Стратегије. Пва презентација биће деп 

интернет презентације Града Нища. Пна ће садржати:  ппдатке п сампј Стратегији (мисију и 

визију Стратегије, ппдатке п прпцесу израде Стратегије, кап и припритете у развпју града); сва 

сектпрска планска дпкумента града (сектпрске стратегије и акципне планпве); инфпрмације п 

реализпваним, планираним и прпјектима кпји су у тпку; редпвнп ажуриране актуелнпсти кпје се 

тишу имплементације Стратегије; инфпрмације п ппстпјећим базама ппдатака; итд. Интернет 

презентација Стратегије биће дизајнирана у складу са усвпјеним графишким стандардима, а 

ппсебнп ће се впдити рашуна п принципу интуитивнпсти. Уз тп треба впдити рашуна п 

пптимизацији за интернет претраживаше, какп би се презентација налазила у врху резултата пп 

вище разлишитих упита. Презентација ће пбавезнп бити двпјезишна (српски/енглески).  

 

5.4.2.3. Усппстављаое и рад Инфпрмаципнпг центра Стратегије развпја града Нища, места на 

кпме ће се сакупљати све инфпрмације у вези са имплементацијпм Стратегије и пдакле ће пне 

бити дистрибуиране заинтереспваним странама. Инфпрмаципни центар СРГН је пснпвни 

механизам за реализацију Плана кпмуникације, кпји ће пп усппстављаоу преузети рад на свим 

активнпстима кпмуникације Стратегије и практишнп умрежити све кпмуникаципне канале. 

Усппстављаое Инфпрмаципнпг центра СРГН биће у функцији: 

 

 ефикасне и брже кпмуникације 

 лакщег приступа инфпрмацијама 

 ппвезиваоа заинтереспваних страна и пхрабриваоа заједнишких активнпсти 

 прпмпције развпјних пптенцијала 

 увпђеоа транспарентнпсти у шитав прпцес имплементације Стратегије 

 

У практишнпм смислу, Инфпрмаципни центар СРГН кап кљушни инструмент за пствариваое 

циљева Плана кпмуникације бавиће се спрпвпђеоем следећих група активнпсти: 

 

 Прикупљаое ппдатака и инфпрмација. Пва група активнпсти пднпси се на 

прикупљаое свих ппдатака и инфпрмација кпје су релевантне за релизацију 

Стратегије, кап и на идентификпваое и преппзнаваое кљушних канала за 

пренпщеое тих инфпрмација на најефикаснији нашин. У ту сврху, пптребнп је: 

а) Дефинисати кљушне извпре инфпрмација (актере укљушене у имплементацију 

Стратегије и све друге заинтереспване стране) и изградити базе ппдатака са 

оихпвим кпнтактима, кап и избпр кпнтакт пспба кпје ће бити пдгпвпрне за 

припремаое инфпрмација; 



РРееввииззиијјаа  ССттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  ГГррааддаа  ННиишшаа      

 115 

б) Утврдити динамику дпстављаоа инфпрмација. У ту сврху пптребнп је израдити 

кпмуникаципне прптпкпле према свим заинтереспваним странама, кпји ће 

пбухватити: пквир и смернице за идентификпваое и пренпщеое инфпрмација, кап и 

динамику и нашин кппрдинираоа са Инфпрмаципним центрпм СРГН;  

в) анимирати представнике стејкхплдера какп би се псигуралп оихпвп активнп 

ушещће у релизацији предвиђених активнпсти. Неппхпднп је да пни буду не самп 

перманентнп инфпрмисани, већ је пптебнп и да активнп ушествују у прикупљаоу 

инфпрмација и оихпвпј анализи. 

 

 Обрада и ажурираое прикупљених ппдатака. Пва група активнпсти ппдразумева 

развијаое алата и дефинисаое ппступака за систематизпваое инфпрмација кпје се 

сливају у Урбани инфп ппинт. Сама категпризација ппдатака мпже се изврщити пп 

вище критеријума и тп: на пснпву стратещких праваца развпја; према делатнпстима; 

према теритпријалнпм принципу; према кприснишкпј/циљнпј групи; итд. Све 

прикупљене и пбрађене инфпрмације кпристе се за: ажурираое интернет 

презентације Стратегије, припрему щтампанпг материјала и електрпнских 

публикација, припрему медијских наступа. 

 

 Дистрибуираое инфпрмација. Пва група активнпсти примарнп је усмерена на 

правилнп и правпвременп инфпрмисаое циљних јавнпсти, а уз тп и на прпмпцију 

Стратегије, ппдстицај укљушиваоа и ппвезиваоа щтп већег брпја актера у рад на 

имплементацији Стратегије, кап и на прпмпцији кпмпаративних преднпсти и 

развпјних мпгућнпсти града. Инфпрмације ће бити дистрибуиране путем интернет 

презентације, електрпнскпм ппщтпм, дистрибуцијпм щтампанпг материјала, путем 

медија, кап и на пснпву упита заинтереспваних страна. Нивп и врста инфпрмације 

кпја се дистрибуира зависи пд саме циљне јавнпсти. Прптпкпли дистрибуције 

инфпрмација биће дефинисани ппсебнп за сваку циљну јавнпст. 
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Ппглавље 6.  Дефинисаое бучета и пптенцијални извпри финансираоа  

6.1  Увпд у метпдплпщке аспекте 

Размищљајући п тпме какп финансирати имплементацију Стратегије, вепма је важнп узети у пбзир 

екпнпмску евалуацију прпјеката ппвезаних са испуоеоем стратещких линија, циљева и активнпсти. Тп 

треба кпристити за правилнп евалуираое пдрживпсти прпјеката, какп са екпнпмскпг такп и са 

финансијскпг станпвищта, щтп знаши анализираое неппхпдних кплишина ресурса, кап и оихпвп 

пбезбеђиваое из пптенцијалних извпра. Пва врста активнпсти је деп прпцеса кпји впди прпвери 

екпнпмске и финансијске пдрживпсти целе Стратегије, кпја би требалп да има у виду не самп 

активнпсти и прпјекте (пне кпји су већ у тпку, кап и пне кпје би требалп развити и имплементирати еx 

нпвп), негп такпђе и субјекте, главне ушеснике, улпге и кпмпетенције кприсне за оихпвп испуоеое. 

Ппшетна ташка пве важне фазе требалп би да буде ствараое базе ппдатака прпјеката и активнпсти 

какп би се избеглп преклапаое активнпсти, а истпвременп, када гпд је тп мпгуће, пмпгућилп 

разматраое оихпвпг пбједиоаваоа ради синергијскпг делпваоа.  

Пвп знаши да би за сваки прпјекат требалп прикупити инфпрмације кап щтп су назив активнпсти, 

предвиђене/прпцеоене неппхпдне инвестиције, временски пквир, главне инвеститпре (ппщтина, 

други јавни и приватни ентитети) и када гпд је тп мпгуће прпценат разлишитих квпта финансираоа и 

пптенцијалне извпре финансираоа. 

Накпн прве грубе прпцене, стратещки развпј града Нища захтева знашајне финансијске ресурсе за 

реализацију прпјеката. Тренутнп, распплпживи финансијски ресурси у граду дпвпљни су самп за 

ппкриваое маоих прпјеката. Мпгућнпст развијаоа дугпрпшних инвестиципних прпјеката је јакп 

пгранишена. Збпг тпга ће Град мпрати да пјаша свпје наппре да стимулище пптенцијалне инвеститпре  

на лпкалнпм нивпу, и мпраће да тражи екстерне извпре финансираоа на наципналнпм и 

међунарпднпм нивпу. У пвпм ппглављу ћемп навести кратку листу мпгућих инвестиципних фпндпва и 

финансијских линија, какп на наципналнпм, такп и на међунарпднпм тржищту.  

 

Приватнп-јавнп партнерствп 

Кљуш успеха у планираоу и имплементацији Стратегије развпја града лежи у мпгућнпсти спрпвпђеоа 

низа иницијатива и акција крпз партнерствп јавнпг и приватнпг сектпра. 

Пвај щирпкп примеоен приступ треба дпвести у везу са стратещким фактпрпм кпји прпизилази управп 

из екпнпмске квантификације инвестиција кпје су неппхпдне за пствареое ппстављених циљева у 

пквиру Стратегије. 
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Тп се пднпси какп на велике инфраструктурне радпве, такп и на структурираое лпкалнпг система, кап 

щтп је нпр. структурнп унапређеое града. Прпстпр за маневрисаое мпже да се нађе и у пплитикама и 

инвестицијама кпје пбезбеђују ппдрщку и ппдстицај ппстпјећим активнпстима у пквиру разлишитих 

стратещких праваца. 

Јасна разлика између разлишитих типпва акција и намена бучетских средстава за реализацију истих,  

кап и сппљних ресурса кпји су неппхпдни за имплементацију, треба да се заснива на анализи 

самппдрживпсти инвестиција у тпку управљаоа удруженим услугама.  

Имплементација Стратегије развпја града захтева знатне ресурсе кпје треба пажљивп квантификпвати 

приликпм израде планских дпкумената. При тпме, треба имати на уму да ће се изнпс прпцеоених 

средстава меоати у тпку имплементације Стратегије у пнпј мери у кпјпј се буду меоале разлишите 

предвиђене акције. Истпвременп, пптребнп је утврдити извпре и нашине изналажеоа тих средстава. 

Треба истаћи да ће већи деп неппхпдних средстава за имплементацију Стратегије пбезбедити пна 

сама, у виду нуспрпизвпда реализпваних акција. 

Свакпј пд предвиђених акција пдгпвара један или вище извпра финансираоа: јавни, приватнп-јавни и 

приватни. 

- Јавнп финансираое мпже да се пбезбедити из лпкалнпг бучета или републишких и 

међунарпдних субвенција, и представља самп мали деп неппхпдних средстава.  

- Приватнп-јавнп партнерствп представља пблик дугпрпшне сарадое приватнпг и јавнпг 

сектпра кпја је регулисана угпвпрпм и има за циљ изврщеое јавних ппслпва.  

- Приватнп финансираое треба да буде прпгресиван прпцес, и пнп је резултат и маркетинщких 

акција и ствпрених ппвпљнпсти за улагаоа инвеститпра. 

 

Јавнп финансираое треба да ппкрије два вида акција 

Први пбухвата акције кпје немају екпнпмски ппвраћај, али су свеједнп неппхпдне за имплементацију 

Стратегије, кап щтп су инфраструктурне и спцијалне интервенције.  

Други вид пбухвата све акције виспкпг ризика или нискпг ппвраћаја, кпје захтевају јавна финансијска 

средства да би се активирала партиципација приватнпг сектпра. 

За пба слушаја напред наведених акција, финансираоа су неппвратна и пдгпварају ппдрщци кпју треба 

да пбезбеди јавни сектпр за имплементацију Стратегије. 

 

Приватнп-јавнп партнерствп представља пблик дугпрпшне сарадое приватнпг и јавнпг сектпра кпја је 

регулисана угпвпрпм и има за циљ изврщеое јавних ппслпва. Партнерствп приватнпг и јавнпг сектпра, 
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треба да представља дппринпс јавнпг сектпра. Пвај дппринпс има карактер предузетнишкпг ушещћа 

кпје ппдразумева екпнпмску кприст.  

У таквпм кпнтексту неппхпдним средствима се управља заједнишки, такп да се и ризици кпји се 

пднпсе на прпјекат деле равнпправнп, пднпснп, прпппрципналнп у складу са надлежнпстима 

прпјектних партнера у управљаоу ризицима, за разлику пд јавнпг финансираоа. 

Приватнп-јавна партнерства представљају вепма слпжене структуре у правнпм, финансијскпм и 

привреднпм смислу, у пквиру кпјих приватна и јавна предузећа делују заједнп у циљу 

имплементације, управљаоа инфраструктурним прпјектима или пружаоа јавних услуга. Приватнп-

јавнп партнерствп мпже бити ппдељенп у две класе: партнерства кпд кпјих је пднпс између приватнпг 

и јавнпг сектпра регулисан угпвпрпм са јаснп дефинисаним циљевима – у смислу инвестиција и услуга 

кпје треба пбезбедити – кпје треба пстварити у пдређенпм временскпм рпку, и институципнална 

партнерства приватнпг и јавнпг сектпра кпд кпјих су циљеви вище ппщте прирпде, а временски 

рпкпви средопрпшни или дугпрпшни. 

Приватнп финансираое треба да стимулищу и пбезбеде све пне акције кпје су предвиђене 

Стратегијпм и кпје захтевају ппдрщку јавних пплитика урбанпг маркетинга усмерених ка прпналажеоу 

инвеститпра изван лпкалне заједнице. Пве акције пбухватају и прпмптивне кампаое. Пве кампаое 

треба да спрпвпди јавни сектпр уз финансијску ппдрщку приватнпг сектпра, а циљ им је да генерищу 

ппзитивне утицаје на развпј града у разлишитим сектприма, кап щтп су туризам, финансије, трансппрт 

и лпгистика. 

 

У пвпм ппглављу навещћемп и краћу листу мпгућих дпмаћих и страних извпра финансираоа. 

 

 

 

6.2 Дпмаћи извпри финансираоа 

Кап пптенцијални дпмаћи извпри финансираоа прпграма и прпјеката кпјима се реализује Стратегија 

развпја града Нища мпгу се јавити: 

1. Фпндпви 

1.1 Фпнд за развпј Републике Србије 

1.2 Гаранцијски фпнд 

1.3 Фпндпви не-владинпг сектпра (BCIF, Спрпщ, и сл.) 
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2. Агенције 

2.1 SIEPA 

2.2 SMECA 

2.3 AOFI 

2.4 Републишка агенција за развпј МСП и предузетнищтва 

 

3. Кредитне линије и ппдстицајна средства Министарстава РС и оихпвих агенција 

3.1 Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде РС 

3.2 Министарствп екпнпмије и регипналнпг развпја  

3.3 Министарствп за инфраструктуру 

3.4 Министарствп пмладине и сппрта 

3.5 Министарствп рада и спцијалне пплитике 

3.6 Министарствп за наципнални инвестиципни план (НИП) 

3.7 Министарствп за науку и технплпщки развпј 

3.8 Министарствп за државну управу и лпкалну сампуправу 

 Агенција за енергетску ефикаснпст 

 Агенција за прпстпрнп планираое 

 Агенција за защтиту живптне средине 

 

4. Бучет града Нища 

5. Фпнд за развпј и сампфинансираое заједнишких пптреба грађана 

6. Ппслпвне банке 

7. Средства дпмаћих приватних инвеститпра 

 

Украткп ћемп пбразлпжити самп најважније пптенцијалне дпмаће извпре финансираоа. 

6.2.1 Фпнд за развпј Републике Србије  

Циљеви пвпг фпнда кпји је пснпвала Влада Републике Србије су инвестираое у нпве прпграме, 

рекпнструкција, мпдернизација, финансираое трајних дпбара, кредитираое прпграма за пствареое 
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бпље кпнкурентнпсти, кап и прпграма кпји пбезбеђују инпвативне технплпгије (кредитираое свих 

грана екпнпмије, псим примарне ппљппривредне прпизвпдое и инфраструктуре). Кредити пвпг 

фпнда се пдпбравају у циљу ппдстицаоа привреднпг развпја, кап и равнпмернпг регипналнпг развпја, 

унапређеоа кпнкурентнпсти дпмаће привреде, ппдстицаоа заппщљаваоа, ппдстицаоа развпја 

прпизвпднпг занатства и услужних делатнпсти, ппдстицаоа развпја тржищта капитала. 

Ппстпје три кредитне линије кредитираоа: 

1) Дугпрпшни инвестиципни кредити; 

2) Дугпрпшни кредити за фиксни пбртни капитал – услпви за дугпрпшнп кредитираое зависе пд 

нивпа развијенпсти ппщтине, заснпванпг на БНП, у кпјима је планиранп реализпваое 

инвестиципних прпграма; 

3) Краткпрпшни кредити 

 6.2.2  Гаранцијски фпнд. Гаранцијски фпнд је кпнституисан на пснпву Закпна п Гаранцијскпм фпнду, 

ради пбезбеђиваоа услпва за ппдстицаое развпја ппслпваоа малих и средоих предузећа, 

предузетника и ппљппривредника РС. Фпнд у пквиру свпје делатнпсти ппдстише кредитираое 

привредних субјеката гарантпваоем дела кредита кпје банке и друге финансијске прганизације у Р. 

Србији пдпбравају привредним субјектима са квалитетним развпјним прпграмима. 

Припритети и циљне групе за кприщћеое средстава пвпг фпнда су: привредни субјекти кпји заппшиоу 

са радпм /START UP/, извпзнп пријентисани прпјекти, прпјекти кпји заппщљавају младе, 

ппљппривредна газдинства /правна и физишка/, прпјекти у неразвијеним регипнима, прпјекти кпјима 

се увпде технплпщке и ппслпвне инпвације, кредити са рпкпм птплате прекп 3 гпдине, прпјекти 

ппдржани из инпстраних кредитних линија - EAR, EIB, итд. 

 

6.2.3 Агенција за страна улагаоа и прпмпцију извпза - SIEPA 

Пва агенција нуди неппвратну финансијску ппмпћ у циљу ппмпћи инвеститприма у сектприма 

прпизвпдое, услуга кпји су деп међунарпдне тргпвине, истраживаоа и развпја. 

Услпви финансираоа: 

 Инвестиције у прпизвпдни сектпр; 

 Инвестиције у услужни сектпр; 

 Инвестиције у сектпр истраживаоа и развпја. 
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6.2.4 Министарствп за наципнални инвестиципни план (НИП) 

НИП је прпграм Владе РС у циљу ппкретаоа укупнпг привреднпг развпја земље. Прпјекти НИП-а 

пднпсе се на све пбласти привређиваоа, а припритети се дефинищу на гпдищоем нивпу пдлукпм 

Владе. Неки пд прпјеката за кпје је кпнкурисап град Нищ, а кпји су пдпбрени за 2009. гпдину су: 

 Индустријска зпна «Дпое Међурпвп» 

 «Ада Женева» 

 Впдпвпдни систем «Селпва» 

 Санација аерпдрпма «Кпнстантин Велики» 

 Булевар Медијана 

 Кпмплекс птвпрених базена «Шаир» и изградоа плимпијскпг базена 

 Рекпнструкција градских улица, итд. 

 

6.2.5 Бучет Града Нища 

Прихпди и примаоа бучета Града Нища пстварују се из извпрних јавних прихпда утврђених Закпнпм п 

финансираоу лпкалне сампуправе и прихпда пстварених пд псталих нивпа власти (са нивпа 

Републике) и тп кап: уступљени прихпди и трансфери утврђених истим Закпнпм. У плану Бучета Града 

за 2009. гпдину, планирани су извпрни јавни прихпди у изнпсу пд 2.360.544.000 дин., и уступљени 

јавни прихпди заједнп са трансферима у изнпсу пд 4.354.746.000 дин.  

У пквиру текућих прихпда за 2009. гпдину најзнашајнији су прихпди пд ппреза на дпхпдак, дпбит и 

капиталне дпбитке (планирани изнпс пд 2.283.500 динара), пптпм трансферна средства из Републике 

у изнпсу пд 1.432.246.000 дин., и тп 1.390.746.000 динара ненаменски трансфер пд Републике, други 

текући трансфери пд Републике за прпјекте у изнпсу пд 11.500.000 динара и капитални наменски 

трансфери пд Републике у изнпсу пд 30.000.000 динара, прихпди пд прпдаје дпбара и услуга у изнпсу 

пд 1.529.830.000 динара, прихпди пд ппреза на импвину у изнпсу пд 256.000.000 динара, прихпди пд 

импвине у изнпсу пд 475.166.000 динара, затим прихпди пд ппреза на дпбра и услуге у изнпсу пд 

154.360.000 динара, текуће дпнације пд међунарпдних прганизација у изнпсу пд 31.500.000 динара и 

мещпвити и непдређени прихпди у изнпсу пд 10.000.000 динара.
90

  

У пквиру расхпдне стране – раздела 3, планиранп је финансираое Управа града и тп за финансираое 

текућих расхпда, прпграмских активнпсти Управа, капиталних инвестиција директних и индиректних 

                                                 
90

 Образлпжеое бучета Града Нища, Град Нищ, 2009. гпдина, стр. 3. 
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кприсника бучета, текућих и капиталних субвенција јавних предузећа шији је псниваш Град, дпнација и 

трансфера псталим нивпима власти у пквиру надлежнпсти управа и служби Града.
91

  

 

6.3 Страни извпри финансираоа 

Страни извпри финансираоа се нашелнп мпгу ппделити у две велике групе: 

 

I ЕУ и пстали међунарпдни фпндпви и прпграми 

II Кредитне линије међунарпдних финансијских институција 

 

I ЕУ и пстали међунарпдни фпндпви и прпграми 

 

 Инструмент за претприступну ппмпћ (IPA) 

a) Прпграм прекпгранишне сарадое Србија-Бугарска 

b) Прпграм транснаципналне сарадое «Прпстпр Југпистпшне Еврппе» 

 PROGRESS – Прпграм за заппщљаваое и спцијалну сплидарнпст Еврппске заједнице 

 Пквирни прпграми за истраживаое и развпј – FP7 

 Централнпеврппска иницијатива – Central European Initiative (CEI) 

a. Фпнд CEI за сарадоу (CEI Co-operation Fund) 

b. Климатски фпнд (CEI Climate Fund) 

c. Ппверенишки фпнд (CEI Trust Fund) 

 Пквирни прпграм кпнкурентнпсти и инпвација – Competitiveness and innovation framework 
programme (CIP) 

 ТЕМПУС прпјекат «Преквалификација за незаппслена лица са заврщеним факултетпм у 
Србији» (CONCUR) 

 Тwinning прпјекат: Мпдернизација НСЗ (CARDS 2006) 

 Прпграм сарадое на прпстпру југпистпшне Еврппе – South East Europe Transnational 
Cooperation Programme (SEE) 

a. INTERREG  

 USAID прпграми: 

a. MEGA (Ппдстицај развпју ппщтина у Србији) 

b. SCOPES 

c. COMPETE 

d. Agribusiness 

 Прпграми Уједиоених Нација: 
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 Истп, стр. 7. 
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a. Прпграм UN HABITAT-а 

b. Прпграм Уједиоених Нација за развпј (UNDP) 

 SECTOR –Прпграм Регипналнпг центра за живптну средину (REC) кпји финансира щведска 
агенција за међунарпдну сарадоу и развпј 

 Фпнд браће Rockefeller 

 Балкански фпнд за демпкратију 

 Прпграм Транфпрмаципна сарадоа Шещке Републике 

 ERSTE Фпндација 

 Прпграм Нпрвещкпг министарства инпстраних ппслпва 

 Прпграми Института за птвпренп друщтвп из Будимпещте: 

a. Фпнд експертских група («труста мпзгпва») 

b. Фпнд за удруживаое средстава Института за птвпренп друщтвп за Рпмску декаду 

c. Иницијатива за рефпрму лпкалне управе и јавних служби 

 Вестминстерска фпндација за демпкратију 

 Прпграм Култура 2007-2013 

 Маркп Пплп II 

 

II КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ МЕЂУНАРПДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА 

 

 EIB (Еврппска инвестиципна банка) 

 Кредитна линија Владе Републике Италије 

 KfW (Немашка банка за пбнпву, Франкфурт) 

 EBRD (Еврппска банка за пбнпву и развпј) 

 EFSE (Еврппски фпнд за Југпистпшну Еврппу) 

 Кредитна линија NLB LHB банке ад Бепград у сарадои са  KfW и EFSE 

 

Други извпри финансираоа, дпнатпрски прпграми и/или прпјекти 

 Кредитна линија LEDIB-а - Прпграма лпкалнпг екпнпмскпг развпја на Балкану 

 HELP – Прпграм - Ппдрщка пдрживпм развпју у Јужнпј Србији 

 
У најзнашајније пптенцијалне стране извпре финансираоа спадају: 

6.3.1 Инструмент Еврппске уније за предприступну ппмпћ - IPA  

Кпмисија ЕУ је 17. јула 2006. гпдине усвпјила уредбу  IPA Савета (EC) бр. 1085/2006 какп би ппмпгла 

земљама кандидатима и пптенцијалним кандидатима на оихпвпм путу ка придруживаоу ЕУ. Уредба 

предвиђа финансијску ппмпћ пд 11,5 милијарди евра за перипд  2007-2013. за све балканске земље 

кпје нису шланице ЕУ.  
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Главни циљеви IPA инструмента су следећи:  

 ппмпћ у јашаоу демпкратских институција и владавине права; 

 рефпрма јавне администрације; 

 спрпвпђеое екпнпмских рефпрми; 

 прпмпција ппщтпваоа људских и маоинских права, кап и рпдне равнпправнпсти; 

 ппдрщка развпју цивилнпг друщтва и напретку регипналне сарадое; 

 дппринпс пдрживпм развпју и смаоеоу сирпмащтва. 

 

СТРУКТУРА IPA-е 

IPA инструмент се састпји пд пет кпмппненти кпје кпресппндирају са пет сектпра финансираоа: 

1. Кпмппнента транзиципне ппмпћи и изградое институција 

2. Кпмппнента прекпгранишне сарадое 

3. Кпмппнента регипналне сарадое 

4. Кпмппнента развпја људских ресурса 

5. Кпмппнента руралнпг развпја 

Земље пптенцијални кандидати, кап щтп је тп Србија, мпгу да кпнкурищу за средства из Кпмппненте 1 

(транзиципна ппмпћ и изградоа институција) и 2 (прекпгранишна сарадоа), али ппстпји и мпгућнпст 

финансираоа пдређених активнпсти кпје инаше припадају кпмппнентама 3, 4 и 5, ппд кпмппнентпм 1. 

 

IPA ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

IPA ппмпћ се имплементира крпз два дпкумента: Вищегпдищои индикативни финансијски пквир, 

кпји устанпвљава финансијске извпре и Вищегпдищои индикативни плански дпкумент, кпји 

устанпвљава припритете за финансираое,  са важнпщћу пд три гпдине. У финансијскпм перипду 2007-

2009., за Србију је пдређенп 572,9 милипна евра.  За транзиципну ппмпћ и изградоу институција, 

пдређенп је 540 милипна евра, дпк ће 32 милипна евра бити искприщћенп за прекпгранишну сарадоу.  

Финансијски пквир за прекпгранишну сарадоу Србије и Бугарске, за перипд 2007-2009., изнпси 4,7 

милипна евра.           
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Циљеви Кпмппненте прекпгранишне сарадое су: 

 Прекпгранишна сарадоа између Србије и суседних земаља шланица ЕУ (Румунија, Бугарска, 

Мађарска) у следећим пбластима: пдрживи развпј, инфраструктурна и тржищна интеграција, 

ппдрщка ПМИ, ппљппривреди, јавним сервисима, туризму. Град Нищ је у прилици да пствари 

прекпгранишну сарадоу са бугарским градпм Ћустендилпм.  

 Прекпгранишна сарадоа са земљама кандидатима (Хрватска, БЈРМ) и земљама пптенцијалним 

кандидатима: прекпгранишна инфраструктура, екпнпмска сарадоа, прирпдна пкплина, туризам, 

ппљппривреда, пбразпваое, истраживаое, институципнална кппперација, директни кпнтакти. 

 Ушествпваое у транснаципналним прпграмима са EU MS (нпр. SEE прпграм) у следећим 

пбластима: инпвација, приступашнпст, пкплина, урбани развпј 

Прпграм прекпграничне сарадое Србија – Бугарска 

 

Циљ пвпг прпграма је унапређеое пдрживпг развпја у ппгранишним пбластима, заједнишки рад на 

рещаваоу заједнишких изазпва, пбезбеђиваое ефикасне и сигурне границе и развпј малих прпјеката 

директне сарадое крпз јашаое инфраструктуре за ппдрщку прекпгранишнпј сарадои, унапређеое 

пдрживпг екпнпмскпг развпја у ппгранишнпј пбласти путем екпнпмске валпризације оених 

пптенцијала, ствараое нпвих партнерстава у прекпгранишнпј сарадои и јашаое пперативних 

прекпгранишних кпнтаката. 

Пбласти ппдрщке су ппдстицаое пдрживпг екпнпмскпг развпја крпз екпнпмску сарадоу (тргпвина, 

трансппрт и лпгистика, услуге и туризам) кап и интервенције за защтиту, пшуваое, унапређеое и 

управљаое прирпдним бпгатствима, бипдиверзитетпм и прирпдним ресурсима. Затим, ппдрщка 

спцијалнпј, институципналнпј и екпнпмскпј кпхезији крпз сарадоу између институција и заједница на 

лпкалнпм нивпу; унапређеое мреже за сарадоу између предузећа; унапређеое лпкалних 

иницијатива и инпвација за ппвећаое заппсленпсти и предузетнищтва; и заједнишка прпмпција 

прпизвпда на ппстпјећим и нпвим тржищтима; културна размена и активнпсти везане за пбразпваое. 

На теритприји Србије пвим прпгрампм су пбухваћени следећи пкрузи: Бпрски, Зајешарски, Нищавски, 

Пирптски, Јабланишки и Пшиоски. 

За прпграм прекпгранишне сарадое Србија-Бугарска за 2009. гпдину намеоена су средства у изнпсу 

пд 2.357.097,00 евра, пд укупнп 5.776.142,00 евра пдпбрених за реализацију пвпг прпграма у перипду 

2007-2009. гпдина.  
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6.3.2 Транснаципнални прпграм југпистпчне Еврппе (SEE) 

Прекпгранишна кпмппнента ће такпђе финансирати ушествпваое Србије у транснаципналнпм 

прпграму за југпистпк Еврппе (SEE). Пвај прпграм је настап из бивщег INTERREG IIIB CADSES прпграма. 

Главни циљ  прпграма је ппдржаваое равнпмернпг теритпријалнпг развпја и теритпријалне, 

екпнпмске и спцијалне интеграције на правцима дефинисаним Лисабпнскпм и Гетебпрщкпм агендпм. 

Специфишни циљеви прпграма су фасилитација инпвација, предузетнищтва, екпнпмије заснпване на 

знаоу и инфпрматишкпг друщтва кпнкретним кппперативним акцијама и крпз видљиве резултате, кап 

и ппбпљщаое атрактивнпсти регипна и градпва кпји рашунају са пдрживим развпјем, прихватаоем 

знаоа и квалитетпм живптне средине крпз интегрисане приступе и кпнкретне кппперативне акције и 

видљиве резултате. Прпграм се финансира крпз Еврппски регипнални развпјни фпнд са укупнпм 

сумпм пд 206 милипна евра за перипд 2007-2015. и са 245 милипна евра из Наципналнпг јавнпг фпнда 

земаља шланица ЕУ.     

Примарни сектпри сарадое су следећи:  

1. Фасилитација инпвативнпсти и предузетнищтва 

2. Защтита и ппбпљщаое живптне пкплине 

3. Ппбпљщаое приступашнпсти 

4. Развпј транснаципналних синергија за ппдрушја пдрживпг развпја 

5. Технишка ппмпћ за ппдрщку имплементације и изградое капацитета 

Циљеви првпг примарнпг сектпра сарадое ће се пстваривати крпз интервенције: 

1.1 Развпј технплпгије и инпвативних мрежа у специфишним пбластима 

1.2 Развпј пкружеоа кпје ппдржава инпвативнп предузетнищтвп 

1.3 Јашаое пквирних услпва кпји пмпгућују инпвације. 

Циљеви у пквиру другпг примарнпг сектпра сарадое ће се пстваривати крпз интервенције: 

2.1 Унапређеое интегралнпг управљаоа впдама и превенција ризика пд ппплава 

2.2 Унапређеое превенције пд ризика загађеоа живптне средине 

2.3 Прпмпција кппперације у управљаоу прирпдним бпгатствима и защтићеним пбластима 

2.4 Прпмпција ефикаснпсти кприщћеоа енергије и ресурса. 

Циљеви у пквиру трећег примарнпг сектпра сарадое ће се пстваривати крпз интервенције: 

3.1 Ппбпљщаое кппрдинације у прпмпцији, планираоу и раду примарних и секундарних 

трансппртних мрежа 
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3.2 Развпј стратегија за изврщеое дигиталнпг раздела 

3.3 Ппбпљщаое пквирних услпва за развпј мулти-мпдалних платфпрми 

Циљеви у пквиру шетвртпг примарнпг сектпра сарадое ће се пстваривати крпз следеће интервенције: 

4.1 Дптицаое круцијалних прпблема кпји ппгађају пбласти метрпппла и регипналне системе 

насељаваоа 

4.2 Прпмпвисаое балансиранпг мпдела атрактивних и приступашних пбласти раста 

4.3 Прпмпвисаое кприщћеоа културних вреднпст за развпј.  

Мпгући партнери су: јавне власти, еквивалентна јавна тела, билп кпје правнп телп из јавнпг или 

приватнпг сектпра кпје нема индустријски или кпмерцијални карактер.  Прпграм није креиран такп да 

директнп финансира приватни екпнпмски сектпр. 

 

6.3.3 Седми пквирни прпграм за истраживаое и развпј – FP7 

 

Циљ прпграма је ствараое еврппскпг истраживашкпг прпстпра крпз наушнпистраживашку сарадоу 

еврппских земаља. Ушещће у Прпграмима пмпгућенп је свим правним лицима (пп наципналнпм, 

међунарпднпм или еврппскпм закпну) кпја су укљушена у истраживашки рад или у щиреое или 

упптребу наушнпистраживашких резултата. Пбласт ппдрщке је развпј наушнпистраживашке сарадое 

еврппских земаља у свим наушним пбластима. 

Правила ушествпваоа у Прпграму, кап и мпгућнпсти  дпбијаоа финансијске ппдрщке пд Еврппске 

кпмисије, разлишита су у зависнпсти пд групе земаља кпјпј припада правнп лице. 

Прпграм пбухвата следеће групе активнпсти (ппдкпмппненте): 

I Сарадоа – Cooperation – Collaborative Research, са бучетпм пд 32 милијарде, 413 милипна евра; 

II Идеје – Ideas, са бучетпм пд 7 милијарди, 510 милипна евра; 

III Људски ресурси – People, са бучетпм пд 4 милијарде, 750 милипна евра; 

IV Капацитети – Capacities, са бучетпм пд 4 милијарде, 97 милипна евра. 

Трајаое прпјекта FP7 је пд 2007-2013. Ппзиви за пријављиваое предлпга прпјеката, у пквиру FP7, 

пбјављују се вище пута у тпку гпдине. 

 
6.3.5 Cultura 2007-2013 

 

Прпграм Култура 2007-2013 устанпвљен је пдлукпм Савета и Еврппскпг парламента. Прпграм Култура 

2007-2013 представља финансијски инструмент за акције сарадое у пбласти културе у перипду пд 1. 
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јануара 2007. гпдине дп 31. децембра 2013. гпдине. Сврха пвпг Прпграма је да унапреди сарадоу у 

пбласти културе међу еврппским шинипцима у пвпј пбласти. Инспирисан је међусектпрскпм визијпм 

кпја би ппкривала сва ппља у култури. Сваке гпдине се у пквиру Прпграма пбјављују кпнкурси за 

средства намеоена прпјектима кпји се пднпсе на сценске уметнпсти, музику, културнп наслеђе, 

ликпвне уметнпсти, коижевнпст и превпђеое, изузев филма, кпји се налази у пквиру Прпграма 

MEDIA. Бучет Прпграма изнпси 408 милипна евра. 

Ппщти циљеви Прпграма су щиреое културнпг ппдрушја кпје деле сви Еврппљани, истицаое 

заједнишкпг еврппскпг наслеђа, развијаое сарадое између културних пператера крпз ушещће у 

Прпграму, дппринпс бпгатпј културнпј разнпликпсти. 

Специфишни циљеви Прпграма су међунарпдна мпбилнпст културних актера, щиреое уметнпсти и 

културних израза, интеркултурни дијалпг, јашаое културнпг идентитета, развпј културне сарадое 

између стваралаца, културних радника и институција, размена уметнишких дела. 

 

 6.3.6. Marco Polo II  
 
Циљеви прпграма су: 

1. Смаоеое сапбраћајнпг загущеоа; 

2. Унапређеое димензије защтите живптне средине у трансппртним системима; 

3. Јашаое интер-мпдалних трансппртних система; 

4. Стимулисаое јавнп-приватнпг партнерства. 

Активнпсти прпграма пбухватају: 

 Птклаоаое структурних баријера за ефикаснп функципнисаое нпвих нашина превпза и 

ефикасније кприщћеое ппстпјеће инфраструктуре; 

 «Ппмпрски аутппутеви» – инпвативни прпјекти усмерени на директнп пребациваое терета са 

друмских путева на ппмпрски трансппрт впдећи рашуна да друмски превпз буде щтп краћи; 

 Пребациваое друмскпг сапбраћаја на друге врсте превпза; 

 Избегаваое превпза – интегрисаое трансппрта у прпизвпдну лпгистику са циљем избегаваоа 

већег пбима трансппрта терета друмским путевима, мпдификација или изградоа ппмпћне 

инфраструктуре и ппреме; 

 Заједнишкп ушеое – сарадоа у сектпру лпгистике, унапређеое знаоа, метпда и прпцедура за 

ефикаснп функципнисаое трансппртних ланаца. 

 
Време трајаоа прпјекта је пд 2007-2013 гпдине, а бучет прпграма изнпси 400 милипна евра. 
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6.3.7 Кредитне линије  

 

Неке пд најзнашајнијих међунарпдних финансијских институција, кпје функципнищу у Србији, кап и 

пдређене финансијске кредитне линије, кпје прпистишу из билатералних пднпса, пписане су у тексту 

кпји следи. 

а)  EAR (Еврппска агенција за рекпнструкцију – Фпнд ревплвинг кредита. Сврха EAR-а у Србији је 

финансираое набавке пснпвних средстава у земљи и инпстранству, финансираое трајних пбртних 

средстава дп 20% вреднпсти пдпбренпг кредита. Кприсници мпгу бити мала и средоа предузећа  са 

седищтем на теритприји РС, са највище 250 заппслених и приватним пснивашким капиталпм пд 

најмаое 51%. 

 

 

Услпви кредитираоа: 

Кредитни лимит: Пд 20.000 дп 200.000 Е 

Камата: Трпмесешни Еурибпр + 4,5% 
+ прпсешна накнада банке 
1% 

Грејс перипд: дп 1 гпдине 

Рпк враћаоа: 1 дп 5 гпдина 

 

б) Еврппска банка за рекпнструкцију и развпј (EBRD) 

Сврха EBRD-а у Србији је финансираое МСП-а за ппкретаое прпизвпдое, мпдернизацију, ппвећаое 

прпизвпдое, диверзификацију, снабдеваое ппремпм и приватизацију. Пперативни припритети 

банке: 

Приватне кпрппрације – ппвећати пперације у сектпру лпкалних приватних клијената и прпмпвисати 

оихпве инвестиције у нпве технплпгије и ппбпљщаое защтите живптне пкплине. 

Инфраструктура – ппдржаће кпрппративнп реструктуираое у пбласти електришне енергије, гаса и 

нафте, кап и у сектприма путева и железнице. 

Финансијски сектпр – ппдрщка брзпм настајаоу небанкарскпг финансијскпг сектпра, ппсебнп у 

пбластима псигураоа, лизинга и пензипних фпндпва.  
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Услпви кредитираоа 

Кредитни лимит: мин. 200.000 евра 

Камата: Трпмесешна Еурибпр + 8-12% 

Грејс-перипд: 1 гпдина 

Крајои рпк за птплату: дп 5 гпдина 

 

ц) Кредитна линија Еврппске инвестиципне банке (EIB) 

Циљ EIB-а у Србији је финансираое инвестиципних прпјеката, МСП-а из свих сектпра, 

инфраструктурних прпјеката, защтите живптне пкплине, здравствене защтите и пбразпваоа. 

Пдпбрава се финансираое инвестиципних прпјеката из пбласти индустрије (укљушујући и 

агрпиндустрију), услуга, туризма и инфраструктуре, с тим да се финансира дп 50% вреднпсти прпјекта. 

 

Услпви кредитираоа 

Кредитни лимит: мин. 20.000 евра 

Камата: Еурибпр + 3,9% и мпже бити  
фиксна или прпмеоива 7,8–8% 

Грејс-перипд: 3 - 5 гпдина 

Крајои рпк за птплату: 12 - 15 гпдина 

 

 

д) Кредитна линија Владе Републике Италије 

Сврха: набавка ппреме, резервних делпва, технплпгија и индустријских лиценци италијанскпг ппрекла 

(минималнп 70% кредита мпра бити намеоенп увпзу из Италије), финансираое ппстпјећих дпбара, 

пбезбеђиваое хипптека, гаранција другим правним лицима и другим кпмерцијалним банкама. 

 

 

Услпви кредитираоа 

Кредитни лимит: 50. 000 – 1.000.000 евра 

Камата: дп 4, 9% (за 1 гпд.), ЕКС 5,19% (за 8 гпд.) 

Грејс-перипд: 2 гпдине 

Крајои рпк за птплату: дп 8 гпдина 

 

е) Кредитна линија Кредитне фпндације за пбнпву, Франкфурт (KfW) 

 Активнпсти KfW банке у Србији везане су за финансираое инвестиципних прпјеката везаних за 

прпизвпдоу рпба и услуга (улагаое у пснпвна или трајна пбртна средства). Кприсници кредита мпгу 
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бити мала и средоа предузећа кпја ппслују на теритприји Србије са 100% капитала у приватнпм 

власнищтву. 

 

 

Услпви кредитираоа 

Кредитни лимит: 30 – 50. 000 евра 

Камата: 8,5 – 10,5% (ЕКС 9, 2 - 11, 4% гпдищое) 

Грејс-перипд: дп 6 месеци 

Крајои рпк заптплату: дп 3 гпдине 

 

6.3.8 Други извпри финансираоа, дпнатпрски прпграми и/или прпјекти 

 

UN-HABITAT  

У перипду пд 2005. дп 2008. гпдине UN-HABITAT је спрпвеп SIRP Прпграм у Нищу. Прпграм станпваоа 

и трајне интеграције избеглица имап је за циљ развијаое пдрживих рещеоа за прпблеме станпваоа и 

интеграције за избеглице са ниским примаоима и друга угрпжена дпмаћинства, те да изгради 

капацитете на ппщтинскпм и републишкпм нивпу.  

Влада Италије финансирала је пвај Прпграм, а планиранп је да настави финансираое крпз нпви SILD 

прпграм - Станпваое и Интегрални лпкални развпј. Кап и претхпдни, и пвај прпграм би се спрпвпдип у 

Нищу. Циљ прпграма је развијаое капацитета лпкалне управе у пбласти спцијалнпг станпваоа и 

интегралнпг теритпријалнпг приступа урбанпм и лпкалнпм развпју.  

 
USAID  
 
Ппдстицај екпнпмскпм развпју ппштина у Србији - (Municipal Economic Growth Actiity - MEGA)  

 

Циљ Прпграма је да крпз сарадоу са републишким институцијама, ппщтинама и градпвима у Србији 

унапреди услпве за ппслпваое и инвестираое на лпкалнпм нивпу, дппринесе птвараоу нпвих радних 

места и пбезбеди ефикаснију кпмуникацију између приватнпг и јавнпг сектпра.  

 

Прпграм пбезбеђује свпјим партнерима  струшну и материјалну ппдрщку у следећим пбластима: 

Планираое екпнпмскпг развпја  

-  Мапираое екпнпмских ресурса; 

-  Израда Стратещких планпва екпнпмскпг развпја; 
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-  Припрема и управљаое прпјектима; 

-  Планираое капиталних инвестиција; 

-  Прпстпрнп и урбанистишкп планираое. 

Изградоа институција и унапређеое прпцеса 

-  Фпрмираое канцеларија за лпкални екпнпмски развпј; 

-  Управљаое дугпм и кредитнпм сппспбнпщћу; 

-  Управљаое импвинпм и ппвећаое прихпда пд импвине; 

-  Спрпвпђеое јавних набавки; 

-  Јашаое ппщтинских услужних центара и центара за издаваое дпзвпла. 

Реализација екпнпмских прпграма и прпјеката  

-  Задржаваое ппстпјећих предузећа и оихпв развпј; 

-  Прпмпција и привлашеое инвестиција; 

-  Развпј људских ресурса за пптребе привреде; 

-  Индустријски и технплпщки паркпви; 

-  Бизнис инкубатпри и инпвативни центри; 

-  Зпне унапређенпг ппслпваоа; 

-  Приватнп јавна партнерства. 

Правне рефпрме на наципналнпм и лпкалнпм нивпу 

-  Ппдрщка рефпрмисаоу закпнпдавства у пбласти екпнпмскпг развпја; 

-  Умрежаваое и кппрдинација релевантних лпкалних и наципналних институција ради стављаоа 

заједнишких капацитета у функцију развпја лпкалних заједница; 

-  Јашаое капацитета и прганизаципне структуре Сталне кпнференцје градпва и ппщтина (СКГП); 

-  Развпј Наципналне алијансе за лпкални екпнпмски развпј (NALED). 

 

У пквиру пвпг прпграма мпгу да кпнкурищу партнерске ппщтине (ппщтине са кпјима је на пснпву 

пдпбреоа дпнатпра пптписан Сппразум п сарадои); НВП, развпјне и истразивашке прганизације и 

центри; СКГП; NALED. Прпграм траје дп 27.09.2010. Ппједнашни прпјекти мпгу трајати најдуже дп 

30.06.2010. 

 

LEDIB 

Влада Краљевине Данске ппдржава имплементацију LEDIB Прпграма на бази дпнације у вреднпсти пд 

75 мил. ДКК (cca 10 мил. евра) за перипд пд 5 гпдина, пднпснп дп 2012. гпдине. 

LEDIB (прпграм лпкалнпг екпнпмскпг развпја на Балкану) састпји се из два кљушна сегмента, тј. 

требалп би да пбезбеди: 

1. ппвпљну ппслпвну средину 
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2. развпј МСП. 

LEDIB ппдкпмппнента 1.2 «Бпље залагаое ппслпвних прганизација» са бучетпм пд 0,6 мил. евра 

ппдржава активнпсти кпје су усмерене на ппбпљщаое капацитета ппслпвних прганизација ради 

предузимаоа залагаоа и делптвпрних јавних стратегија усмерених на пдгпварајуће ппслпвнп 

пкружеое и ушещће у јавнп-приватнпм дијалпгу ради ппдрщке лпкалнпм екпнпмскпм развпју у 

Нищавскпм пкругу. 

LEDIB ппдкпмпнента 1.2 је интегрални деп псталих ппдкпмппненти: 

1.1 Ппбпљщане услуге лпкалне ппслпвне администрације 

2.1 Развпј кластера 

2.2 Бпље тржищте служби ппслпвнпг развпја 

2.3 Бпљи приступ ппвпљним кредитима 

Прпграм лпкалнпг екпнпмскпг развпја на Балкану је петпгпдищои прпграм за ппдрщку лпкалнпм 

екпнпмскпм развпју са фпкуспм на развпј сектпра малих и средоих предузећа (МСП). 

Мисија LEDIB-а је друщтвенп уравнптежен екпнпмски развпј и креираое радних места у Нищавскпм 

пкругу. 

LEDIB циљеви су пбезбеђеое следећег: 

 Бпље ппслпвнп пкружеое за сектпр МСП у Нищавскпм пкругу  

 јашаое капацитета лпкалне управе ради ефикаснпг и ефективнпг минимизираоа препрека и 

пптещкпћа са кпјима се сусрећу МСП. 

 Снажеое капацитета ппслпвних прганизација ради утицаја на лпкалну администрацију.  

 Ппдизаое кпнкурентнпсти МСП  

 Ппвезиваое унутар специфишних привредних сектпра – грађевинскпг и текстилнпг.  

 Јашаое лпкалних Служби ппслпвнпг развпја (BDS)  

 Унапређеое приступа ппвпљним извприма финансираоа за сектпр МСП.  

 

У сарадои са РПК Нищ, кап једним пд кљушних партнера LEDIB ппдкпмппненте 1.2 и са другим 

ппслпвним прганизацијама/аспцијацијама у Нищавскпм пкругу, развиће се близу 30 прпјеката 

усмерених на ппбпљщаое капацитета прганизација на ппљу сврсисхпднпг дијалпга са јавним 

институцијама везанп за ппслпвни/МСП развпј. 
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Пви прпјекти би требалп да укљуше активнпсти усмерене на: 

Развијаое капацитета залагаоа ппслпвних прганизација и капацитета уласка у дијалпг са 

званишницима владе крпз следеће асистенције: 

1. Асистенција ппслпвним прганизацијама у фпрмулисаоу изјаве п мисији / циљева; 

2. Асистенција ппслпвним прганизацијама у прпцени пптреба оихпвих шланпва уз ппмпћ LEDIB 

ппткпмппненте 2.1; 

3. Асистенција ппслпвним прганизацијама у развпју оихпве базе шланпва; 

4. Асистенција ппслпвним прганизацијама у развијаоу и прпмпвисаоу кпдекса ппнащаоа и 

усаглащаваоа са пснпвним екплпщким и друщтвеним стандардима; 

5. Тренинг ппслпвних прганизација из пбласти: припреме сектпрски-везаних нацрта (планпва 

или мапа), припреме дпкументације ради врщеоа презентације кпд дпнпсипца пдлука; 

кпнструктивнпг ушещћа у јавнп-приватнпм дијалпгу укљушујући LEDNet (LEDIB ппдкпмппнента 

1.1 Ппбпљщане услуге лпкалне ппслпвне администрације; ппбпљащаое ПР и пднпса са 

медијима; 

6. Асистенција ппслпвним прганизацијама у развпју стратегија и планпва за будућу ппдрщку 

службама ппслпвнпг развпја (BDS). 

 

HELP 

Прпграм се заснива на екпнпмскпј и едукативнпј ппдрщци лпкалнпм развпју у јужнпј Србији са 

главним циљем ппвећаоа заппсленпсти младих. Дпнатпри прпграма су Амбасада Краљевине 

Хпландије у Бепграду, Немашка Влада прекп Пакта за стабилнпст југпистпшне Еврппе, градпви Нищ и 

Враое, те ппщтине Бујанпвац, Гачин Хан, Пирпт и Прещевп. 

Ппщти циљ прпграма је дппринпс пдрживпм развпју у Србији са ппсебним псвртпм на пснаживаое 

лпкалних екпнпмских структура у циљним ппщтинама. 

 

Ппсебни циљеви прпјекта су екпнпмска и едукативна ппдрщка лпкалнпм развпју у јужнпј Србији са 

ппсебним циљем ппвећаоа мпгућнпсти за заппщљаваое младих: 

 Директнп птвараое нпвих радних места и ппбпљщаое мпгућнпсти за заппщљаваое младих 

ппдрщкпм у виду дпнација, пбука и струшне едукације за најмаое 320 малих бизниса, 

сппнзприсана струшна пракса у приватним фирмама, пп щеми дпнација – кредит и развпј 

кппператива  
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 ппвећаое лпкалних капацитета и залагаое за пплитику заппщљаваоа младих на 

наципналнпм и регипналнпм нивпу ( у сарадои са ппстпјећим удружеоима младих и другим 

прганизацијама цивилнпг друщтва) 

Канцеларије HELP-а у Бујанпвцу и Нищу, у пквиру прпјекта "Ппдрщка лпкалнпм пдрживпм развпју у 

јужнпј Србији" заврщиле су инфпрмативну кампаоу кпја се пднпсила на мпгућнпсти дпбијаоа start-up 

кредита за ппшетнике у бизнису. За реализацију тпг прпјекта у граду Нищу HELP је пбезбедип 280.000 

евра, а ушещће града Нища је 70.000 евра, щтп шини укупан изнпс пд 350.000 евра. Укупан брпј 

пријавних пбразаца кпји су ппдељени у тпку инфпрмативне кампаое ппшеткпм 2009. гпдине је 1705, 

пд шега 305 у Гачинпм Хану, 534 у Пирпту и 865 у Нищу. 
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Анекс 1.  ЕКПНПМСКИ ППДАЦИ И ИНФПРМАЦИЈЕ  

 
 
Табела 1 - Нарпдни дпхпдак пп делатнпстима (у хиљ. дин.) 
 
 

 
Укупнп 

 

Ппљппривреда, 
лпв, щумарствп и 

впдппривреда 
(сектпр А) 

Рибарствп 
(сектпр Б) 

Вађеое руда и 
камена (сектпр 

В) 

Прерађивашка 
индустрија 
(сектпр Г) 

Прпизвпдоа и 
снабдеваое ел. 

енергијпм 
гаспм и впдпм 

(сектпр Д) 

2002 21.964.017 1.526.829 - 21.101 9.442.221 320.696 

2003 23.497.852 1.428.672 - 38.013 8.433.307 1.267.663 

2004 35.693.779 1.657.896 - 15.415 13.799.043 1.429.075 

2005 37.974.652 1.468.464 - 14.438 18.647.175 1.181.515 

 (наставак) (у хиљ. дин.) 

 
Грађевинарствп 

(сектпр Ђ) 

Тргпвина на 
великп и 
малп и 

пправка 
(сектпр Е) 

Хптели и 
рестпрани 
(сектпр Ж) 

Сапбраћај, 
складищтеое и 
везе (сектпр З) 

Активнпсти у вези 
са некретнинама, 

изнајмљиваое 
(сектпр Ј) 

Здравствени и 
спцијални рад 

(сектпр Љ) 

Пстале 
кпмуналне, 

друщтвене и 
лишне услуге 

(сектпр М) 

2002 1.198.497 5.671.532 489.471 2.549.920 696.556 47.020  174 

2003 1.557.977 6.808.247 683.638 2.333.171 876.066 65.675 5.423 

2004 2.293.851 9.596.364 898.570 4.457.285 1.435.617 100.448 10.215 

2005 1.927.630 8.897.140 769.872 3.701.749 1.268.073 87.142 11.454 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008. гпдина, стр. 122. 
 
 
 
Табела 2 - Структура нарпднпг дпхптка пп делатнпстима (у %) 
 
 

 
Укупнп 

 

Ппљппривреда, 
лпв, щумарствп и 

впдппривреда 
(сектпр А) 

Рибарствп 
(сектпр Б) 

Вађеое руда и 
камена 

(сектпр В) 

Прерађивашка 
индустрија 
(сектпр Г) 

Прпизвпдоа и 
снабдеваое 

ел. енергијпм, 
гаспм и впдпм 

 (сектпр Д) 

2002 100,0 7,0 - 0,1 43,0 1,5 

2003 100,0 6,1 - 0,2 35,9 5,4 

2004 100,0 4,6 - 0,1 38,7 4,0 

2005 100,0 3,8 - 0,3 49,1 3,1 

(наставак) (у%) 

 
Грађевинарствп 

(сектпр Ђ) 

Тргпвина на 
великп и 
малп и 

пправка 
(сектпр Е) 

Хптели и 
рестпрани 
(сектпр Ж) 

Сапбраћај, 
складищтеое и 
везе (сектпр З) 

Активнпсти у вези с 
некретнинама, 
изнајмљиваое 

(сектпр Ј) 

Здравствени и 
спцијални рад  

(сектпр Љ) 

Пстале 
кпмуналне, 

друщтвене и 
лишне услуге 

(сектпр М) 

2002 5,4 25,8 2,2 11,6 3,2 0,2 0,0 

2003 6,6 29,0 2,9 9,9 3,7 0,3 0,0 

2004 6,4 26,9 2,5 12,5 4,0 0,3 0,0 

2005 5,0 23,4 2,0 9.7 3,3 0,2 0,1 

Извпр:  Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008. гпдина, стр. 123. 
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Табела 3 – Прпсешна гпдищоа стппа раста-пада индустријске прпизвпдое 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0,0 -30,2 -2,8 -4,9 1,1 0,4 -2,9 -3,7 -3,5 -3,5 

41,2 0,0 33,4 10,2 13,9 9,6 3,5 1,4 0,9 0,3 

2,9 -2,5 0,0 -9,0 5,2 2,7 -2,9 -4,0 -3,7 -3,7 

5,2 -9,2 9,9 0,0 21,7 9,0 -0,8 -2,7 -2,6 -2,8 

-1,1 -12,2 -5,0 -17,8 0,0 -2,3 -10,4 -9,7 -7,8 -7,1 

0,4 -8,7 -2,6 -8,3 2,4 0,0 -17,9 -13,2 -9,7 -8,2 

3,0 -3,3 3,0 0,8 11,7 21,8 0,0 -8,1 -5,2 -4,7 

3,8 -1,4 4,1 2,7 10,7 15,1 8,8 0,0 -2,3 -3,0 

3,6 -0,9 3,8 2,7 8,5 10,7 5,5 2,4 0,0 -3,7 

3,6 -0,3 3,8 2,9 7,6 8,9 4,9 3,1 3,8 0,0 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008. стр. 131. 
Наппмена: Ппдаци се шитају самп хпризпнталнп.
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Табела 4 – Ланшани индекси индустријске прпизвпдое 

 
 

 2004 

2003 

2005 

2004 

2006 

2005 

2007 

2006 

Укупнп 
 
Total 

82,1 91.9 97,7 96,3 

14 Вађеое псталих руда и камена 
     Mining industry 

65,2 95,7 100,6 141,1 

15 Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда и пића 
     Production of food products and beverages 

83,1 111,2 110,4 80,1 

16 Прпизвпдоа дуванских прпизвпда 
     Production of tobacco products 

99,9 ... ... ... 

17 Прпизвпдоа текстилних предива и тканина 
     Production of textile weavings (spinning) and fabrics 

79,2 100,3 73,1 113,5 

18 Прпизвпдоа пдевних предмета, прпизвпдоа крзна и  
     прпизвпда пд крзна 
     Production of clothes, of  fur, and of fur products 

124,3 39,9 47,4 182,3 

19 Щтављеое и дпрада кпже, прпизвпдоа кпфера, рушних тпрби,   
     седала, сарашких прпизвпда и пбуће 
     Tanning and finishing of leather, production of suit-cases, of  rucksacks 
     of saddles, and production of saddler products and of footwear 

27,8 104,3 122,1 149,8 

20 Прерада дрвета и прпизвпда пд дрвета и плуте псим намещтаја,  
     прпизвпдоа прпизвпда пд сламе и плетарских материјала 
     Processing of wood and of wood and cork products except for furniture, 
     production of reed and wicker products 

37,1 111,3 66,8 235,0 

21 Прпизвпдоа целулпзе, папира и прпизвпда пд папира 
     Production of cellulose, of paper and paper products 

562,5 77,8 - 15,1 

22 Iздавашка делатнпст, щтампаое и репрпдукција  
     снимљених медија 
     Publishing activity, printing and reproduction of  recorded media 

87,1 109,4 130,1 29,4 

24 Прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда 
     Production of chemicals and of chemical products 

94,4 102,7 127,9 96,6 

25 Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и прпизвпда пд пластишних маса 
     Production of rubber products and of  malmac products 

60,8 165,4 52,3 297,8 

26 Прпизвпдоа прпизвпда пд псталих неметалних минерала 
     Production of the materials from the rest of nonmetal minerals 

95,9 90,3 139,6 43,3 
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Табела 4 – Ланшани индекси индустријске прпизвпдое (наставак табеле) 

 
 

 2004 

2003 

2005 

2004 

2006 

2005 

2007 

2006 

27 Прпизвпдоа пснпвних метала 
     Production of basic metals 

177,6 95,7 139,6 128,3 

28 Прпизвпдоа стандардних металних прпизвпда псим мащина  
     и уређаја 
     Production of standard metal products except for machines and devices 

125,5 109,4 78,0 120,6 

29 Прпизвпдоа мащина и уређаја и апарата за дпмаћинствп 
     Production of machines, of  gadgets and of household appliances 

198,9 153,4 137,5 70,0 

30 Прпизвпдоа канцеларијских и рашунских мащина 
     Production of office and computer equipment 

1255,8 105,8 16,1 18,7 

31 Прпизвпдоа електришних мащина и апарата, псим електришних 
     апарата за дпмаћинствп 
     Production of electric machines and devices, except from electric  
     household appliances 

13,4 68,6 81,5 57,5 

32 Прпизвпдоа радип, телевизијске и телекпмуникаципне ппреме  
     и апарата 
    Production of radio, TV and telecommunication equipment and devices 

44,2 62,7 9,3 131,6 

33 Прпизвпдоа медицинских, прецизних и пптишких инструмената,  
     сатпва и шаспвника 
     Production of medical,  of precise and optical instruments,  
     of wristwatches and clocks 

103,5 69,9 61,3 14,0 

34 Прпизвпдоа мптпрних впзила, прикплица и пплуприкплица 
     Production of motor vehicles, of  trailers (side-cars), and of semi-thick  
     covering-trailers 

55,3 193,0 124,4 56,8 

35 Прпизвпдоа псталих сапбраћајних средстава 
     Production of  other traffic instruments 

99,7 26,0 88,4 93,9 

36 Прпизвпдоа намещтаја, разнпврсних прпизвпда 
     Production of furniture and  of  a variety of articles 

158,0 22,1 61,4 52,4 

37 Рециклажа 
     Recycling 

117,5 56,6 58,4 67,2 

40 Прпизвпдоа и снавдеваое електришнпм енергијпм, гаспм, парпм 
     и тпплпм впдпм 
    Production and supply of electricity, gas, vapor  and hot water 

122,1 116,0 87,9 84,3 

41 Сакупљаое, прешищћаваое и дистрибуција впде 
     Collection, filtration and distribution of water 

96,1 98,5 103,3 96,8 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 129. и 130. 
Наппмена: Ппдаци су приказани у складу са Закпнпм п класификацији делатнпсти и регистру јединица 
разврставаоа ("Сл. лист СРЈ", брпј 31/96, 12/98 и 74/99). 
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Табела 5 – Ппљппривреднп земљищте у Нищу 
 

Власни-щтвп 

Ппљппривреднп земљищте (ха) 
Укупнп ппљппривреднп 

земљищте 
Пбрадивп ппљппривреднп земљищте Укупнп пбрадивп 

земљищте 
Пащоаци 

Пранице Впћоаци Винпгради Ливаде 

Стат Кат Стат Кат Стат Кат Стат Кат Стат Кат Стат Кат Стат Кат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Приватнп 21392 21441 1829 1504 3901 3819 1785 1741 28907 28480 3014 2521 31921 31001 

Државнп 337 3146 120 243 60 257 62 168 579 3815 42 2566 621 6381 

Укупнп 21729 24587 1949 1747 3961 4076 1847 1909 29486 32295 3056 5087 32542 37382 

Непрг. - - - - - - - - - - 4454 - 4454 - 

Укупнп 21729 24587 1949 1747 3961 4076 1847 1909 29486 32295 7510 5087 36996 37382 

Извпр: Стратегија екпнпмскпг развпја руралнпг ппдрушја града Нища 2007-2010, 2006. 

 
Табела 6– Земљищни фпнд пп структури власнищтва 
 

Теритпријална јединица 
Ппврщина 

теритпријалне јединице 
Пблик свпјине 

Земљищни фпнд (ха) 

Плпднп земљищте 
Неплпднп земљищте 

Ппљппривреднп земљищте Шуме и щумскп земљищте 

Стат Кат Стат Кат Стат Кат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Град Нищ 59697 Приватнп 31921 31001 10460 10287 2410 1073 

Државнп 621 6381 38 4860 68 6057 

Укупнп 32542 37382 10498 15147 2478 7130 

Непрг. 4454 - 4605 - 5109 - 

Укупнп 36996 37382 15103 15147 7587 7130 

Извпр: Стратегија екпнпмскпг развпја руралнпг ппдрушја града Нища 2007-2010, 2006. 

 

Табела 7 – Туристишки прпмет 

 Гпсти Нпћеоа гпстију 

укупнп дпмаћи страни укупнп дпмаћи страни 

 2004         67 593 48 790 18 803 233 884 204 275 29 609 

 2005         67 455 46 094 21 361 207 215 174 759 32 456 
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 2006         53 612 40 647 12 965 246 205 224 894 21 311 

 2007         84 279 53 930 30 349 310 039 269 002 41 037 

2007 I-IX 63 827 38 301 25 526 228 418 194 766 
33652 

 

2008 I-IX 67 329 41 912 25 417 246 576 207 340 39 236 

нивп 1) 1) 105,5 109,4 99,6 107,9 106,5 116,6 

2008  VII 9 704 3 591 6 113 35 191 27 153 8 038 

VIII 10 786 3 981 6 805 38 159 28 607 9 552 

IX 7 859 4 780 3 079 32 587 26 808 5 779 

Извпр: Статистишки билтен Града Нища, 7-9/2008. Град Нищ – Управа за привреду и пдрживи развпј, 2008., стр. 7. 
1) 

Нивп1) I-IX 2008 / I-IX 2007 

 
Табела 8 – Незаппслена лица кпја траже заппслеое 
 

 

Укупнп 
Пд тпга: 

Жене 

С т р у ш н п   п б р а з п в а о е  

НКВ ПКВ и ниже ВКВ и КВ средое вище виспкп 

 2004       34 516 18 940 6 801 359 10 104 13 375 1 627 2 250 

 2005       34 337 19 111 7 265 376 10 032 12 978 1 642 2 044 

2006       37 177 20 662 8 197 414 10 649 13 612 1 835 2 470 
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 2007                  37457            20617             8321 408 10823 13485 1914 2506 

2007  
IX 

36 151 20 093 7 772 394 10 489 13 191 1 856 2 449 

 2008  
IX 

36 804 20 679 8 309 398 10 371 13 178 1 965 2 583 

нивп 
1) 

101,8 102,9 106,9 101,0 98,9 99,9 105,9 105,5 

2008  
VII 

36 875 20 674 8 226 409 10 480 13 165 1 978 2 617 

VIII 36 781 20 680 8 241 397 10 432 13 132 1 953 2 626 

IX 36 804 20 679 8 309 3 98 10 371 13 178 1 965 2 583 

Извпр: Статистишки билтен града Нища, Град Нищ - Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне средине, Нищ, 7-9/2008, стр. 20. 

1) 
У укупан брпј лица кпја траже заппслеое укљушена су лица кпја први пут траже заппслеое, кап и лица кпја су била у раднпм пднпсу. 

 
 
Табела 9 – Незаппслени према струшнпј спреми, пплу и старпсти 

 
НЕЗАППСЛЕНI ПРЕМА СТРУШНПЈ СПРЕМI, ППЛУ 
I СТАРПСТI 

      

UNEMPLOYED PERSONS BY 
QUALIFICATIONS, GENDER AND AGE  

СТАОЕ НА КРАЈУ 
ДЕЦЕМБРА  2006.       

SITUATION АТ THE END OF 
DECEMBER 2006. 

СТАРПСТ 
 AGE 

Укупнп Ушещће 
Степен струшне спреме - Level of qualifications  

TOTAL % 
I II III IV V VI - 1 

VI - 
2 

VII - 1 
VII - 

2 
VIII 
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Укупнп                                                                                
TOTAL 

52,006 100.0% 13,287 1,624 14,599 16,878 752 2,206 7 2,601 50 2 

Жена                                                           
Women 

28,443 100.0% 7,657 889 6,555 10,313 159 1,288 4 1,549 29 0 

дп 18 
гпдина  
years 

Укупнп                     
Total 

785 1.5% 309 5 459 12 0 0 0 0 0 0 

Жена                               
Women 

398 1.4% 196 4 191 7 0 0 0 0 0 0 

19 - 25 
гпдина  
years 

Укупнп                     
Total 

10,955 21.1% 1,811 118 3,852 4,626 82 273 3 190 0 0 

Жена                               
Women 

5,696 20.0% 1,032 53 1,605 2,636 40 196 2 132 0 0 

26 - 30 
гпдина  
years 

Укупнп                     
Total 

8,686 16.7% 1,770 214 2,313 2,941 44 482 0 917 5 0 

Жена                               
Women 

5,012 17.6% 1,000 115 1,171 1,769 24 322 0 609 2 0 

31 - 40 
гпдина  
years 

Укупнп                     
Total 

12,679 24.4% 3,141 542 3,206 4,435 143 542 1 649 19 1 

Жена                               
Women 

7,599 26.7% 1,855 315 1,662 2,896 49 368 1 438 15 0 

41 - 50 
гпдина  
years 

Укупнп                     
Total 

11,067 21.3% 3,142 509 2,918 3,355 220 486 3 416 17 1 

Жена                               
Women 

6,283 22.1% 1,931 296 1,380 2,163 32 269 1 201 10 0 

50 и 
вище        

50 and 
over 

Укупнп                     
Total 

7,834 15.1% 3,114 236 1,851 1,509 263 423 0 429 9 0 

Жена                               
Women 

3,455 12.1% 1,643 106 546 842 14 133 0 169 2 0 

Извпр: Наципнална служба заппщљаваоа – Филијала Нищ 
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Табела 10 - Прпсешне зараде пп заппсленпм (у дин.) 
 

 
 
 

Република Србија  Нищавски пкруг Град – Нищ 

укупнп привреда 
ванпри-
вреда 

укупнп привреда 
ванпри-
вреда 

укупнп привреда 
Ванпривр

еда 

2007      
VII 

38.712 36.243 43.638 32.705 27.664 41.780 33.621 28.738 42.714 

VIII 39.302 36.875 44.113 33.727 27.233 45.361 34.834 28.368 46.800 

IX 39.308 36.899 44.049 33.089 27.358 43.220 33.592 28.076 43.644 

2008     
VII 

46.115 43.504 50.934 38.514 32.826 48.232 39.692 34.292 49.282 

VIII 46.222 43.927 50.458 38.084 32.057 48.369 39.018 33.401 48.985 

IX 46.015 43.837 50.007 39.400 33.402 49.545 40.231 34.593 50.141 

Извпр: Статистишки билтен града Нища, Град Нищ - Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне средине, Нищ, 7-9/2008, стр. 23. 

 
 
 
Табела 11 - Прпсешне зараде пп заппсленпм без ппреза и дппринпса (у дин.) 
 

 
 
 

Република Србија  Нищавски пкруг Град – Нищ 

укупнп привреда 
ванпри-
вреда 

укупнп привреда 
ванпри-
вреда 

укупнп привреда 
Ванпривр

еда 

2007      
VII 

27.752 26.034 31.178 23.338 19.709 29.871 23.965 20.443 30.525 

VIII 28.143 26.423 31.553 24.355 19.465 33.115 25.185 20.265 34.292 

IX 28.161 26.482 31.465 23.612 19.513 30.859 23.960 20.015 31.148 

2008     
VII 

33.058 31.284 36.334 27.375 23.511 33.977 28.182 24.551 34.633 

VIII 33.131 31.583 35.989 27.048 22.946 34.049 27.668 23.897 34.362 

IX 32.969 31.489 35.683 28.107 23.942 35.149 28.677 24.783 35.521 

Извпр: Статистишки билтен града Нища, Град Нищ - Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне средине, Нищ, 7-9/2008, стр. 23. 
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Табела 12 - Прпсешне зараде пп заппсленпм без ппреза и дппринпса у граду Нищу пп ппщтинама (у дин.) 
 
 

 

Град Нищ 
Нищ- 

Градска ппщтина Медиана 
Нищ- 

Градска ппщтина Палилула 

укупнп привреда 
ванпри- 
вреда 

укупнп привреда 
ванпри- 
вреда 

укупнп привреда 
ванпри- 
вреда 

 2008   
VII 

28.182 24.551 34.633 27.693 23.282 34.277 22.269 20.065 32.890 

VIII 27.668 23.897 34.362 28.084 23.900 34.300 19.783 17.436 31.414 

IX 28.677 24.783 35.521 29.341 24.962 35.777 20.410 17.988 32.265 

 
Наставак табеле 12 
 

 

Нищ- 
Градска ппщтина Пантелеј 

Нищ- 
Градска ппщтина Црвени Крст 

Нищ- 
Градска ппщтина Нищка Баоа 

укупнп привреда 
ванпри- 
вреда 

укупнп привреда 
ванпри- 
вреда 

укупнп привреда 
ванпри- 
вреда 

 2008   
VII 

17.617 9.122 31.875 40.514 42.682 35.785 24.712 8.849 42.465 

VIII 17.675 10.420 29.978 36.037 36.599 34.829 29.525 18.664 41.662 

IX 21.369 16.418 29.360 34.972 35.214 34.449 32.455 23.042 42.821 

Извпр: Статистишки билтен града Нища, Град Нищ - Управа за привреду, пдрживи развпј и защтиту живптне средине, Нищ, 7-9/2008, стр. 24. 
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Табела 13 - Сппљнптргпвинска размена регипна привредне кпмпре Нищ за 2006. гпдину 
 

Пкруг Iзвпз 2006/05 (у %) Увпз 2006/05 (у %) Биланс 

Нищки 116 778 420 150 284 756 004 156 -167 967 584 

Пирптски 161 392 488 112 82 727 979 163 78 664 509 

Тпплишки 13 593 612 126 10 091 801 114 3 501 811 

Укупнп 291 774 520 126 377 575 784 156 -85 801 264 

Извпр: Извещтај п сппљнптргпвинскпј размени фирми са ппдрушја РПК Нищ, РПК Нищ, 2006. 

 
 

Табела 14 - Сппљнптргпвинска размена пп ппщтинама за 2006. гпдину 
 

Ппщтина Iзвпз Увпз Биланс 

Алексинац 18 176 133 7 325 903 10 850 230 

Бабущница 7 546 226 5 845 337 1 700 889 

Бела паланка 822 163 414 728 407 435 

Блаце 1 748 869 752 723 996 146 

Црвени крст 21 137 033 97 567 690 -76 430 657 

Димитрпвград 69 868 1 129 372 -1 059 504 

Дпљевац 137 582 346 418 -208 836 

Гачин хан 1 085 454 15 273 010 -14 187 556 

Курщумлија 7 981 573 2 954 431 5 027 142 

Медијана 61 108 265 127 675 562 -66 567 297 

Мерпщина 948 626 772 306 176 320 

Нищка баоа 319 748 2 138 967 -1 819 219 

Палилула 5 905 902 23 748 631 -17 842 729 

Пантелеј 2 328 128 7 202 502 -4 874 374 

Пирпт 152 954 231 75 338 542 77 615 689 

Прпкупље 2 862 426 5 332 021 -2 469 595 

Ражао 181 569 163 028 18 541 

Сврљиг 6 408 606 3 314 293 3 094 313 

Житпрађа 52 118 280 320 -228 202 

Укупнп 291 774 520 377 575 784 -85 801 264 

Извпр: Извещтај п сппљнптргпвинскпј размени фирми са ппдрушја РПК Нищ, РПК Нищ, 2006. 
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Табела 15 - Увпзне и извпзне дестинације у 2006. 
 
 

 
Iзвпз Увпз 

Земља Iзнпс у $ Земља Iзнпс у $ 

1. Француска 47 324 219 Немашка 40 075 628 

2. Немашка 44 605 691 Кина 39 544 979 

3. Велика Британија 33 591 166 Бугарска 27 035 243 

4. Iталија 22 283 869 ЕУ 22 809 821 

5. Македпнија 18 622 787 Турска 20 532 027 

6. Црна Гпра 18 249 456 Iталија 20 264 465 

7. Бпсна и Херцегпвина 15 294 253 Македпнија 15 591 502 

8. Хпландија 12 600 160 Руска федерација 13 172 155 

9. Гршка 9 661 430 Малезија 12 765 752 

10. Слпвенија 8 942 128 Мађарска 11 940 031 

11. Пстале земље 60 599 361 Пстале земље 153 834 181 
Извпр: Извещтај п сппљнптргпвинскпј размени фирми са ппдрушја РПК Нищ, РПК Нищ, 2006. 
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Табела 16 - Пстварене инвестиције пп делатнпстима у хиљ. дин  
 

 Укупнп 

Прпизвпдне делатнпсти Непрпизвпдне делатнпсти 

Iндустри-ја 
ппљпп. 
щумар. 
впдппр. 

грађевинарс
твп 

сапбраћај и 
везе 

тргпвина и 
угпстит. 

занатст. псталп  
друщтв. ппл. 

заједн. 
псталп  

1994  85 788 46 681 5 157 249 2 368 2 555 28 6 441 89 22 220 

1995 132 756 60 682  779 428 18 128 6 777 288 14 987 969 29 718 

1996  279 702 134 349 2 957 333 28 999 2 897 1 790 22 839 2 498 83 040 

1997  314 661 141 769 317 9 883 33 851 3 738 217 9 141 989 114 756 

1998  273 401 88 040 8 313 1 819 60 836 2 219 - 40 186 4 645 67 343 

1999  607 117 146 398 2 914 2 988 209 718 9 471 13 74 628 4 016 156 971 

2000 1 213 345 159 387 4 427 27 441 198 106 7 357 - 194 094 6 635 615 898 

2001 2 085 731 773 965 2 816 43 139 396 123 23 677 - 338 776 110 506 396 729 

2002 3 893 205 1 223 645 2 650 219 977 1 036 004 216 551 - 707 346 93 041 393 991 

Извпр: СГН 2007, град Нищ, нпвембар 2008., стр. 176 
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Табела 16а – Пстварене инвестиције пп делатнпстима(у хиљ.дин.) 

 
Укупнп 

Total 

Ппљппри- 

вреда, лпв, 
щумарствп и 

впдппри-
вреда 

Agriculture, 
hunting, 

forestry, and 
water-

resource 
management 

Риба-
рствп 

Fishing 
industry 

 

Вађеое 

руда и 

камена 
Mining 
industry 

 

Прерађи- 

вашка 

индустрија 
Process 
industry 

 

Прпизвпдоа 
и 

снабдеваое 

ел. 
енергијпм 

гаспм и 
впдпм 

Electricity, 
gas and 
water 

production 
and supply 

Грађеви- 

нарствп 

Civil-
engineering 

Тргпвина 

на великп 

и малп, 

пправка 

Wholesale and 
retail trade 

and 
reconstruction 

 

2003 5 154 472 28 358 - - 1 042 773 895 939 723 786 51 601 

2004 7 723 731 79 127 - - 3 026 073 408 110 873 401 67 609 

2005 8 053 142 230 425 - - 2 680 756 281 551 1 171 794 257 586 

2006 12671394 325 326 - - 3 008 913 328 240 1 686 252 1 427 050 

 
(наставак табеле) 
Табела 16а – Пстварене инвестиције пп делатнпстима (у хиљ.дин.) 

 

Хптели 
и рестпрани 
Hotels and 
restaurants 

 

Сапбраћај, 
складищ- 

теое и  
везе 

Traffic, 
storage and 

links 
 

Финан-
сијскп 
ппсре-

дпваое 
Financial 
interve-
ntions 

Активнп-
сти у вези 
с некре-

тнинама и  
изнајмљи- 

ваое 

Real estate 
business 

deals and 
renting 

activities 

Државна 
управа и 
пдбрана, 
пбавезнп 
спцијалнп 

псигу-
раое 
Public 

admini-
stration 

and 
defense, 
comp-
ulsory 
social 

insurance 

Пбразп-
ваое 

Education 
 

Здрав-
ствени и 

спцијални 
рад 

Healthcare 
service and 

social 
welfare 

 
 

Пстале 
кпмуналне, 
друщтвене 

и лишне 
услужне 

активнпсти 
Other utility, 

social and 
personal 
activities  
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2003 833 1 547 760 112 819 460 715 65 286 62 319 115 812 46 471 

2004 50 1 944 128 148 499 90 590 714 576 135 236 177 910 58 422 

2005 102 1 607 158 367 978  13 000 834 735 226 916 338 913 42 228 

2006 118 358 3 349 090 401 752 1 081 917 207 914 207 538 396 040 133 004 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 177. 

 
 

 
 
Табела 17- Пстварене инвестиције пп карактеру изградое и технишкпј структури (у 000 дин) 
 
 

 
Укупнп 

Total 

Карактер изградое  
Type of construction 

нпви капацитети 
new capacities 

рекпнструкција 
мпдернизација 

дпградоа и прпщиреое 
reconstruction, 

modernization, upgrading 
and expansion 

пдржаваое нивпа 
ппстпјећих 
капацитета 

maintenance of the 
levels of the existing 

capacities 

 1997  314 661 137 552 158 571 18 538 
 1998  273 401 116 497 144 131 12 773 
1999 607 117 146 828 421 851 38 438 
2000 1 213 345 651 754 478 582 83 009 
2001 2 085 731 1 174 647 743 972 167 112 
2002 3 893 205 1 644 715 1 690 306 558 184 
2003 5 154 472 2 983 793 1 397 307 773 372 
2004 7 723 731 2 357 045 4 430 739 935 947 
2005  8 053 142 2 290 704 4 982 861 779 577 
2006 12 671 394 5 879 007 5 211 057 1 581 330 
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(наставак табеле)  (у 000 дин.) 
 

 

Технишка структура  
Technical structure 

грађевински 
радпви 

construction 
works 

ппрема са 
мпнтажпм 

equipment with 
installation 

дпмаћа ппрема  
home-made 

(local) 
equipment 

увпзна ппрема 
import 

equipment 

псталп 
other 

 1997  161 511 149 803 - - 3 347 

 1998  100 365 167 544 - - 5 492 

1999 326 405 259 148 - - 21 564 

2000 786 208 398 920 - - 28 217 

2001 900 799 1 133 215 - - 51 717 

2002 1 308 975 2 569 809 - - 14 421 

2003 2 260 095 2 692 876 - - 201 501 

2004 2 866 243 4 576 143  - - 281 345 

2005  4 566 059 3 056 865  -  430 218 

2006 9 148 392 - 2 365 391 893 806 263 805 

Извпр: Статистишки гпдищоак Града Нища за 2007., Град Нищ, нпвембар 2008., стр. 175. 
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Aнекс 2. УСППСТАВЉАОЕ ИНФПРМАЦИПНПГ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЈЕ 

РАЗВПЈА ГРАДА НИША 

 

Инфпрмаципни центар СРГН је местп где ће бити прикупљане све инфпрмације везане за 

активнпсти и имплементацију Стратегије развпја града Нища и пдакле ће пне бити дистрибуиране 

заинтереспваним странама. Да би мпгап да дистрибуира адекватне инфпрмације Инфпрмаципни центар 

СРГН ће фпрмирати базе ппдатака на пснпву прикупљених ппдатака релевантних за Стратегију. 

Инфпрмаципни центар СРГН ће се старати п пднпсима са јавнпщћу и прпмпцији Стратегије крпз 

кприщћеое ппстпјећих и усппстављаое нпвих и директнијих канала за кпмуникацију између свих 

заинтереспваних страна. Инфпрмаципни центар је инструмент за увпђеое транспарентнпсти у 

имплементацију Стратегије, какп би се изградила/усппставила ппвратна спрега са грађанима и псталим 

заинтереспваним странама, щтп би ствприлп мпгућнпсти да се унапреди привлашнпст града за 

инвестираое и привредни прпсперитет. Инфпрмаципни центар СРГН ће ппдстаћи лпкалне актере да 

јашају свпј сппствени нивп кпмуникације, какп унутар сппствених структура, такп и изван оих, према 

грађанима и другим заинтереспваним странама. Крпз слаое инфпрмација циљним јавнпстима кпје се 

тишу реализације прпјектних активнпсти ппдстаћи ће се заинтереспванпст за инвестираое пд стране 

дпмаћег и инпстранпг капитала. 

Инфпрмаципни центар СРГН ће утицати на креираое средине у кпјпј се кпмуницира и изградити 

механизме за размену инфпрмација – какп би грађани схватили Стратегију кап резултат ппсвећенпг 

залагаоа целпкупне лпкалне заједнице, а не кап иницијативу и дппринпс лпкалних власти. 

Инфпрмаципни центар СРГН ће усппставити канале за дпбијаое реакција на пдређене активнпсти у 

пквиру имплементације Стратегије кап и канале за мпнитпринг целпг прпцеса.  

Циљ усппстављаоа Инфпрмаципнпг центра СРГН је да се, путем инфпрмација кпје ће се 

прикупити, пбрадити и пласирати у јавнпст и крпз јединствене базе ппдатака, дппринесе прпмпвисаоу и 

реализацији Стратегије развпја града Нища и на тај нашин ппдстакне прпсперитет града и оегпва 

видљивпст на мапи инвеститпра и дпнатпра. 

Оснпвни задаци Инфпрмаципнпг центра СРГН би били: прикупљаое инфпрмација везаних за 

имплементацију Стратегије и прпјекте, ушествпваое у изради база ппдатака, дпстављаое ппдатака и 

инфпрмација циљним јавнпстима, приступ извприма инфпрмација п дпнацијама, прпмпвисаое 

стратегије, птвпренпст и транспарентнпст у раду, ппдстицаое сарадое, ппвереоа и размене 

инфпрмација међу заинтереспваним странама. 

Усппстављаоем Инфпрмаципнпг центра СРГН плакщалп би се: 

- креираое средине у кпјпј се кпмуницира и у кпјпј ппстпје механизми за размену 

инфпрмација; 
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- умрежаваое свих кпмуникацијских ресурса кпји се пднпсе на прпмпцију и имплементацију 

Стратегије развпја града Нища; 

- систематскп и планскп управљаое свим инфпрмацијама кпје се пднпсе на прпмпцију и 

имплементацију Стратегије и  врщилп оихпвп унапређеое; 

- пренпщеое јасних ппрука циљним јавнпстима п предузетим активнпстима за унапређеое 

имича града крпз имплементацију прпјеката кпји су саставни деп Стратегије; 

- ствараое свести п пптреби имплементације Стратегије и пбјащоаваое принципа на кпјима 

се пна заснива и кпја је кприст за грађане пд ое. 

Кпристи пд усппстављаоа Инфпрмаципнпг центра СРГН се пгледају у следећем: 

- Мпже да прикупи вище инфпрмација негп ппјединци; 

- Пхрабриваое и кппрдинираое заједнишких активнпсти; 

- Ресурси и експертизе се ппвећавају када се избегне ппнављаое; 

- Дпбијаое ппдрщке за активнпсти; 

- Лакщи приступ инфпрмацијама и оихпвпј размени – на једнпм месту су кпнцентрисана разне 

инфпрмације, дпгађаји и активнпсти кпје су ппкренуте или се ппкрећу у заједници; 

- Представља платфпрму кпја служи за размену инфпрмација, идеја и ресурса; 

- Ппкреће се заједнишка акција и умрежаваое заинтереспваних страна. 

 Усппстављаое Инфпрмаципнпг центра СРГН, кап кљушнпг инструмента за пствариваое 

циљева Плана кпмуникације ппдразумева спрпвпђеое групе активнпсти усмерених на:  

 

1. Прикупљаое ппдатака и инфпрмација 

Пва активнпст се пднпси на прикупљаое свих ппдатака и инфпрмација кпје су релевантне за 

релизацију Стратегије и на идентификпваое и преппзнаваое кљушних канала за пренпщеое тих 

инфпрмација на најефикаснији нашин. У ту сврху, пптребнп је: 

- дефинисати кљушне извпре инфпрмација (актере укљушене у имплементацију Стратегије и све 

друге заинтереспване стране) и изградити базе ппдатака са оихпвим кпнтактима, кап и избпр кпнтакт 

пспба кпје ће бити пдгпвпрне за припремаое инфпрмација и база ппдатака;  

- утврдити динамику дпстављаоа инфпрмација. У ту сврху треба израдити кпмуникаципне 

прптпкпле према свим заинтереспваним странама, кпји ће пбухватити: пквир и смернице за 

идентификпваое и пренпщеое инфпрмација, кап и динамику и нашин кппрдинираоа са 

Инфпрмаципним центрпм СРГН; 
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- анимирати представнике заинтереспваних страна какп би се псигуралп оихпвп активнп ушещће 

у релизацији предвиђених активнпсти. Неппхпднп је да пни буду не самп перманентнп инфпрмисани, 

већ је пптебнп и да активнп ушествују у прикупљаоу инфпрмација и оихпвпј анализи, затим да 

фпрмулищу кпји су припритети и кпје су главне прпмене кпје је пптребнп изврщити при реализацији 

активнпсти Инфпрмаципнпг центра. Укљушиваое у шитав прпцес, пд сампг ппшетка, ствприће 

реалистишнија пшекиваоа. 

Инфпрмације кпје ће Инфпрмаципни центар СРГН прикупљати пднпсе се прпмпцију елемената 

изврснпсти Нища, пднпснп оегпвих кпмпаративних преднпсти у пквиру сва шетири стратещка правца, 

инфпрмације п прпјектима кпји су реализпвани у претхпднпм трпгпдищоем перипду, прпјектима кпји су 

у фази реализације и прпјектима кпји се планирају у будућем перипду, инфпрмације п извприма 

средстава кпји су кприщћени за реализацију прпјеката и кпји су релевантни за будуће прпјекте и 

активнпсти. 

Кљушне заинтереспване стране за пву активнпст су: Грађани, Скупщтина, Градскп веће, Савет за 

развпј Града Нища и Привреднп-екпнпмски савет, Градске ппщтине, Градске управе и институције, 

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј, Јавна предузећа и устанпве, Универзитет, Студентске 

прганизације, Прганизације и институције за ппдрщку развпја малих и средоих предузећа, Привредна 

кпмпра, Предузетници, Невладине прганизације и удружеоа грађана, Пплитишке странке, Градпви и 

ппщтине из пкружеоа, Мреже градпва, Партнерски градпви, Вищи нивпи власти, Дпнатпрске 

прганизације, Медији. 

 

2. Пбрада и ажурираое прикупљених ппдатака 

Пва активнпст ппдразумева развијаое алата и дефинисаое ппступака какп би се инфпрмације 

кпје се слију у Инфпрмаципни центар СРГН пбрадиле и систематизпвале у јединствене базе ппдатака.  

Категпризација ппдатака треба да буде усаглащена са припритетним правцима развпја града. 

Категпризација се мпже изврщити пп следећим критеријумима: 

- На пснпву стратещких праваца развпја; 

- Према делатнпстима; 

- Према теритпријалнпм принципу, 

- Према кприснишкпј/циљнпј групи; 

- Према времену релизације итд. 

На пснпву истих критеријума треба фпрмирати и базе ппдатака. 

Прикупљене инфпрмације се пбрађују и кпристе за развпј прпмптивних и инфпрмативних 

средстава кап щтп су: 
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- Web site (Интернет презентација Стратегије); 

- Щтампане и електрпнске публикације (флајери, билтени, плакати...) 

- Медијске активнпсти – кпнференције за щтампу, ТВ наступи, инфпрмативне емисије, пбјаве 

у лпкалним нпвинама, пкругли стплпви, јавне дебате.... 

Ппсебна пажоа ће бити ппклпоена структури ппрука у пднпсу на карактеристике циљне 

јавнпсти кпјпј ће ппрука бити намеоена. Биће заступљен двпструки приступ:  

- Једна ппрука за све јавнпсти – врлп уппщтена; 

- Разлишите ппруке за разлишите јавнпсти – кпје су претхпднп пдређене сегментацијпм 

јавнпсти. 

За креираоа садржаја свакпг прпмптивнпг средства ппнапспб биће утврђени прптпкпли и 

критеријуми. 

Пва активнпст ппдразумева и ппвезиваое/преппзнаваое спрпведених активнпсти и прпјеката 

са припритетима Града датим у Стратегији. 

Ажурираое база ппдатака и извещтаја п активнпстима радиће се на дневнпј пснпви. 

 

3. Дистрибуираое инфпрмација 

Дистрибуираое инфпрмација је усмернп на правилнп и правпвременп инфпрмисаое циљних 

јавнпсти, на прпмпцију Стратегије, ппдстицај укљушиваоа и ппвезиваоа щтп већег брпја актера у рад на 

имплементацији Стратегије, кап и на прпмпцију кпмпаративних преднпсти и развпјних мпгућнпсти 

Града.  

Ппщти циљеви инфпрмативнпг делпваоа према кљушним циљним јавнпстима су: 

- уппзнаваое са Стратегијпм, предвиђеним прпјектима и активнпстима, кап и ефектима и 

кпристима кпје ће дпнети оена имплементација; 

- уппзнаваое са дпступним извприма инфпрмација п Стратегији и прпјектним активнпстима; 

- ппдстицаое интереспваоа за тражеое инфпрмација п Стратегији и оенпј реализацији; 

- уппзнаваое са мпгућнпстима  и  ппдстицаое за укљушиваое у ппједине прпјектне активнпсти 

на реализацији Стратегије; 

- ппдстицаое сарадое са пдгпварајућим интересним групама или мрежама у реализацији 

прпјектних активнпсти. 

Пблици кпмуникације Инфпрмаципнпг центра СРГН са заинтереспваним странама, псим 

ппменутих, су и: 

- Пдгпвараое на специфишне захтеве везане за активнпсти и реализацију Стратегије; 
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- Пружаое инфпрмација п мпгућнпстима инвестираоа и улагаоа на теритприји града Нища и 

кпнтакти са припадницима или прганизацијама заинтереспваних страна за заједнишкп ушещће у 

реализацији неких прпјеката; 

- Прганизпваое и ппвезиваое шланпва заинтереспваних страна крпз предаваоа, семинаре и 

трибине; 

- Усппстављаое лишних кпнтаката и двпсмерна кпмуникација између Инфпрмаципнпг центра 

СРГН и  заинтереспваних страна телефпнпм и е-мејлпвима; 

- Сарадоа са струкпвним удружеоима и другим прганизацијама унутар заинтереспваних 

страна; 

- Ушествпваое представника Инфпрмаципнпг центра СРГН на струшним кпнференцијама или 

семинарима знашајним за реализацију Стратегије итд. 

Циљеви инфпрмативнпг делпваоа биће двпјаки према циљним јавнпстима: 

-  ппщти - кпји су заједнишки свим циљним јавнпстима и  

-  специфишни - дефинисани према карактеристикама и пптребама сваке циљне јавнпсти 

ппсебнп. 

Пднпси Инфпрмаципнпг центра СРГН са медијима су пд изузетнпг знашаја за реализацију пве 

активнпсти. Пни ппдразумевају: 

- пдржаваое свакпдневнпг кпнтакта са нпвинарима и редпвнп ажурираое извещтаја п 

иницијативама, активнпстима и прпјектима на реализацији Стратегије; 

- припремаое саппщтеое за щтампу; 

- састављаое јавних саппщтеоа; 

- угпвараое кпнференција за щтампу; 

- пбјављиваое месешнпг билтена са ппстигнутим резултатима и планираним активнпстима на 

реализацији Стратегије итд. 

Разлишити медијски канали кпристиће се за пренпщеое ппрука и дистрибуцију инфпрмација из 

Инфпрмаципнпг центра СРГН. 

 

Циљне јавнпсти Инфпрмаципнпг центра СРГН: 

Грађани 

Пснпвнпј циљнпј јавнпсти, грађанима, пптребнп је пбезбедити ташну, јасну и правпвремену 

инфпрмацију п циљевима и нашинима пствареоа Стратегије. 
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Грађани инфпрмације највище примају путем медија, активнпстима улишне ппделе флајера, 

дпстављаоем щтампаних материјала на кућну адресу и прекп wеb странице, ппстављаоем 

инфпрмативних плаката на местима где је велика флуктуација грађана, путем билбпрда итд. 

Скупщтина Града 

Скупщтина Града је највищи прган кпји врщи пснпвне функције лпкалне власти, утврђене 

Уставпм, закпнпм и Статутпм. Оена улпга је кљушна у имплементацији Стратегије развпја града Нища.  

Врщиће се редпвнп инфпрмисаое пдбпрника п: 

- активнпстима кпје су предузете на рализацији Стратегије; 

- прпјектима кпји су у фази реализације; 

- прпјектима кпји се планирају; 

- извприма средстава кпји су релевантни за имплементацију ппјединих прпјеката; 

- актерима кпји ушествују у имплементацији ппјединих прпјеката. 

Градскп веће 

Градскп веће шине Градпнашелник, заменик Градпнашелника и 9 шланпва кпје бира Скупщтина 

Града. Пбзирпм да шланпви Градскпг већа мпгу бити задужени за једнп или вище пдређених ппдрушја из 

надлежнпсти Града, важнп је да имају пптпуну инфпрмацију п тпме какп се реализује Стратегија и дпкле 

се стиглп са оенпм реализацијпм.  

Градскп веће ће бити инфпрмисанп путем писаних материјала, неппсредним кпнтактпм и путем 

састанака кпји ће се пп пптреби пдржавати, кап и путем е-мајлпва, wеb странице и телефпнпм.  

Савет за развпј Града Нища и Привреднп-екпнпмски савет 

Скупщтина Града пснива Савет за развпј Града Нища кпји има брпјне надлежнпсти у пквиру 

развпја Града и градских ппщтина, изради стратещких дпкумената и спрпвпђеоа развпјних прпјеката, 

кап и предлагаоу мпдела за финансираоа активнпсти пд знашаја за развпј Града и градских ппщтина. 

Шланпви Привреднп-екпнпмскпг савета су, пп функцији, шланпви Савета за развпј Града Нища, кпји у раду 

Савета ушествују равнпправнп са изабраним шланпвима. С тим у вези, инфпрмације кпје буду 

прикупљене у Инфпрмаципнпнпм центру СРГН ће бити пд кљушнпг знашаја за пва два Савета.  

Инфпрмације ће бити прпслеђиване неппсредним кпнтактпм, писаним материјалима и путем 

састанака кпји ће се пп пптреби пдржавати, кап и путем е-мајлпва, wеb странице и телефпнпм.  

Градске ппщтине 

У Граду Нищу градске ппщтине су: Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нищка Баоа. 

Збпг брпјних прпјеката кпји се реализују на ппдрушју пвих ппщтина важна је интерактивна кпмуникација 

са Инфпрмаципним центрпм СРГН. Пд оих се пшекује редпвнп инфпрмисаое и ппднпщеое извещтаја п 

предузетим активнпстима кпје су у функцији реализације Стратегије града Нища. Неппхпднп је 
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ппдстицаое заједнишкпг рада на креираоу и имплементацији прпјеката и ппдстицаое друщтвенп 

пдгпвпрнпг ппнащаоа. 

Инфпрмације примају неппсредним кпнтактпм и путем састанака кпји ће се пп пптреби 

пдржавати, кап и путем е-мајлпва, прекп wеb странице и телефпнпм.  

Градске управе и институције 

Градске управе су кљушни актери у реализацији Стратегије града Нища. Интерактивна 

кпмуникација са Инфпрмаципним центрпм СРГН је неппхпдна ради дневнпг ажурираоа инфпрмација. 

Пд оих се пшекује редпвнп инфпрмисаое и ппднпщеое извещтаја п предузетим активнпстима кпје су у 

функцији реализације Стратегије града Нища. Неппхпднп је ппдстицаое заједнишкпг рада на креираоу и 

имплементацији прпјеката и ппдстицаое друщтвенп пдгпвпрнпг ппнащаоа. 

Инфпрмације ће се размеоивати неппсредним кпнтактпм и путем састанака кпји ће се пп 

пптреби пдржавати, кап и путем е-мајлпва, wеb странице и телефпнпм.  

Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј (КЛЕР) 

КЛЕР је јединица са ппсебним пплпжајем у Служби за ппслпве градпнашелника кпја је 

фпрмирана за пбављаое струшних ппслпва унапређеоа лпкалнпг екпнпмскпг развпја, привлашеое нпвих 

инвестиција, ппдрщку лпкалнпј ппслпвнпј заједници, прпмпцију предузетнищтва и ствараое предуслпва 

за ппвећаое квалитета живпта, екпнпмскпг развпја Града Нища, крпз иницираое, управљаое, надзпр и 

релизацију прпјеката и псталих ппслпва из пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја.  

Збпг брпјних активнпсти КЛЕР-а сарадоа и размена инфпрмација са Инфпрмаципним центрпм 

СРГН је пд изузетнпг знашаја за дневнп ажурираое инфпрмација и унапређеое заједнишкпг рада на 

креираоу и имплементацији прпјеката кпји су у функцији реализације Стратегије развпја града Нища.  

Инфпрмације ће бити прпслеђиване неппсредним кпнтактпм, писаним материјалима и путем 

састанака кпји ће се пп пптреби пдржавати, кап и путем е-мајлпва, wеb странице и телефпнпм.  

Јавна предузећа и устанпве 

 Јавна предузећа шији је псниваш Град Нищ су ''Градска Тпплана'', ''Медијана'', “Гприца”, 

''Паркинг сервис'', ''Наиссус'', ''Тржница'', ''Аерпдрпм'', ''Градска стамбена агенција'', ''Дирекција за 

изградоу града Нища'', ''Нищка телевизија'', ''Нищстан'', ''Туристишка прганизација Нища'', ''Пбједиоена 

наплата'' и ''Завпд за урбанизам''. Важна циљна јавнпст су и Устанпве из пбласти здравства, спцијалне 

защтите, пбразпваоа, културе и сппрта. 

Пбзирпм да су пва предузећа и устанпве важни актери у реализацији Стратегије града Нища, 

важна је интерактивна кпмуникација са Инфпрмаципним центрпм СРГН. Пд оих се пшекује редпвнп 

инфпрмисаое и ппднпщеое извещтаја п предузетим активнпстима кпје су у функцији реализације 

Стратегије развпја града Нища. Неппхпднп је ппдстицаое заједнишкпг рада на креираоу и 

имплементацији прпјеката и ппдстицаое друщтвенп пдгпвпрнпг ппнащаоа. 
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Инфпрмације примају неппсредним кпнтактпм и путем састанака кпји ће се пп пптреби 

пдржавати, кап и путем е-мајлпва, прекп wеb странице и телефпнпм.  

Универзитет  

Универзитет у Нищу, факултети и оихпви специјализпвани наушнп-истраживашки институти кпји 

представљају прганизаципну сппну прекп кпје се псварује сарадоа факултета са привредпм су знашајни 

актери имплементације Стратегије. Сарадоа са пвпм циљнпм группм се пглада крпз израду наушнп-

истраживашких прпјеката, прганизпваое семинара и курсева за инпвацију знаоа заппслених у привреди 

и друщтвеним делатнпстима, укљушиваоем струшоака из привреде у рад на наушнп-истраживашким 

прпјектима, итд.  

Инфпрмације примају неппсредним кпнтактпм и путем састанака кпји ће се пп пптреби 

пдржавати, кап и путем е-мајлпва, прекп wеb странице и телефпнпм.  

Студентске прганизације  

Инфпрмације п Стратегији пва циљна јавнпст дпбија ппсредствпм медија, прекп wеb странице, 

неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-мејлпм, писаним дпкументима. Циљ је: 

- Јашаое сарадое на прпјектима за младе;   

- Истицаое ппзитивних примера реализпваних прпјеката и активнпсти студентских прганизација 

(нпр. Студентски парламент); 

- Кпнтинуиранп уппзнаваое са прпјектима и планпвима у разним пбластима имплементације 

Стратегије итд. 

Организације и институције за ппдрщку развпја малих и средоих предузећа  

Технис, Инкубатпр центар, Индустријска зпна кап центри за ппдрщку развпја малих и средоих 

предузећа и предузетнищтва су важан инструмент за реализацију Стратегије у пбласти привреднпг 

развпја, прпмпције предузетнищтва и ппдстицаоа заппщљаваоа.  

Инфпрмације примају неппсредним кпнтактпм и путем састанака кпји ће се пп пптреби 

пдржавати, кап и путем е-мајлпва, прекп wеb странице, телефпнпм, прекп Привредне кпмпре, 

регипналних центара за развпј предузетнищтва итд.  

Предузетници  

Инфпрмације примају највище неппсредним кпнтактпм и путем састанака за привредне 

субјекте, кпји се, у пквиру надлежне ппщтинске службе, пп пптреби пдржавају; затим путем медија и 

wеb странице, прекп Привредне кпмпре, регипналних центара за развпј предузетнищтва итд.  

Свпјим активнпстима Инфпрмаципни центар СРГН ће утицати на: 

- ппдстицаое предузетника да буду партнери у креираоу нпвих идеја и имплементацији 

Стратегије и ппдстицаое друщтвенп пдгпвпрнпг ппнащаоа; 
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- ппбпљщаое инфпрмисанпсти и ппвећаое нивпа знаоа предузетника п Стратегији и кпристима 

кпје мпгу имати пд оене реализације; 

- интензивираое сарадое са лпкалним медијима за инфпрмисаое предузетника;  

- щтампаое већег тиража прпмптивних и инфпрмативних материјала; 

- щтампаое инфпрмативних материјала самп за привредне субјекте; 

- дпстављаое свих инфпрмативних материјала на адресу фирме или е-мејл; 

- прганизпваое редпвних инфпрмативних састанака са привредницима; 

- едукпваое п приступу развпјним фпндпвима; 

- дпдатнп прпмпвисаое свих развпјних кпнкурса пптенцијалним кприсницима; 

- активније ушещће лпкалне управе у партнерским прпјектима крпз прпмпвисаое сарадое 

јавнпг и приватнпг сектпра итд. 

Невладине прганизације и удружеоа грађана 

Инфпрмације п Стратегији пва циљна јавнпст дпбија ппсредствпм медија, прекп wеb странице, 

неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-мејлпм, писаним дпкументима. Циљ је: 

- Јашаое сарадое и партнерства са невладиним прганизацијама;   

- Истицаое ппзитивних примера партнерства и ппмпћи пд стране невладиних прганизација; 

- Кпнтинуиранп уппзнаваое невладиних прганизација и удружеоа грађана са прпјектима и 

планпвима у разним пбластима имплементације Стратегије итд. 

Пплитишке странке 

Пбзирпм да ппстпји велики брпј пплитишких странака кпје немају свпје представнике у 

Скупщтини, неппхпднп је пстварити директан кпнтакт са оима пбзирпм да су и пни важна циљна јавнпст 

за имплементацију Стратегије. 

Инфпрмације п Стратегији пва циљна јавнпст дпбија ппсредствпм медија, прекп wеb странице, 

неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-мејлпм, писаним дпкументима.  

Градпви и ппщтине из пкружеоа 

Градпви и ппщтине из пкружеоа су важан партнер у реализацији прпјеката пд регипналнпг 

знашаја. Инфпрмације п Стратегији мпгу да дпбијају ппсредствпм медија, неппсредним кпнтактима, 

телефпнпм, факспм, е-мејлпм, прекп wеb странице, писаним дпкументима. Циљ је: 

- кпнтинуиранп уппзнавати ппщтине из пкружеоа са прпјектима кпји су пд заједнишкпг интереса 

за регипн; 

- јашати сарадоу и партнерствп на прпјектима пд заједнишкпг интереса; 
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- прикупљати инфпрмације п прпјектима кпји се реализују на теритприји других ппщтина а мпгу 

бити примери дпбре праксе кпји ће дппринети реализацији Стратегије града Нища.  

Мреже градпва  

Град Нищ је шлан следећих мрежа градпва: Мреже највећих Балканских градпва "BALCINET", 

Мреже градпва југпистпшне Еврппе,  Аспцијације градпва за енергетску ефикаснпст и прпмпцију 

пдрживих енергетских стратегија крпз лпкалнп делпваое, Аспцијације мултиетнишких градпва 

југпистпшне Еврппе, Аспцијације Агенција лпкалне демпкратије, Наципналне алијансе за лпкални 

екпнпмски развпј и Сталне Кпнференције градпва и ппщтина. Крпз активнпсти у пвим мрежама мпгу да 

се рализују неки пд прпјеката Стратегије. Пптребнп је идентификпвати и интензивирати активнпсти 

Мреже кпје дппринпсе реализацији Стратегије и јашати сарадоу и партнерствп на прпјектима пд 

заједнишкпг интереса. 

Инфпрмације п Стратегији пва циљна јавнпст дпбија ппсредствпм медија, прекп wеb странице, 

неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-мејлпм, писаним дпкументима.  

Партнерски градпви 

Град Нищ је пптписап брпјне прптпкпле п сарадои и партнерству, кап и братимљеоа са мнпгим 

еврппским градпвима.  Крпз активнију кпмуникацију са оима мпгу се разменити инфпрмација п 

прпјектима кпји мпгу бити пд знашаја за пбе стране и мпгу се разменити искуства п имплементираним 

прпјектима кап примерима дпбре праксе кпји ће дппринети реализацији Стратегије града Нища.  

Инфпрмације п Стратегији мпгу да дпбијају неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-

мејлпм, прекп wеb странице, писаним дпкументима.  

Вищи нивпи власти 

Кпмуникација према вищим нивпима власти (Влада Републике Србије, Министарства, 

агенцијe...) врщи се неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-мејлпм, писаним дпкументима, 

прекп wеb странице и слишнп. Треба предузети следеће активнпсти: 

- направити листу кпнтаката према вищим нивпима власти; 

- дефинисати кљушне циљне јавнпсти за кпнкретне планиране активнпсти; 

- интензивнп инфпрмисати те циљне јавнпсти; 

- редпвнп слати пбавещтеоа п предузетим активнпстима. 

Дпнатпрске прганизације 

Дпнатпрске прганизације су важан извпр финансираоа прпјеката. Инфпрмације п Стратегији 

мпгу да дпбијају ппсредствпм медија, неппсредним кпнтактима, телефпнпм, факспм, е-мејлпм, прекп 

wеb странице и писаним дпкументима. Циљ је: 

- јашати сарадоу и партнерствп са међунарпдним и дпнатпрским прганизацијама; 
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- кпнтинуиранп уппзнавати међунарпдне прганизација са прпјектима и планпвима у разним 

пбластима; 

- кпнтинуиранп пратити прпграмске циљеве међунарпдних и дпнатпрских прганизација; 

- истицати  ппзитивне примере партнерства, сарадое и ппмпћи са међунарпдним и 

дпнатпрским прганизацијама. 

Медији 

Медији су шестп кљушни извпр инфпрмација за већину нащих циљних јавнпсти и затп су пднпси 

са медијима једна пд најшещће кприщћених техника. Треба предузети следеће активнпсти: 

- сашинити прптпкпл п пднпсима са медијима;  

- саставити листу медија кпји ће бити кприщћени; 

- наставити са редпвним ппзиваоем нпвинара на састанке и дпгађаје кпје прганизује 

Инфпрмаципни центар СРГН; 

- негпвати нефпрмалне кпнтакате са нпвинарима; 

- пппуларизпвати активнпсти везане за Стратегију развпја града Нища. 
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Анекс 3.  ПРГАНИЗАЦИПНА ШЕМА ГРАДА НИША 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Органи Града 

акциона шема Града 

Ниша 

Градске управе 

Градско јавно 
правобранилаштво 

Градско веће 

Градоначелник 

Скупштина Града Председник Скупштине 

Заменик председника 
Скупштине 

Секретар Скупштине 
Одборници (61) 

Одбор за именовање; 

Одбор за мандатно-
имунитетска питања; 

Одбор за административна 
питања; 

Koмисија за називе делова 
насељених места и називе 

улица; 

Комисија за родну 
равноправност и једнаке 

могућности; 
Комисија за верска питања; 

Комисија за социјална питања; 

Комисија за праћење примене 
етичког кодекса; 

Савет за младе; 
Кориснички савет јавних 

служби; 
Савет за развој. 

Заменик градоначелника 

Градоначелник 
Заменик градоначелника 

Чланови Градског већа (9) 

Привредно-економски савет; 
Савет за људска и мањинска 

права. 

Управа за грађанска стања и 

опште послове;  

Управа за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и 

јавне набавке;  
Управа за дечију, социјалну и 

примарну  здравствену заштиту;  

Управа за образовање, културу, 
омладину и спорт;  

Управа за комуналне 
делатности, енергетику и 

саобраћај;  

Управа за планирање и 
изградњу;  

Управа за имовину и 
инспекцијске послове;  

Управа за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне 

средине;  

Управа за пољопривреду и 
развој села.  

 

Службе Града: 

Служба за послове Скупштине 

Града;  
Служба за послове 

Градоначелника;  
Служба за послове Градског 

већа;  

Служба за одржавање и 
информатичко-комуникационе 

технологије.  
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Градске општине 

Медијана Црвени Крст Палилула Нишка Бања Панталеј 

Огранци републичких институција у 

Нишу 

Нишавски округ; 
Царина; 
Инспекција за водоснабдевање; 
Инспекција за шуме; 
Инспекција за туризам и трговину;  
Инспекција за образовање; 
Пореска управа; 
Републички Геодетски завод; 
Републички завод за статистику; 
Национална служба за запошљавање;  
Агенција за приватизацију; 
Полицијска управа. 
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Јавни сектор 

Јавна градска 
предузећа 

Јавне установе Јавни фондови 

ЈКП “Градска топлана”; 
ЈКП “Медијана”; 
ЈКП “Наисус”; 
ЈКП “Паркинг-Сервис“; 
ЈКП “Тржница”; 
ЈП “Аеродром”; 
ЈП “Градска стамбена 
агенција“; 
ЈП “Дирекција за 
изградњу града Ниша“; 
ЈП “Ниш стан”; 
ЈП “Обједињена 
наплата“; 
ЈП “Нишка телевизија”; 
ЈП “Завод за урбанизам“; 
ЈП „Туристичка 

организација Ниша“. 

Установе социјалне 
заштите: 
Установа за дневни боравак 
деце и омладине ометене у 
развоју- "МАРА"; 
Центар за социјални рад; 
Геронтолошки центар. 
Здравство: 
Клинички центар Ниш; 
Војна болница Ниш; 
Дом здравља Ниш; 
Завод за здравствену заштиту 
рандика Ниш; 
Завод за здравствену заштиту 
студената Ниш; 
Завод за хитну медицинску 
помоћ Ниш; 
Апотека Ниш; 
Завод за плућне болести и 
туберколозу Ниш. 
Образовање: 
Универзитет у Нишу; 
Факултети (13); 
Средње школе (22); 
Основне школе (36); 
Народна библиотека; 
Универзитетска библиотека; 
Раднички универзитет; 
Предшколска установа 
Пчелица. 
Култура: 
Народно позориште; 
Позориште лутака; 
Нишки симфонијски 
оркестар; 
Музеји (8); 
Нишки културни центар; 
Дечји културни центар. 
Спорт: 
Спортски клубови (64); 
Спортски објекти (8) 
  
 

Фонд за развој 
пољопривреде;  
Фонд за подстицање 
привредног развоја 
града Ниша  
Фонд за развој и 
самофинансирање 
заједничких потреба 
грађана  
 



РРееввииззиијјаа  ССттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  ГГррааддаа  ННиишшаа      

 167 

 
 

Сектор привреде 
ациона шема Града Ниша 

Предузећа: 
МИН Корпорација  
ЕИ Корпорација 
ДИН Корпорација 
Ниссал 
Нитеx 
Ниш експрес 
Грађевинар 
Вулкан 
Пивара 
Житопек 
Јастребац 
Нишка Млекара 
Ћеле кула 
Југопромет 
Дуо 
Ами Компани 
Балкан 
Екопан 
Еуролифт 
Техногас 
Електронска индустрија 
Биотехна 
Делиград 
Елмонт 
Елпром 
Идеал Компани 
Нифон 
Термокинг 
Ниш електро 
Табоо 
Марцелло 
Еуромитекс 
Илић текстил 
Ранђели 
Заре 
Делта матик 
Деникомерц 
Нијанса 
Поморавље 

Институције за подршку 
бизнису: 
Регионална привредна комора у 
Нишу 
Инкубатор Центар, Ниш; 
Регионална Агенција за развој 
МСП и предузетништва, Ниш; 
Канцеларија за локлани 
економски развој Града Ниша; 
Канцеларија републичке Агенције 
за развој МСП и предузетништва у 
Нишу. 
Удружења:  
Опште удружење предузетника и 
занатлија; 
Удружење књиговодствених 
агенција “Уран” 
Унија предузетника “Еуро гроуп” 
Удружење занатлија “Нови Чегар” 
Удружење занатлија “Центар 
мале привреде” 

Банке: 
АИК Банка  
Raifeissen Bank 
ОTP Bank 
Societe General 
Hypo Alpe Adria 
HVB 
National Bank of Greece 
Pro Credit Bank 
EFG Eurobank 
Intesa Bank 
ERSTE Bank 
Комерцијална Банка 
Агро Банка 
Војвођанска Банка 
Кулска Банка 
Задруге: 
пољопривредне (17) 
студентске и омладинске (9) 
стамбене (12) 
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 Друштвени сектор 
ациона шема Града Ниша 

Страна дипломатска 
представништва: 
Грчки Конзулат; 
Бугарски Конзулат. 
Страни културни центри: 
Француски културни центар; 
Амерички културни центар; 
Руски културни центар. 
Међународне организације: 
UN HABITAT; 
IFC, WORLD BANK GROUP; 
USAID; 
LEDIB Program; 
Italian Consortium of Solidarity; 
Help. 
Медији: 
Медиа центар Ниш; 
Народне новине; 
РТВ 5; 
РТВ Belle Amie; 
ТВ Глобал; 
ТВ Коперникус; 
ТВ Арт; 
РТВ Банкер; 
Радио Сити; 
Радио 13; 
Радио Оксиџен; 
Радио 7. 
Синдикати: 
Асоцијација независних 
синдиката;  
Савез самосталних синдиката; 
Уједињени грански синдикат 

“Независност“. 

Невладине организације: 
Фонд за микро развој, регионална 
канцеларија у Нишу; 
Агроинвест; 
Протекта; 
ЕКОполис; 
Европски покрет Ниш; 
Клуб пријатеља Ниша; 
Миленијум; 
ЦЕСИД; 
Ресурс центар Ниш; 
Европски студентски форум 
“Аегее Ниш”; 
Европско удружење студената 
права “ЕЛСА”; 
Међународно удружење за урбану 
екологију; 
Научно-технолошко удружење 
“КОНСТАНТИН”; 
Одбор за грађанску иницијативу;  
Центар за људска права; 
East-West Институт; 
Друштво за заштиту животне 
околине; 
Удружење жена “Коло Српских 
сестара”; 
Удружење независних 
интелектуалаца “Траг”; 
Удружење независних учитеља; 
Центар за развој информисања и 
демократију; 
Астономско друштво „АЛФА“;  
Покрет горана града Ниша; 
Центар за ненасилно решавање 
конфликата; 
Јуром центар; 
Центар за заштиту потрошача 
„Форум“. 
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Анекс 5.  ПБРАЗЛПЖЕОЕ ВИЗИЈЕ 

 

Визија развпја града Нища наглащава да Нищ кап град будућнпсти и младпсти треба да ппстане магнет 

наде, кпји пружа мпгућнпст прпсперитета какп садащоим, такп и будућим генерацијама. 

Захваљујући свпм изузетнпм гепстратещкпм пплпжају, Нищ је пдувек бип и биће раскрсница и швприщте 

путева кпји спајају државе и кпнтиненте. Међутим, Нищ није самп местп прпласка путника намерника, 

већ прирпднп стецищте и местп сусрета разлишитих људи, идеја, култура, те се мещавина таквих утицаја 

пгледа у оегпвпј бпгатпј културнп-истпријскпј традицији. Дпбрп пшувани сппменици из римскпг перипда, 

будући да је Нищ рпднп местп великпг римскпг императпра Кпнстантина, затим цркве из византијскпг 

перипда, тврђава из перипда владавине турске империје, све дп сппменика из перипда српских устанака 

и пслпбпдилашких ратпва из нпвије истприје, тп дпказују. 

Нищ је град кпји негује свпју бащтину из прпщлпсти, али кпји с пптимизмпм гледа у свпју будућнпст. У тпј 

будућнпсти, Нищ жели да ппстане екпнпмски, универзитетски, сппртски и туристишки лидер, не самп 

југпистпшне Србије, већ лидер еврпрегипна југпистпшне Еврппе, кпји прирпднп спаја три велика центра – 

Нищ, Спфију и Скппље. Оегпви прирпдни пптенцијали, близина туристишки атрактивних дестинација, 

пбразпванп станпвнищтвп, с пбзирпм да је Нищ један пд највећих универзитетских градпва у Србији, 

индустријска традиција, тп треба да пмпгуће.  

Оегпв убрзани будући екпнпмски развпј треба да се пствари уз пшуваое прирпдних, људских и псталих 

пптенцијала, такп да наредним генерацијама пставимп у наследствп град шији развпј не угрпжава 

живптну средину и варијетете оегпвих прирпдних, људских и ствпрених бпгатстава. Затп кпнцепт 

пдрживпг развпја треба да буде у средищту пажое свих кпји се баве прпјектпваоем будућих ппдухвата, 

а град Нищ – центар пдрживпг развпја. Јединп такав развпј мпже пбезбедити не самп виспк живптни 

стандард оегпвих грађана, већ уистину бпгат живпт у екпнпмскпм, културплпщкпм, спциплпщкпм, 

здравственпм и свакпм другпм смислу – једнпм решју виспк квалитет живпта свих оегпвих грађана.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РРееввииззиијјаа  ССттррааттееггиијјее  ррааззввоојјаа  ГГррааддаа  ННиишшаа      

 170 

 

Анекс 6.  ПБРАЗЛПЖЕОЕ СЛПГАНА 

 

Непресущни 

Извпр 

Шанси 

 

Слпган пдражава визију града Нища кап града будућнпсти и магнета наде свих кпји живе или, у пптрази 

за пствареоем свпјих живптних амбиција и снпва, намеравају да живе у оему. Слпган пдражава 

пптимизам у ппгледу прпсперитета будућег развпја Нища и мпгућнпсти да се сваки оегпв грађанин 

пствари у прпфесипналнпм и свакпм другпм ппгледу. Град Нищ пд свакпг црпе пнп најбпље и свакпм 

пружа реалне мпгућнпсти да ради, пбразује се, ствара и впли у жељи да градећи свпј град гради и себе 

кап ппјединца кпји сталнп напредује и пстварује успех. Затп је свака искприщћена щанса и амбиција 

станпвника нащег града испуоеое настпјаоа да ствпримп бпље местп за живпт будућих генерација 

Наппмена: слпган је настап на Округлпм стплу пдржанпм на Универзитету у Нищу са 
представницима Студентскпг парламента 31.05.2007.гпд. 

 

 
 

Ппруке са Пкруглпг стпла пдржанпг на Универзитету у Нищу 
са представницима Студентскпг парламента 31.05.2007.гпд. 

 

Ппзиципнираое Нища – еврппскпг мпдернпг града, преппзнатљивпг и бпгатпг 

Щта нуди Нищ – пп шему смп интересантни? 

Студенти, генератпри развпја (27.569 студената у Нищу, 13  факултета) 

Какп сашувати знаое у Нищу? 

Какп ппдићи стандард студената? 

Јединке ппјединашнп шине систем јашим 

Какп ппвезати Универзитет и привреду? 

Какп пбезбедити праксу за студенте, сарадоу са градпм и међунарпдну размену студената? 

Какп преппзнати најбпље? Центар за развпј каријере, фпрмираое Градске студентске канцеларије кап 
пермантне институције 

Прпменимп приступ – ппвежимп планираое са бучетпм , имајмп реалан приступ 

Прпменимп свест младих – за здраву свест, радне навике, негпваое вреднпсти, сппртски дух 

Прпменимп (не)ппвереое, (не)прганизпванпст, сирпмащтвп, (не)мптивисанпст, (Не)креативнпст и 
ппкажимп резултате. 

Прпменимп свест, ппдигнимп нивп пбразпваоа и ппзитивнп размищљајмп. 

     


