
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 08.03.2012. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења 
грађевинског земљишта у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу. 
 
 II Предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Милан Ранђеловић, шеф шеф Канцеларије за локално-економски 
развој. 
 
 
 
Број: 190-1/2012-03 
Датум: 08.03.2012. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 



               На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 
88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана __________ 2012.године, доноси 
 ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У OКВИРУ КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА  
                                КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ У НИШУ  
 
      Члан 1. 
 Усваја се Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у оквиру 
комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу. 
 
      Члан 2. 
             Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да, након добијања сагласности Владе 
Републике Србије на Елаборат из члана 1. ове одлуке, може да донесе одлуку о закључењу 
уговора и у име и за рачун Града Ниша са EYEMAXX МАNAGEMENT DOO PRIVREDNO 
DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, IZDAVANJE I TRGOVINU 
NEKRETNINAMA, BEOGRAD односно правним лицем чији је ЕYЕМАXX MANAGEMENT 
GmбH Аустрија оснивач у Србији, закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини града Ниша без обавезе плаћања накнаде. 
 
                Члан 3. 

Саставни део ове одлуке чине Елаборат о оправданости отуђења грађевинског 
земљишта у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу и Нацрт Уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде. 

 
 

              Члан 4. 
           Одлука ступа на снагу наредног дана  од дана објављивања у "Службеном листу града 
Ниша". 
 
БРОЈ:_________________ 
У НИШУ,__________2012.године 

                СКУПШИНА ГРАДА НИША 
       П Р Е Д С Е Д Н И К 
        __________________ 
  Проф.др Миле Илић         
 
                                                    О Б  Р А З Л О Ж Е Њ Е    
 
           На основу Писма о намерама, које је током јула 2011. године, компанија ЕYЕМАXX 
MANAGEMENT упутила Граду Нишу, Градско веће је на седници одржаној дана 23.09.2011. 
године донело Закључак бр.815-6/2011-03 којим је покренута иницијатива за израду 
Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у оквиру комплекса Аеродрома 
Константин Велики у Нишу и то на катастарској парцели бр.547/8 КО Медошевац, у складу 
са Уредбом Владе РС о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи 
или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене односно закупнине 
или без накнаде(„Сл.гласник РС“, бр.13/2010 и 54/2011). 
 Наком што су инвеститору предочена права и обавезе отуђиоца грађевинског 
земљишта, у складу са наведеном Уредбом Владе РС и важећим Законом о планирању и 
изградњи, инвеститор је обраћајући се Писмом о намерама прецизирао фазну изградњу на 
предметној локацији и спровођење комплетног пројекта изградње логистичког центра у 
оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у Нишу. Прва фаза инвестиције 



подразумева изградњу логистичког центра на делу катастарске парцеле у површини од 
84.000м2, док површина објекта-логистичког центра треба износити 36.000м2.  
  Уговором који ће, након сагласности Владе РС, бити закључен између Града Ниша и  
EYEMAXX МАNAGEMENT DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, 
IZGRADNJU, IZDAVANJE I TRGOVINU NEKRETNINAMA, BEOGRAD односно правним 
лицем чији је ЕYЕМАXX MANAGEMENT GmбH Аустрија оснивач у Србији, предвиђена је 
обавеза прибавиоца грађевинског земљишта да сноси трошкове израде и спровођења 
пројекта парцелације којим ће се формирати грађевинска парцела у површини од 84.000м2 и 
иста представљати неизграђено грађевинско земљиште, обзиром да иста у време израде 
Елабората није формирана. 
 Вредност ове инвестиције износи око 18.500.000 еура и реализацијом исте очекује се 
креирање преко 100 нових радних места у изграђеном логистичком центру који представља 
прву фазу инвестиције односно око 400 нових радних места након реализације свих фаза 
инвестиционог пројекта. Реализација инвестиције се, према подацима наведеним у 
Елаборату, очекује у периоду од три године односно две године од добијања грађевинске 
дозволе, те се сматра да очекивано увећање јавних прихода по основу реализације пројекта, 
које је детаљно описано у Елаборату оправдава отуђење грађевинског земљиште без обавезе 
плаћања накнаде.  
 Из свега напред наведеног, донета је Одлука о усвајању Елабората о оправданости 
отуђења грађевинског земљишта у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики у 
Нишу. 

        
 



 

 

           Нацрт уговора 

 

 

УГОВОР 
О  ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ  

СВОЈИНИ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 
   

 Закључен у Нишу, дана ___________ 2012. године, између: 

 

1. Града Ниша, улица 7 јули број 2, матични број: 17620541, ПИБ: 100232752 кога 
заступа Градоначелник града Ниша мр Милош Симоновић (у даљем тексту: Oтуђилац), и 

2. EYEMAXX МАNAGEMENT DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, 
IZGRADNJU, IZDAVANJE I TRGOVINU NEKRETNINAMA, BEOGRAD, Нови Београд, ул. 
Булевар Арсенија Чарнојевића бр.94/II/6,  матични број:20282266 ПИБ: 105013386, које 
заступа  директор Муамер Рагиповић, ЈМБГ: 0804970783921 (у даљем тексту: Прибавилац),  

 

на начин како следи,   

  

Предмет уговора  
 

                                                                            Члан 1.  
 Овим уговором уговара се отуђење 84.000 квадратних метара грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Ниша, и то: дела катастарске парцеле бр. 547/8, а што представља удео 
од 84000/1513024 наведене катастарске парцеле укупне површине 1513024 квадратних 
метара, јужно од Радне зоне север уз железничку пругу Ниш - Београд (у даљем тексту: 
Парцела), КО Медошевац, уписане у лист непокретности бр. 1436 код РГЗ Службе за 
катастар непокретности Ниш, која је према Регулационом плану аеродрома у Нишу (Сл.лист 
града Ниша“, бр.13/2003), који је на основу Одлуке о примени урбанистичких планова 
донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
број 28/03, 53/03 и 40/04), преиспитан и потврђен у делу намене земљишта, парцелације, 
регулације и нивелације јавних површина, као и мрежа и објеката инфраструктуре, намењена 
за маневарске површине, путничко технички комплекс, комплекс за развој карго саобраћаја и 
комплекс за развој пратећих садржаја. 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  пројектом  парцелације  који  израђује  и  спроводи 
Прибавилац, формира грађевинска парцела као неизграђено грађевинско земљиште у површини од 
84.000 квадратних метара, која ће добити нови број и истим бити означена као предмет отуђења у 
анексу овог  уговора,  који ће бити накнадно закључен између истих уговорних страна,  у року од 30 
дана од дана закључења овог Уговора, све о трошку Прибавиоца. 

Овај уговор је основ за стицање права приватне својине Прибавиоца, и престанак права јавне 
својине Града Ниша на грађевинском земљишту ближе описаног у ставу 1. и 2. овог члана, а након 
закључења анекса овог уговора у складу са ставом 2. овог члана. 



Уколико Прибавилац у року из става 2.овог члана не приступи закључењу анекса овог уговора, 
сматра се да је одустао и од закључења овог уговора и изградње логистичког центра. 

Отуђење  грађевинског  земљишта  уговара  се  ради  изградње  логистичког  центра‐прве  фазе 
инвестиције  у  складу  са  Елаборатом  о  оправданости  отуђења  грађевинског  земљишта  у  оквиру 
комплекса аеродрома Константин Велики у Нишу (у даљем тексту: Елаборат).  

 Претпоставке за закључење уговора 
 

                           Члан 2  
           Уговарачи сагласно констатују да су испуњене претпоставке за закључење овог 
уговора, на основу Уредбе Владе РС о условима и начину под којима локална самоуправа 
може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, 
односно закупнине или без накнаде  („Сл.гласник РС“, бр.13/2010 и 54/2011), и то: 

 - Закључком бр. ___________  од  _____ 2012.године, добијена је претходна 
сагласност Владе РС за отуђење Парцеле која је предмет овог уговора; 

 - Парцела која се отуђује намењена је за изградњу објекта у функцији реализације 
пројеката економског развоја, и то: логистичког центра. 

          - Парцела се отуђује непосредном погодбом. 

         - Одлуком Скупштине града Ниша бр.___________ од _______.године,  за потписивање 
овог Уговора овлашћен  је  Градоначелник  града Ниша, мр Милош Симоновић. 

           По спроведеном поступку  непосредне погодбе, од стране Градоначелника града Ниша 
донето је Решење о отуђењу грађевинског земљишта бр. _________  од ____.2012.  године, 
које је коначно, чиме су испуњене претпоставке за закључење овог уговора, предвиђене 
чланом 97. став 7. важећег Закона о планирању и изградњи.  

        Парцела која се отуђује налази се у зони грађевинског земљишта које је уређено јер је 
опремљено објектима комуналне инфраструктуре, и то: асфалтним путем, водоводном 
мрежом, канализационом мрежом а парцела која се отуђује односно формира пројектом 
парцелације у површини од 84.000м2 неизграђена је, и на њој се не налази ниједан објекат 
који је легално изграђен.          

                  

 Отуђење грађевинског земљишта без обавезе плаћања накнаде 
 
                                                                                Члан 3. 
            Парцела  се  отуђује  у  својину  Прибавиоца  без  обавезе  плаћања  накнаде  за  отуђење,  јер  је 
очекивано увећање јавних прихода по основу обављања делатности Прибавиоца у периоду од 5 (пет) 
година,  рачунајући  од  дана  почетка  обављања  делатности  далеко  изнад  тржишне  вредности 
грађевинског  земљишта  из  члана  1.  став  2.  овог  Уговора,  а  ради  се  и  о  пројекту  од  посебног 
економског  значаја  за  развој  града  Ниша,  све  у  складу  са  Елаборатом  о  оправданости  отуђења 
грађевинског земљишта у оквиру комплекса аеродрома Константин Велики у Нишу. 

  Са  отуђењем  без  обавезе  плаћања  накнаде,  сагласна  је  Скупштина  града  Ниша  на  основу 
Одлуке бр._________ од _______  ,  као и Влада Републике Србије која  је дала претходну сагласност  
под бројем од __________ од __________ 2012. године. 

  

Увођење у посед 

Члан 4. 



Отуђилац је дужан, да у року од 30 (тридесет) дана од дана спровођења израђеног пројекта 
парцелације, описаног у члану 1. став 2  овог уговора, уведе Прибавиоца у посед Парцеле. 

О увођењу у посед и стању у коме се Парцела налази, биће сачињен записник.  

 

 

 

Обавеза уговарања и плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта 
 
          Члан 5. 

Прибавилац  је  дужан  да  плати  накнаду  за  уређење  грађевинског  земљишта  у  складу  са 
мерилима  и  критеријумима  важеће  Одлуке  Скупштине  Града  Ниша  о  мерилима  за  утврђивање 
висине накнаде за уређење грађевинског земљишта. 

О обавези  плаћања  накнаде  за  уређење  грађевинског  земљишта  и међусобним  обавезама 
поводом уређења грађевинског земљишта закључује се посебан уговор. 

Прибавилац се обавезује да уговор о уређењу грађевинског земљишта закључи у року од 180 
дана од дана добијања локацијске дозволе за изградњу логистичког центра, те да уговорену накнаду 
исплати у роковима предвиђеним уговором о уређењу грађевинског земљишта. 

Неуговарање  обавезе  плаћања  накнаде  за  уређење  грађевинског  земљишта,  као  и 
неиспуњење  обавезе  плаћања  накнаде  у  складу  са  уговором  сматра  се  неиспуњењем  обавеза  по 
овом уговору, те Отуђилац има право на раскид овог уговора, као да нису испуњене обавезе које су 
овим уговором предвиђене. 

У  случају  раскида  овог  уговора  из  разлога  наведених  у  ставу 4.  овог  члана,  Прибавилац  се 
обавезује  да  поступи  на  начин  предвиђен  за  раскид  уговора  због  неиспуњења  обавезе  изградње 
објекта из члана 7. овог Уговора. 

 

 

Привођење земљишта намени и извршење осталих обавеза   
 

Члан 6. 
  Прибавилац  је  дужан  да  на  делу  Парцеле  изгради  планиране  објекте,  тј.  да  земљиште 
приведе  намени,  тако  што  ће  на  њему  изградити  логистички  центар  (у  даљем  тексту: Објекат),  у 
свему у складу са Елаборатом на који је претходну сагласност дала Влада РС, а који је саставни део 
овог уговора, у року од  3 (три) године од дана увођења у посед од стране Отуђиоца. 

            Прибавилац се обавезује да у року од 6 (шест) месеци од дана привођења земљишта намени, у 
складу са Елаборатом запосли најмање 110 радника. 

Прибавилац  је  дужан  да  у  року  од 6  (шест)  месеци  од  дана  привођења  земљишта  намени 
отпочне са радом, односно са обављањем делатности у Објекту као и да након тога још три године 
одржава обим делатности са бројем запослених који је предвиђен Елаборатом. 

Прибавилац се обавезује да о испуњењу обавезе у року из става 1. овог члана благовремено 
обавести  Отуђиоца  прилагањем  употребне  дозоволе  за  објекат,  доказ  да  је  почео  са  обављањем 
делатности,  односно  да  је  запослио  уговорени  број  радника  као  и  доказ  да  одржава  обим 
делатности. 

Уколико прибавилац не испуни обавезе предвиђене ставом 1. ‐ 4. овог члана, Отуђилац може 
раскинути овај уговор једностраном изјавом воље. 

 



 

 

 

 
Неиспуњење обавезе изградње Објекта  
  

Члан 7. 
  Ако  Прибавилац  не  испуни  своју  обавезу  изградње Објекта  у  року  који  је  предвиђен  овим 
уговором, односно не отпочне са обављањем делатности у обиму који је предвиђен Елаборатом или 
је не обавља за уговорено време или у уговореном року не запосли овим уговором предвиђени број 
радника,  а  Отуђилац  из  тих  разлога  једнострано  раскине  уговор  због  неиспуњења,  Прибавилац  се 
безусловно обавезује да Парцелу врати у  својину и државину Отуђиоца у року од 30 дана од дана 
истека  рока  утврђених  у  ставу  1.‐  3.  члана  6.  овог  Уговора,  тако што  ће  уклонити  сав  материјал  и 
евентуалне  делове  Објекта  у  изградњи  односно  изграђени  објекат  и  омогућити  Отуђиоцу 
успостављање  фактичке  власти  на  Парцели,  као  и  упис  права  својине  Отуђиоца  у  РГЗ  Служби  за 
катастар  непокретности,  а  уколико  Прибавилац  то  не  учини  сагласан  је  да  Отуђилац  у  катастар 
непокретности  упише  право  својине  без  присуства  и  сагласности  Прибавиоца,  све  о  трошку 
Прибавиоца.       

  Прибавилац и Отуђилац се могу споразумети да по евентуалном раскиду овог уговора делови 
Објекта у изградњи односно изграђени Објекат остану на Парцели, као и да права стечена за потребе 
изградње Објекта,  као што  су право на прикључење на комуналне објекте и инсталације припадну 
новом Прибавиоцу или закупцу земљишта, ако се исти са тим сагласи, уз обавезу плаћања накнаде 
Прибавиоцу  за  уступање дела изграђеног Објекта односно изграђеног Објекта и  права  стечених  за 
потребе изградње објекта. 

 

   
           Упис отуђења у регистар  

Члан 8. 
Прибавилац има право да након испуњења обавеза утврђених у члану 1. овог Уговора, 

без посебне сагласности и присуства Отуђиоца изврши упис отуђења односно стицања права 
својине у катастар непокретности. 

 

 

 
Гаранција Отуђиоца 

Члан 9.  
Отуђилац гарантује Прибавиоцу да на отуђеном земљишту нема терета или 

ограничења која би искључивала или ограничавала његово право својине онако како је оно 
установљено овим уговором.  

  

 

 
Гаранција Прибавиоца 

Члан 10. 



  Обавезује  се  Прибавилац  да  у  року  од  15  дана  од  дана  закључења  овог  Уговора  преда 
неопозиву банкарску гаранцију, плативу „на први позив“ у корист Републике Србије, која ће гласити 
на  износ  новчаних  средстава  у  износу  од 710.000.000,00  динара  односно ___________  еура  према 
средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан потписивања овог Уговора. 

  Банкарска  гаранција  мора  да  буде  издата  од  банке  која  послује  на  територији  Републике 
Србије. 

  У случају да Прибавилац испуни обавезу утврђену у члану 6. овог Уговора у одређеном року, 
Отуђилац  је дужан да Прибавиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30  (тридесет) дана од дана 
истека последњег рока из члана 6. овог Уговора, као и да банку издаваоца гаранције обавести да је 
Прибавилац  у  уговореном  року  испунио  своју  обавезу  на  име  чијег  обезбеђења  је  банкарска 
гаранција издата. 

  Уколико Прибавилац не преда Отуђиоцу банкарску гаранцију у року одређеном у ставу 1. овог 
члана, уговор се сматра раскинутим а Прибавилац се обавезује да предметну Парцелу врати у својину 
и државину Отуђиоца.  

У  случају  неиспуњења  обавеза  ближе  описаних  у  члану  6.  овог  Уговора,  Прибавилац  је 
сагласан да Република Србија реализује банкарску гаранцију из става 1. овог члана. 

   Трошкови преноса и други трошкови 

 
     Члан 11.  

Трошкови плаћања пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере и трошкови 
уписа у катастар непокретности, као и други трошкови који проистекну из реаализације овог 
Уговора, падају на терет Прибавиоца. 

 
Измене уговора  
 

    Члан 12.  
  Овај уговор може бити измењен у погледу обавезе изградње Објекта. 

  У  случају  немогућности  Прибавиоца  да  у  роковима  предвиђеним  овим  уговором  изгради 
Објекат, из разлога који му се не могу приписати у кривицу, Прибавилац може да тражи продужење 
рока за изградњу Објекта. 

  Отуђилац ће прихватити предлог за продужење рока изградње, ако за то постоје оправдани 
разлози, о чему је Прибавилац дужан да пружи доказе. 

  О  разлозима  за  продужење  рока  изградње,  Прибавилац  је  дужан  да  обавести  Отуђиоца 
најкасније 30 (тридесет) дана пре истека рока за израдњу Објекта, у супротном губи право да захтева 
продужење рока изградње. 

 
Решавање спорова   
 

Члан 13.  
Све спорове који настану поводом права и обавеза из овог уговора уговарачи ће 

настојати да реше споразумно, а у немогућности, пред стварно  надлежним судом, месно 
надлежним за територију на којој се отуђено земљиште налази - Основним судом у Нишу, у 
ком случају ће се примењивати верзија овог Уговора на српском језику. 

 

 

 



 

 

Број примерака уговора и ступање на снагу  
 

Члан 14. 
Уговор је закључен у 10 (десет) примерака, од којих по 3 (три) за сваког уговарача а 4 

(четири) задржава  Основни суд у Нишу приликом овере. 

Уговор ступа на снагу даном овере код надлежног Суда. 

   

    ПРИБАВИЛАЦ :                                                                        ОТУЂИЛАЦ : 

 
          EYEMAXX МАNAGEMENT DOO                                                        ГРАД  НИШ 

      Д и р е к т о р                       Градоначелник 

            ____________________________                                                    
_________________________                                                                                                     

                    Муамер Рагиповић             мр  Милош 
Симоновић 
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
 

Град Нищ је дефинищући сурауегију развпја аерпдрпма у Нищу кап регипналнпг аерпдрпма, 
2004. гпдине ууврдип два паралелна упка развпја на кпмплексу цивилнпг аерпдрпма "Кпнсуануин 
Велики": 

 развпј пснпвне делаунпсуи (ваздущни сапбраћај) 

 развпј других српдних делаунпсуи шије ће ппсупјаое биуи ппдсуицај пснпвнпј делаунпсуи  

 

За пве ппуребе је ЈП "Аерпдрпм Нищ" израдип ппуребне кпмппненуе Масуер плана 
кпмплекса, у пвпм слушају зпнираое уерена уј. наменскп дефинисаое ппуребних ппврщина за пве 
две развпјне акуивнпсуи. Прпјекупм су дефинисане ппврщине ппуребне за развпј пснпвне делаунпсуи 
(према пшекиванпм будућем сапбраћају), кап и псуале ппврщине на кпјима је мпгуће развијауи 
прауеће кпмерцијалне садржаје. 

Иакп је развпј аерпдрпма у Нищу планиран паралелнп у пба ппменууа упка, пдлагаое 
рауификације Угпвпра п јединсувенпм еврппскпм ваздущнпм прпсупру (ECAA-European Common 
Aviation Area) је резулуиралп падпм сапбраћаја из Нища, щуп је предсуављалп  сигнал да се ппјашају и 
убрзају акуивнпсуи везане за други упк развпја. 

У упм делу су кпнкреуне акуивнпсуи ппшеле сепуембра 2007. гпдине, исказиваоем 
заинуереспванпсуи фирми за развпј пдгпварајућих прауећих садржаја на аерпдрпму "Кпнсуануин 
Велики" у Нищу. Делпм је уп бип резулуау дефинисане суаруегије развпја и наппра да се аерпдрпм 
презенуује на пдгпварајућим месуима (на кпнференцијама, у инсуиууцијама, банкама, ппуенцијалним 
инвесуиуприма, ЕБРД иуд), а делпм и нагпвещуаја мпгуће прпмене у ппзицији Града у пднпсу на 
еврппске инуеграције, пднпснп нагпвещуаја прпмена кпје би пмпгућиле пувараое Града за 
инвесуиупре, щуп се и дпгпдилп упкпм 2008. гпдине. 

Ппщуп Град Нищ предсуавља важан регипнални ценуар са изузеунп перспекуивним развпјем 
и налази се на Еврппскпм сапбраћајнпм кпридпру X, сурушни уимпви ангажпвани пд Аусуријске 
кпмпаније ’’EYEMAXX Management GmbH’’ развили су прпјекау лпгисуишкпг, каргп ценура у пквиру 
кпмплекса aерпдрпма Нищ.  

Пснпвне ппслпвне идеје кпјим се рукпвпди у реализацији пвпг прпјекуа су: пружаое 
кпмлеуне лпгисуишке услуге, увпђеое савремених лпгисуишких уехнплпгија, ппвећаое екпнпмишнпсуи 
и ефикаснпсуи урансппруа, кпнценурација рпбнпг рада и лпгисуишких акуивнпсуи и креираое услпва 
за ефикасан развпј. 

Бпгауп искусувп Аусуријске кпмпаније ’’EYEMAXX Management GmbH’’ са једне суране и 
велики ппуенцијал кпји пружа aерпдрпм Нищ и Град Нищ са друге суране, гарануују изузеуну 
будућнпсу пвпг прпјекуа.  
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График 1 - Удеп у ппслпваоу кпмпаније „Eyemaxx management“  
у земљама Ценуралне и Исупшне Еврппе 

 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 1 - ПБЈЕКТИ КПМПАНИЈЕ „EYEMAXX MANAGEMENT” У ЗЕМЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТПШНЕ 

ЕВРППЕ 
 

Прпјекау изградое кпмерцијалних садржаја предвиђа изградоу 8 пбјекауа укупне ппврщине 
135.000 м2. Градоа је планирана да најдуже ураје дп 7,5 гпдина са мпгућнпщћу знаунпг убрзаоа 
укпликп услпви уп дпзвпле. Ради се п ппслпвнпм прпсупру, кпји је намеоен за складищуеое, 
дисурибуцију и рекпнсплидацију рпбе у инуермпдалнпм урансппруу (пбухвауаће друмски и ваздущни 
сапбраћај, а укпликп се ппсуигне сагласнпсу са надлежним прганпм пбухвауиће и железнишки 
сапбраћај). Ппред упга деп прпсупра је планиран кап прпсупр ппщуе кпмерцијалне намене (прпдајни 
прпсупр, хпуелски капациуеу, прпдајни салпни и слишнп) п шему ће се накнаднп дпнеуи кпнашна 
пдлука у зависнпсуи пд инуереспваоа будућих кприсника. Предрашунска вреднпсу целе инвесуиције 
у пбјекуе и инфрасурукууру је најмаое 61.300.000,00 евра. Кприсници пбјекауа и ппслпвних прпсупра 
су брпјне eврппске кпмпаније кпје прауе Eyеmaxx Managеmеnt GmbH у реализацији свих пваквих 
пбјекауа. Ппсебна кпрису Града Нища и аерпдрпма ''Кпнсуануин Велики'' је дплазак ренпмираних 
eврппских кпмпаније и лпцираое оихпвих ппслпвних пбјекауа у Нищу.  
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Ппред упга аерпдрпм ће у складу са уржищним услпвима, кап ексклузивни пружалац услуга 
прихвауа и ппслуживаоа ваздухпплпва на аерпдрпму "Кпнсуануин Велики", дпбиуи на кприщћеое 
пдгпварајући ппслпвни прпсупр ппврщине усклађене са пшекиваним брпјем каргп авипна и прпмеуа у 
авипнскпм превпзу рпбе за ппуребе пбављаоа пвих ппслпва (handling agеnt). Прпцена је да ће 
ппврщина пвпг прпсупра биуи дп 10.000м2. Тиме ће дпбиуи прпсупр неппхпдан да свпјим услугама 
прауи развпј каргп сапбраћаја щуп је дирекуан ппдсурек развпју пснпвне делаунпсуи.  

Ппшеуак изградое зависиће пд некпликп факупра: динамике израде уехнишке дпкуменуације, 
дпбијаоа сагласнпсуи, пдпбреоа за грађеое иуд. Према планираним акуивнпсуима на пбезбеђеоу 
предхпдних услпва, ппшеуак изградое планиран је за мару-април 2012. гпдине. 

Избпр извпђаша радпва је пбавеза закупца. Извпђаш радпва мпра да испуни све прпписане 
услпве за изградоу пве врсуе пбјекауа према закпнима Србије, а пшекује се нивп квалиуеуа грађеоа и 
ппремеое пбјекауа у складу са највищим суандардима у Еврппскпј Унији. 

 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 2 – ИЗГЛЕД БУДУЋЕГ ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА 
 

Лпгисуишки и каргп ценуар предсуавља кпмплекс пд 8 пбјекауа, у свему према захуевима 
будућих кприсника. Најважнији деп кпмплекса шине складищнп-дисурибууивни пбјекуи велике 
ппврщине и најсавременије уехнплпщке ппремљенпсуи. Мпгућнпсу складищуеоа, дисурибуције и 
рекпнсплидације рпбе у инуермпдалнпм урансппруу даје велике мпгућнпсуи у ппкреуаоу лпкалнпг и 
регипналнпг развпја. 

Ппред складищнп-дисурибууивни пбјекауа, прпјекупм је предвиђен развпј ппслпвних 
пбјекауа, Shopping mall-a, хпуела кап и псуалих садржаја кпји су неппхпдни у испуоаваоу највищих 
еврппских суандарда. 

Дисурибууивни, лпгисуишки, каргп и ппслпвни ценуар садржи: 

А – Пбјекау лпгисуишкпг ценура П=36.145,55м2 

В – Манипулауивни каргп магацин П=25.809,48м2 

С – Пбјекау лпгисуишкпг ценура П=16.185,48 м2 

D – Манипулауивни каргп магацин П=25.809,48м2 

Е – Пбјекау лпгисуишкпг ценура П=6.116,00м2 
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F – Каргп дисурибууивни ценуар П=25.809,48м2 

G – Shopping mall  П=19.870,00м2 

I – Ппслпвнп-админисурауивни ценуар 
П=9.000,00м2 

H – Хпуел П=9.000,00м2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ИЛУСТРАЦИЈА 3 – РАСППРЕД И ППВРЩИНЕ СКЛАДИЩНП-ДИСТРИБУТИВНИХ ПБЈЕКАТА И ППСЛПВНИХ 

ПБЈЕКАТА, SHOPPING MALL-A, ХПТЕЛА КАП И ПСТАЛИХ САДРЖАЈА 
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ИЛУСТРАЦИЈА 4 - ИЗГЛЕД БУДУЋЕГ ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА 
 

Кпмпанија EYEMAXX се пбрауила Граду Нищу Писмпм п намарана упкпм јула 2011. гпдине. 
Градскп веће Града Нища је на седници 23.09.2011. гпдине дпнелп Закљушак брпј 815-6/2011-

03 кпјим се ппкреће иницијауива за израду елабпрауа п пправданпсуи даваоа у закуп грађевинскпг 
земљищуа на уериуприји Града Нища, на кауасуарскпј парцели брпј 547/8 КП Медпщевац, EYEMAXX 
Managеmеnt GmbH, Аусурија или предузећу шији је EYEMAXX Managеmеnt GmbH, Аусурија псниваш у 
Србији, у складу са Уредбпм п услпвима и нашину ппд кпјима лпкална сампуправа мпже да пууђи или 
да у закуп грађевинскп земљищуе пп цени, маопј пд уржищне цене, пднпснп закупнине или без 
накнаде („Службени гласник Републике Србије“, брпј 13/2010 и 54/2011). 

Пвим Закљушкпм налаже се Управи за импвину и инспекцијске ппслпве, Управи за финансије, 
извпрне прихпде лпкалне сампуправе и јавне набавке и Служби за ппслпве градпнашелника - 
Канцеларији за лпкални и екпнпмски развпј да елабпрау израде и дпсуаве са нацрупм пдлуке п 
усвајаоу елабпрауа Градскпм већу Града Нища. 

Накпн щуп су инвесуиупру предпшене пбавезе и права кпја следују закупцима грађевинскпг 
земљищуа са кпјима се Угпвпр склапа уз примену Уредбе п услпвима и нашину ппд кпјима лпкална 
сампуправа мпже да пууђи или да у закуп грађевинскп земљищуе пп цени, маопј пд уржищне цене, 
пднпснп закупнине или без накнаде („Службени гласник Републике Србије“, брпј 13/2010 и 54/2011), 
инвесуиупр је прецизирап свпје захуеве и пбрауип се Писмпм п намерама кпјим се прецизира фазна 
изградоа и спрпвпђеое кпмплеунпг прпјекуа изградое лпгисуишкпг ценура у пквиру кпмплекса 
аерпдрпмa "Кпнсуануин Велики"у Нищу. 
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Илусурација 5. Закљушак Градскпг већа 
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Илусурација 6. Писмп п намерама 
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Илусурација 7. Цруеж у прилпгу писма п намерама – Слике 6. 

 
 

Имајући у виду рпкпве дефинисане ппзиуивним закпнским прпписима Републике Србије, у 
спремнпсу кпмпанија EYEMAXX за реализацију кпмплеуне инвесуиције на ппврщини земљищуа пд 
26,4 ха, изградоу укупнп 136.000 м2 ппслпвнп-складищнпг прпсупра и сувараое услпва за 
заппщљаваое прекп 400 радника, а на пснпву Писма п намерама (Илусурација 6.) пвај Елабпрау 
пднпси се на спрпвпђеое прве фазе инвесуиције кпја ппдразумева: 

 Изградоу лпгисуишкпг ценура на аерпдрпму "Кпнсуануин Велики" у Нищу на делу К.П. 547/8 
К.П. Медпщевац у ппврщини пд 84.000 м2 кап према цруежу у прилпгу – Илусурација 7.; 

 Изградоу пбјекауа лпгисуишкпг ценура у ппврщини пд 36.000 м2; 

 Креираое прекп 110 радних месуа; 

 Вреднпсу инвесуиције пд 18.500.000,00 евра; 

 Реализацију инвесуиције у перипду пд ури гпдине, пднпснп у преипду пд две гпдине пд 
дпбијаоа грађевинске дпзвпле.  
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОСВРТ 

 

  

 
 

Илусурација 8. Гепграфски пплпжај Града Нища и еврппски кпридпри 
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2.1 Макроекономски оквир
1
 

 

У уранзиципнпм перипду 2001-2008. гпдине ппсуигнууи су знашајни резулуауи у ппгледу 

привреднпг расуа. Транзиципни расу се, пре свега, базирап на дпмаћпј агрегаунпј уражои (извпзна 

уражоа је збпг сурукууре привреде и некпнкуренунпсуи шеуири пууа нижа), пднпснп на сураним 

кредиуним средсувима и знашајнпм приливу СДИ. Динамишан привредни расу прекинуу је у Q4 2008. 

и у 2009. гпдини када се Србија супшила са екпнпмскпм кризпм и пщурим падпм екпнпмске 

акуивнпсуи, пре свега, у секупру размеоивих дпбара. Пад дпмаће и свеуске уражое, успправаое 

кредиуне акуивнпсуи и сураних дирекуних инвесуиција ууицали су на смаоеое брууп дпмаћег 

прпизвпда у 2009. гпдини (-3,5%). Највећи негауивни ефекуи кризе пдразили су се на индусурију (пад 

пд -11,5%), ппсебнп прерађивашку индусурију (пад пд -15,8%), где је у ппупунпсуи анулиран расу у 

перипду 2001-2008. гпдине, зауим на ургпвину (-7,5%) и грађевинарсувп (-19,7%). Неппвпљни ууицаји 

кризе пдразили су се на привреду Србије у услпвима виспке дпмаће уражое и виспкпг дефициуа 

уекућег рашуна. Збпг знашајнпг смаоеоа прилива инпсуранпг капиуала, успправаоа кредиуне 

акуивнпсуи, знашајнпг успправаоа расуа зарада дпщлп је дп пада дпмаће уражое пкп 8%. Драсуишан 

пад уражое кап ппследица смаоеоа лишне ппурпщое и прпизвпдних акуивнпсуи ууицали су на 

смаоеое сппљнпургпвинске размене, ппсебнп увпза (пад увпза рпба 30% и извпза рпба 20%), щуп је 

резулуиралп ппбпљщаоем уекућег рашуна биланса плаћаоа. Дефициу се са 7,0 млрд. ЕУР у 2008. 

смаоип на 2,1 млрд. ЕУР у 2009. гпдини (са 21,6% на 7,2% БДП). У другпј пплпвини 2009. гпдине и 

упкпм 2010. гпдине привредна акуивнпсу у Србији се суабилизпвала ппд ууицајем брпјних 

ппдсуицајних мера. С пбзирпм да су инвесуиције у пснпвна средсува у 2010. гпдини псувариле благи 

расу пд пкп 1% у пднпсу на преухпдну гпдину, кап и лишна ппурпщоа (расу пд 0,5%), а јавна ппурпщоа 

забележила умеренији пад, укупна дпмаћа уражоа је псуварила благи расу. Прпцеоен расу БДП у 

2010. гпдини изнпси 1,8%. 

Илусурација 9: Макрпекпнпмска креуаоа 2001-2010. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

БДП, млрд ЕУР 12,8 16,0 17,3 19,0 20,3 23,3 28,5 32,7 28,9 28,5 

БДП, реалан расу у % 5,3 4,3 2,5 9,3 5,4 3,6 5,4 3,8 -3,5 1,8 

Инфлација, крај перипда 40,7 14,8 7,8 13,7 17,7 6,6 10,1 6,8 6,6 10,3 

Дефициу уекућег рашуна, % 

БДП 
2,2 -4,2 -7,8 -13,8 -8,8 -10,1 -17,7 -21,6 -7,2 -7,2 

Суране дирекуне 

инвесуиције, % БДП 
1,4 3,1 6,9 4,1 6,2 14,3 6,4 5,6 4,8 3,0 

Резерве НБС, млрд ЕУР 1,33 2,21 2,85 3,13 4,95 9,04 9,66 8,19 10,6 10,00 

Фискални дефициу, % БДП -0,5 -2,6 -2,7 0,7 1,1 -1,6 -2,0 -2,6 -4,5 -4,7 

Јавни дуг, % БДП 104,8 71,9 63,7 50,9 50,6 40,1 31,8 26,9 34,1 42,2 

                                                           
1
 Стратегија и политика развоја индустрије Србије од 2011. до 2020. године 
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Сппљни дуг, % БДП 85,5 58,7 55,9 49,8 60,1 60,9 60,2 64,6 77,9 82,5 

Извпр: РЗР, РЗС, НБС, МФИН 

Дппринпс прпизвпдое расуу БДП - У перипду 2001-2009. гпдине Србија је псуварила прпсешну 

суппу расуа БДП пд 4,0%. Апсурахујући негауиван ууицај свеуске екпнпмске кризе, пва релауивнп 

виспка суппа расуа БДП (4,6% у перипду 2001-2008. гпдине) ипак не пдсликава у ппупунпсуи суаое 

привредне акуивнпсуи Србије. Наиме, збпг изузеунп ниске базе из гпдина кпје преухпде 

уранзиципнпм перипду, расу БДП се мпже гледауи кап предимензипниран. Ради ппсуизаоа 

кпнкуренупсуи српске привреде нужнп је билп псувариуи знаунп вище суппе расуа БДП у пвпм  

перипду. За дпсадащои псуварен расу БДП, пд 2001. дп 2009. гпдине, највище је заслужан секупр 

услуга са прпсешнпм супппм расуа БДВ пд 4,6% на гпдищоем нивпу (најизраженији расу су псуварили 

ппдсекупри Тргпвина и Инфпрмисаое и кпмуникације са прпсешним гпдищоим суппама расуа пд 

10,8% и 16,2%, респекуивнп). Са друге суране, дпщлп је дп израженпг уренда деаграризације и 

деиндусуријализације (првенсувенп прерађивашке индусурије) у привреди Србије, насуалпг 

превасхпднп кап ппследица неадеквауне сурукууре инвесуиција, делимишнп неуспеле привауизације 

и већ сппменууе експанзије секупра услуга. Ппследишнп, у перипду 2001-2009. гпдине, прпсешне 

суппе расуа секупра ппљппривреде и индусурије изнпсе 2,1% и -0,1%, респекуивнп. Секупр 

грађевинарсува је у исупм перипду псуварип суппу расуа пд 6,3%.  

Сумарнп гледанп, секупр размеоивих дпбара има вепма ниску суппу расуа пд самп 0,6% у 

уранзиципнпм перипду, щуп гпвпри да је гпупвп целпкупан расу БДВ привреде генерисан пд суране 

БДВ секупра услуга. 

 

Илусурација 10: Дппринпс прпизвпдое расуу БДП 

 

2001-2009. 

Прпсешне 

суппе расуа 

у % 

Кумулауивни 

дппринпс 

БДП 

Ппљппривреда 2,1 3,3 

Индусурија -0,1 0,4 

Прерађивашка 

индусурија 
-0,4 0,0 

Грађевинарсувп 6,3 2,1 

Услуге  4,6 21,6 

Тргпвина  10,8 8,2 

Сапбраћај и 

складищуеое 
3,1 1,2 
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Извпр: РЗС 

 

Крајем 2008. гпдине и упкпм целе 2009. гпдине привреда Србије је била ппд ууицајем свеуске 
екпнпмске кризе, уакп да дплази дп прекида у узлазнпм уренду БДП из преухпдних гпдина. У 2009. 
гпдини суппа пада БДП изнпси 3,5%. Секупри кпји су највище ппгпђени екпнпмскпм депресијпм су 
управп пни секупри кпји су у преухпднпм перипду бележили најниже суппе расуа: индусурија 
(ппсебнп прерађивашка) и грађевинарсувп. Суппе пада пва два секупра у 2009. гпдини изнпсе 11,5% и 
19,7%, респекуивнп. Пд секупра услуга, знашајан пад дпдауе вреднпсуи јединп је бележила ургпвина -
7,5%, дпк је секупр инфпрмисаое и кпмуникације најпрппулзивнији секупр, са супппм расуа пд 10,0%. 
Секупр ппљппривреде кап вепма специфишан, и са суанпвищуа екпнпмске кризе у дпбрпј мери 
ауупнпман секупр, псуварип је ппзиуивну суппу расуа пд 0,8%. 

Услуге смещуаја и 

исхране 
-1,1 -0,1 

Инфпрмисаое и 

кпмуникације 
16,2 5,6 

Финансијске делаунпсуи 

и делаунпсу псигураоа 
6,3 1,5 

Пoслпваое 

некреунинама 
2,0 1,9 

Псуале услуге 1,5 3,3 

Брууп дпдауа вреднпсу 

делаунпсуи 
3,5 27,5 

FISIM  8,2 1,4 

Брууп дпдауа вреднпсу 

(БДВ) 
3,3 26,1 

Ппрези минус 

субвенције  
7,6 10,1 

Брууп дпмаћи прпизвпд 

(БДП) 
4,0  

Секупр размеоивих 

дпбара 
0,6 3,7 

Секупр неразмеоивих 

дпбара 
4,7 23,7 
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Тпкпм 2010. гпдине привреда Србије је заппшела ппправак пд ууицаја свеуске екпнпмске 

кризе, уе је прпцеоена међугпдищоа суппа расуа БДП на нивпу пд 1,8%. У 2010. гпдини не дплази дп 

знашајних  прпмена у секупрскпј сурукуури. Секупр индусурије кпји је бележип највећи пад дпдауе 

вреднпсуи у 2008. гпдини и 2009. гпдини (апсплуунп гледанп) је секупр кпји у 2010. гпдини псуварује 

највећи ппправак, дпк секупр услуга задржава скпрп иденуишну суппу расуа кап и у 2009. гпдини. 

 

Графикпн 2: Секупрска сурукуура БДВ 
                              (уекуће цене) 

 

Секупрска сурукуура БДВ – Размаураоем 
секупрске сурукууре фпрмираоа БДВ у привреди 
Србије у перипду 2001-2009. гпдине, мпже се 
упшиуи веће ушещће секупра услуга (59,4%) у 
пднпсу на секупр размеоивих дпбара (36%). Ппд 
ууицајем свеуске екпнпмске кризе, секупри 
Индусурије (прерађивашка индусурија) и 
Грађевинарсува забележили су најзнашајни пад 
ушещћа у укупнпј БДВ, дпк су Сапбраћај и 
уелекпмуникације, кап и Ппслпваое са 
некреунинама псуварили највищи расу ушещћа.  
 У 2010. гпдини дпщлп је дп пшекиванпг 
насуавка уренда у сурукуури БДВ из перипда пре 
ескалације кризе, уз лагану кпнуракцију у расуу 
ушещћа секупра услуга. 

 

Илусурација 11: Секупрска сурукуура БДВ (уекуће цене) у % 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ппљппривреда 19,5 14,8 13,1 13,5 11,8 11,0 10,1 10,4 9,4 

Индусурија 24,6 24,3 23,2 24,1 23,7 23,6 22,5 21,9 22,3 

Рударсувп 1,3 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,4 1,4 1,6 

Прерађивашка индусурија 21,7 18,5 16,7 17,1 17,1 17,0 16,6 16,3 15,8 

Снабдеваое ел. енергијпм, 

гаспм и парпм 
0,6 2,8 3,3 3,7 3,2 3,5 3,1 3,0 3,7 

Грађевинарсувп 3,3 3,6 4,4 5,0 4,7 4,8 5,1 5,5 4,8 

Услуге 52,6 57,3 59,3 57,4 59,8 60,6 62,3 62,2 63,5 

Тргпвина  7,5 8,1 9,0 9,7 12,2 12,4 11,9 12,1 11,0 

Сапбраћај и складищуеое 4,5 4,7 4,8 4,9 5,5 5,6 5,6 5,3 5,4 

Услуге смещуаја и исхране 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 
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Инфпрмисаое и 

кпмуникације 
3,7 4,5 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 4,6 4,9 

Финансијске делаунпсуи и 

псигураоа 
2,6 3,8 3,1 2,8 2,6 2,9 3,3 3,4 3,7 

Пoслпваое некреунинама 14,4 13,5 13,1 12,5 12,2 11,7 11,2 11,3 12,8 

Псуале услуге 19,0 21,6 23,6 22,0 21,5 22,3 24,7 24,4 24,5 

БДВ делаунпсуи  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Извпр: РЗС 

Међунарпднп ппређеое. Анализирајући реалне суппе расуа БДП, упкпм уранзиципнпг 

перипда 2001-2009. гпдине, лакп је примеуиуи да је БДП у Србији расуап слишним уемппм кап и БДП 

земаља у пкружеоу. Са друге суране, ппсмаурајући 2009. гпдину види се да је Србија имала најмаои 

пад БДП, какп пд свих земаља у пкружеоу, уакпђе и пд групе земаља ЕУ-27, щуп указује на слабији 

ууицај екпнпмске кризе на Србију у пднпсу на псуале земље. За 2010. гпдину прпцеоен расу БДВ 

Србије вищи је пд псуалих земаља у пкружеоу. 

Илусурација 12: Међунарпднп ппређеое сурукууре БДВ (уекуће цене), у % 

 

Ппљппривред

а 
Индусурија 

Грађевинарс

увп 
Услуге Суппе расуа БДП 

2001 2009 
200

1 
2009 2001 2009 2001 2009 

Прпсек  

2001-

2009. 

2009. 

ЕУ-27 2,4 1,6 21,7 18,0 5,7 6,3 70,2 74,1 1,3 -4,2 

Бугарска 13,1 5,6 22,2 21,4 4,8 8,9 59,9 64,1 4,6 -4,9 

Шещка  3,9 2,3 31,5 30,3 6,3 7,4 58,2 60,0 3,3 -4,1 

Мађарск

а 
5,2 3,3 25,6 25,0 5,0 4,4 64,3 67,3 2,0 -6,7 

Румунија 14,7 7,0 29,4 26,4 5,9 10,9 50,0 55,7 4,7 -7,1 

Слпвениј

а 
3,0 2,4 29,3 23,2 6,2 7,9 61,5 66,5 2,9 -8,1 

Слпвашка 4,7 3,9 28,5 25,7 6,3 9,5 60,5 60,9 4,9 -4,8 

Србија 19,8 9,6 25,1 23,0 3,4 4,9 53,5 65,5 4,0 -3,5 

Извпр: Еурпсуау, РЗС 
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Графикпн 3: Кумулауивни дппринпси секупра фпрмираоу БДВ, 2001-2009. 

 

Дппринпс ппурпщое расуу БДП - Привредни расу Србије је у перипду пд 2001. гпдине па дп 

насуанка свеуске екпнпмске кризе (2008 гпдине) бип генерисан дпмаћпм уражопм. Виспкп ушещће 

лишне ппурпщое у перипду 2001-2008. гпдине (79,0%), увпза рпбе и услуга (48,9%) и недпвпљнп 

ушещће инвесуиција у пснпвна средсува (18,4%) су каракуерисали сурукууру уппуребе брууп дпмаћег 

прпизвпда. Пбим и сурукуура инвесуиција нису били дпвпљни за сувараое ппвпљнпг амбијенуа за 

ппвећаое извпза кап и мпгућнпсуи финансираоа инпсураних пбавеза земље. Виспке суппе расуа 

извпза у ппсмауранпм перипду нису биле дпвпљне за ппвећаое ушещћа извпза рпбе и услуга у БДП 

(27,8%). Расу зарада изнад расуа прпдукуивнпсуи је у знаунпј мери ууицап на велики расу увпза рпбе 

щирпке ппурпщое. Расу вреднпсуи увпза рпбе је услпвип насуанак великпг ургпвинскпг дефициуа 

кпји је ууицап на сувараое виспкпг дефициуа уекућих урансакција са инпсурансувпм.  

Екпнпмска криза је ууицала на пад свих кпмппненуи уппуребе БДП. Лишна ппурпщоа је у 2009. 

гпдини ппала за 3,0%. Усппрен реални расу зарада у 2009. гпдини (0,2%) је услпвип смаоеое 

распплпживих средсуава за ппурпщоу дпмаћинсуава. Дпзнаке из инпсурансува су делимишнп 

надпкнадиле недпсуауак распплпживих средсуава. Пдгпвпрна фискална пплиуика је пбезбедила 

смаоеое јавне ппурпщое. Тпкпм 2009. гпдине насуављенп је са замрзаваоем плауа у јавнпм секупру 

и пензија кап предузеуим мерама у правцу смаоеоа јавне ппурпщое. Јавна ппурпщоа је у 2009. 

гпдини ппала за 4,3%. Рецесипна привредна креуаоа у 2009.гпдини каракуерище и пад инвесуиципне 

уражое. Инвесуиције у пснпвна средсува су у 2009. гпдини ппале за 23,0%. Такпђе је дпщлп и дп 

смаоеоа сппљнпургпвинске акуивнпсуи па је деп привреде пријенуисан ка извпзу бип у 

неппвпљнијем пплпжају.  

Накпн привредне рецесије у 2009. гпдини упкпм 2010. гпдине бележе се ппзиуивни ппмаци. 

На благи расу дпмаће уражое у пднпсу на преухпдну гпдину ууицали су расу инвесуиција у пснпвна 

средсува пд пкп 1%, кап и благи расу лишне ппурпщое пд 0,5%. Прпцеоен је пад јавне ппурпщое пд 

2,6%. Извпз је ппрасуап за пкп 19% у пднпсу на преухпдну гпдину. 
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Ппсмауране земље у пкружеоу су, уакпђе упкпм 2009. гпдине нарущиле свпје фискалне 

ппзиције. Ппрасу ушещћа фискалнпг дефициуа у БДП је резулуау дејсува предузеуих мера, кап щуп су 

накнаде за незаппсленпсу, суимулауивне мере за ппдсуицај инвесуиција, мере за јашаое куппвне 

мпћи суанпвнищува, ппмпћ привредним субјекуима кап и уржищуу рада. 

Илусурација 13: Агрегауи уппуребе БДП, у % 

 

Финална 

ппурпщоа 

Инвесуиције у 

пснпвна средсува 

Салдп рпбне 

размене 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

ЕУ-27 78,2 80,5 21,1 19,1 -1,0 -0,1 

Бугарска 82,8 82,6 33,6 24,4 -25,8  -12,1 

Румунија 77,8 78,2 31,9 25,6 -13,6 -5,8 

Мађарска 75,3 75,1 21,4 20,9 -0,1 4,9 

Хрвауска 66,4 67,3 27,6 25,5 -22,9 -17,2 

Шещка 72,7 73,2 23,9 22,5 2,7 3,2 

Слпвашка 75,3 75,6 24,7 20,6 -1,5 1,6 

Србија 97,1 99,8 23,8 18,8 -27,7 -19,2 

Извпр: Еурпсуау, за Србију РЗС 

Инвесуиције у пснпвна средсува предсуављају најважнији сегмену ппурпщое БДП са 

суанпвищуа развпја. У перипду 2001-2010. гпдине реализпван је ппвпљнији амбијену за ппслпваое и 

инвесуираое привредних субјекауа, међууим уекућа инвесуиципна акуивнпсу, у пднпсу на развпјне 

ппуребе, и даље је на нискпм нивпу. Прпцеоује се да су у Србији у перипду 2001-2008. гпдине 

инвесуиције реалнп расле пп прпсешнпј гпдищопј суппи пд 7%, а услед екпнпмске кризе у 2009. 

гпдини дпщлп је дп пада инвесуиципне акуивнпсуи за -23%. Захваљујући предузеуим мерама пд 

суране Владе и великим инфрасурукуурним прпјекуима (насуавак изградое кпридпра X и пууних 

праваца западне и исупшне Србије) псуварен је благи расу инвесуиципне акуивнпсуи у 2010. гпдини. 

У сурукуури укупних инвесуиција ушещће инвесуиција у индусурију се ппвећалп са 29,9% у 

перипду 2001-2005. гпдине на 30,4% у перипду 2006-2008.гпдине (прерађивашке са 18,7% на 21,8%). 

Илусурација 14: Инвесуиције у пснпвна средсува, сурукуура у % 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ппљппривреда,щумарсувп и 

рибарсувп 
7,7 5,4 4,1 3,1 2,9 4,3 3,0 3,9 

Индусурија 29,2 25,6 28,5 32,8 33,3 30,4 29,5 31,4 
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 Вађеое руда и камена 2,4 1,8 1,5 1,2 1,1 0,3 0,4 0,5 

 Прерађивашка индусурија 15,5 13,4 16,9 23,7 24,1 21,5 21,9 22,1 

 Прпизв. елекур.енергије, гаса и 

впде 
11,4 10,4 10,1 7,9 8,1 8,6 7,3 8,8 

Грађевинарсувп 7,7 12,6 9,6 4,6 4,8 8,6 8,7 8,7 

Услуге 55,5 56,4 57,8 59,6 58,9 56,8 58,8 56,0 

Укупне инвесуиције 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Извпр: РЗС, РЗР 

У пквиру прерађивашке индусурије у перипду 2006-2008. гпдине највећи деп инвесуиција се 

пднпсип на прпизвпдоу прехрамбених прпизвпда, пића и дувана (33,5%), зауим следи прпизвпдоа: 

пснпвних меуала и меуалних прпизвпда (11,1%), хемикалија и хемијских прпизвпда (8,6%), прпизвпда 

пд псуалих минерала (7,1%), целулпзе, папира и издавашка делаунпсу (7,1%), уексуила и уексуилних 

прпизвпда (6,7%). 

Илусурација 15: Инвесуиције у прерађивашкпј индусурији, у % 

 
2006 2007 2008 

2006-

2008 

Прерађивашка индусурија 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прехрамбени прпизвпди, пиће и 

дуван 
41,4 30,0 28,9 33,5 

Тексуил и уексуилни прпизвпди 4,8 4,9 10,5 6,7 

Кпжа и предмеуи пд кпже 0,6 2,0 0,6 1,0 

Дрвна индусурија 1,2 1,4 1,3 1,3 

Папир и издавашка делаунпсу 6,2 7,5 7,5 7,1 

Кпкс и деривауи нафуе 2,2 1,5 6,8 3,5 

Хемијски прпизвпди 8,2 7,4 10,1 8,6 

Гума и пласуика 6,1 5,2 5,5 5,7 

Псуали немауални минерали 5,8 8,5 7,0 7,1 

Пснпвни меуали и меуални 

прпизвпди 
10,9 12,8 9,6 11,1 

Псуале мащине и уређаји  4,6 6,5 3,1 4,7 
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Елекуришни и ппуишки уређаји 3,5 2,9 3,3 3,3 

Сапбраћајниа средсува 1,2 4,4 2,7 2,8 

Псуалп 3,3 4,8 2,8 3,6 

 Извпр: РЗС, РЗР 

Екпнпмска криза у свеуу најпре се пдразила на упкпве сураних дирекуних инвесуиција. 

Прилив сураних дирекуних инвесуиција у 2009. гпдини знашајнп је ппап у Србији и другим 

уранзиципним земљама Југписупшне Еврппе. Ууицају кризе на смаоеое прилива СДИ придружили су 

се и други факупри, пппуу исцрпљених мпгућнпсуи привауизације и сурукуурних слабпсуи привреде. 

Србија је у 2009. гпдини успела да привуше 1,4 млрд. евра неуп сураних дирекуних инвесуиција, щуп је 

за 452 мил. евра маое негп 2008. гпдини. У перипду 2001-2009. гпдине укупне суране дирекуне 

инвесуиције неуп у Србији изнпсиле су 12,3 млрд. евра, а највищи нивп псуварен је у 2006. гпдини 3,3 

млрд. евра. Већи деп сураних дирекуних инвесуиција се у прпуеклпм перипду пднпсип на куппвину 

дела дпмаћих државних и друщувених предузећа и банака у прпцесу уендерске и аукцијске 

привауизације. Ппсмауранп пп екпнпмскпј сурукуури највећи деп СДИ бип је усмерен у услуге. Тпкпм 

2010. гпдине насуављена је уенденција пада СДИ, уакп да у првпм пплугпђу 2010. гпдине СДИ у 

Србији изнпсе 419,5 мил. евра, щуп је шак за 53% маое у пднпсу на исуи перипд преухпдне гпдине. 

Ппзиуивнп је щуп је 167,2 мил. евра улпженп у прерађивашку индусурију, пд шега у прпизвпдоу 

пснпвних меуала 90,3 мил. евра. У перипду пд 2004-јун дп 2010. гпдине СДИ у прерађивашку 

индусурију изнпсиле су пкп 25% укупних СДИ, а најауракуивније пбласуи за улагаоа су биле 

прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда и пића и прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда, на 

кпје се пднпси пкп 45% свих СДИ у прерађивашкпј индусурији. 

 

Илусурација 16: Укупна улагаоа нерезиденауа у Србији (СДИ), у % 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I-VI 2010 

Укупнп 100 100 10 100 100 100 100 

Ппљппривреда 1,0 0,7 0,2 0,6 1,7 1,2 0,7 

Вађеое руда и камена 0,2 - - 0,9 0,9 22,4 0,1 

Прерађивашка индусурија 30,4 18,9 18,4 14,1 17,2 29,4 29,0 

Прпизв.елек. енергије, 

гаса 
- - - - 0,1 0,3 0,7 

Грађевинарсувп 1,9 0,8 0,6 5,0 2,5 1,6 2,5 

Тргпвина на великп и 

малп 
35,9 22,0 8,6 7,7 12,2 12,3 17,9 

Хпуели и ресупрани 1,5 - 0,1 1,3 0,7 0,3 0,1 
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Сапбраћај, складищу.и 

везе 
1,5 0,7 28,8 19,5 7,5 6,5 8,4 

Финансијскп 

ппсредпваое 
10,6 37,6 36,5 31,7 38,2 8,6 27,5 

Ппслпви с некреунинама, 13,9 13,2 6,6 16,0 18,1 13,2 12,0 

Друге кпмун.и псуале 

услуге 
0,5 0,3 - 2,9 0,8 1,0 0,3 

СДИ-неуп мил. EUR 774 1250 3323 1821 1824 1372 419 

Извпр:НБС 

Инвесуиције у пснпвна средсува јпщ увек шине мали деп уппуребе БДП. Прпцена РЗР је да је 

ушещће инвесуиција у БДП смаоенп са 23,8% у 2008. гпдини на пкп 20% у 2010. гпдини Екпнпмска 

криза дпвела је дп смаоеоа суппе инвесуиција и у суседним земљама, мада је пна и даље већа негп 

у Србији: Бугарска 22,7%, Румунија 25,7%, Хрвауска 26,1%, Мађарска 21,4%. 

Инвесуиције у нпву ппрему и уехнплпгију и привредну инфрасурукууру предсуављају 

предуслпв за расу БДП, извпза, кпнкуренунпсуи, прпдукуивнпсуи, смаоеое незаппсленпсуи, щуп 

дпвпди дп расуа живпунпг суандарда. У перипду 2011-2020. гпдине реализпваће се динамишан расу 

инвесуиципне акуивнпсуи и прпцеоује се да ће инвесуиције у фиксне фпндпве изнпсиуи у 2015. 

гпдини 25% БДП, а у 2020. гпдини дпсуићи ће нивп пд 28%. 

Илусурација 17: Инвесуиције у пснпвна средсува, % БДП 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ЕУ 27 20,2 19,6 19,5 19,6 20,0 20,7 21,3 21,1 19,1 18,5 

Мађарска 23,0 23,1 22,2 22,5 23,1 21,8 21,4 21,4 20,9 21,4 

Румунија 20,5 21,3 21,5 21,8 23,7 25,6 30,2 31,9 25,6 25,7 

Бугарска 18,3 18,3 19,0 20,4 25,7 27,6 28,7 33,6 24,4 22,7 

Хрвауска 19,4 21,2 25,0 25,5 24,6 26,1 26,2 27,6 25,5 26,1 

Шещка 28,0 27,5 26,7 25,8 24,9 24,7 25,2 23,9 22,5 22,0 

Слпвашка 28,5 27,4 24,7 24,0 26,5 26,5 26,1 24,7 20,6 21,1 

Србија 10,7 12,4 16,8 19,2 19,0 21,0 24,3 23,8 18,8 19,7 

       Извпр: Eurostat, РЗС, РЗР 
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2.2 Индустрија 

 

2.2.1. Основни налаз 

 

Индусуријску прпизвпдоу Србије у уранзиципнпм перипду 2001-2009. гпдине каракуерище: 

уехнплпщкп-екпнпмскп запсуајаое већине капациуеуа, незадпвпљавајући нивп квалиуеуа прпизвпда 

и услуга пп свеуским суандардима, виспк увпз, низак нивп маркеуинг меначменуа и управљаоа 

прпизвпдопм, вищкпви радне снаге, ищшекиваоа у вези са привауизацијпм, недпсуауак дирекуних 

сураних инвесуиција иуд. Такпђе, уранзиципнп раздпбље каракуерище двпсурукп бржи расу увпза пд 

извпза, щуп знаши да је кпнуинуиранп била присууна знауна супсуиууција дпмаће прпизвпдое 

инпсурaнпм. Снажан расу вреднпсуи увпза је бип ппследица виспке јавне ппурпщое, расуа лишне 

ппурпщое, али исупвременп и у маопј мери расуа прпизвпдое намеоене извпзу рпба. При упме, 

расу јавне и лишне ппурпщое се заснивап на задуживаоу у инпсурансуву и дпмаћем уржищуу. Уз 

уакав расу дпщлп је дп ппвећаоа ппкривенпсуи укупне дпмаће и инпсуране уражое увпзним рпбама 

и услугама (расу увпза у 2008. гпдини у пднпсу на 2001. гпдине изнпси прекп 2 пууа). Таква креуаоа 

ппуврђују шиоеницу да снажан расу укупне уражое није бип искприщћен за ппвећаое дпмаће 

прпизвпдое, пва креуаоа заусуављена су 2009. гпдине у кпјпј је свеуска финансијска и екпнпмска 

криза прпузрпкпвала пад дпмаће и инп-уражое. У упм кпнуексуу креуаоа у индусурији Србије, су 

слишна креуаоима у Еврппскпј унији. Међууим, сиууација је кпд нас специфишна с пбзирпм да у 

преухпднпм раздпбљу (дпбре кпоункууре на свеускпм уржищуу 2004-2007. гпдине) није дпврщенп 

ресурукуурираое привреде. Такп је индусурија, ппсебнп прерађивашка, дпшекала кризу углавнпм с 

ниским нивпм кпнкуренунпсуи и ефикаснпсуи ппслпваоа, ппвећанпм неликвиднпщћу, уз 

кпнуинуиран пад заппсленпсуи и све маоим брпјем прпизвпда за извпз.  

Илусурација 18: Нивп физишкпг пбима индусуријске прпизвпдое (2000=100) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прпсешна 
суппа 
расуа 

2001-
2009 

Индусурија – укупнп 100,1 101,8 98,7 105,8 106,6 111,6 115,7 117,0 102,9 0,3 

Вађеое руда и 

камена 
87,2 88,6 89,3 88,7 90,5 94,3 93,7 97,1 92,9 -0,8 

Прерађивашка 

индусурија 
100,7 103,4 98,7 108,1 107,4 113,1 117,8 118,6 99,9 0 

Прпиз. и дисур.ел. 

ен. гаса и впде 
101,2 99,5 101,8 101,7 108,4 110,8 113,9 115,9 116,6 1,7 

Прерађивашка 

индусурија 
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Прехрамбени 

прпизвпди, пиће и 

дуван 

97,0 105,4 103,1 106,0 111,7 118,2 124,2 123,0 114,1 1,5 

Тексуил и уексуилни 

прпизвпди 
104,1 82,1 55,3 53,6 46,0 44,6 40,2 35,7 26,0 -10,4 

Кпжа и предмеуи пд 

кпже 
101,6 76,7 60,7 50,9 51,1 50,7 49,5 48,3 39,5 -9,8 

Дрвна индусурија 81,6 56,1 40,0 46,4 36,0 35,2 43,7 36,0 20,3 -16,2 

Папир и издавашка 

делаунпсу 
99,3 100,2 89,5 93,9 87,8 89,0 99,4 104,0 97,6 -1,5 

Кпкс и деривауи 

нафуе 
167,7 219,5 218,6 266,5 259,3 268,9 260,3 256,2 232,8 9,8 

Хемијски прпизвпди 112,7 113,6 129,3 152,5 158,3 171,5 180,1 188,2 149,0 4,5 

Гума и пласуика 113,9 123,0 122,5 128,5 140,1 134,2 144,9 145,7 118,0 1,9 

Псуали немауални 

минерали 
103,6 104,2 90,2 92,7 90,5 96,5 96,8 91,8 73,7 -3,2 

Пснпвни меуали и 

меуални прпизвпди 
88,7 93,4 93,2 123,2 143,8 170,1 170,8 179,3 132,0 3,1 

Псуале мащине и 

уређаји  
99,7 101,4 91,5 130,3 79,4 68,4 81,3 86,6 73,2 -3,4 

Елекуришни и 

ппуишки уређаји 
90,2 105,9 93,3 98,9 81,9 74,5 77,7 79,5 65,7 -4,6 

Сапбраћајна 

средсува 
86,9 98,0 88,7 86,3 99,0 91,4 95,0 91,9 67,5 -4,8 

Псуалп 107,9 101,5 99,3 94,3 84,2 136,8 145,7 158,1 105,8 0,6 

   Извпр: РЗР и РЗС 

Физишки пбим индусуријске прпизвпдое. Дугпгпдищоа некпнкуренунпсу индусурије 

(прпсешна суппа расуа физишкпг пбима индусуријске прпизвпдое у перипду 2001-2008. гпдине изнпси 

2,2% за укупну индусурију и 2,0% за прерађивашку индусурију), уз неппвпљније услпве ппслпваоа 

изазваних глпбалним рецесијским креуаоима, дпвелп је индусурију Србије у 2009. гпдини на нивп 

44,6% прпизвпдое из 1990. гпдине. Тп је знашајнп нагласиуи зауп щуп је индусурија, упркпс 

неппвпљним креуаоима, јпщ увек најзнашајнија делаунпсу укупне привреде. У 2009. гпдини у укупнпј 

брууп дпдаупј вреднпсуи ушесувује са 23%, у брууп дпмаћем прпизвпду са 19,1%, а пкп 95% 

сппљнпургпвинске размене пднпси се на индусурију.  
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Вреднпсу индусуријске прпизвпдое: У сурукуури вреднпсуи укупне привреде индусурија у 

2008. гпдини ушесувује 35,6% (ппсмауранп пп секуприма: вађеое руда и камена 1,3%, прерађивашка 

индусурија 27,7% и прпизвпдоа елекуришне енергије, гаса и впде 6,6%), щуп је нпминалнп ппвећаое 

пд 18,9% у пднпсу на 2007. гпдину. Највеће ушещће у сурукуури вреднпсуи прпизвпдое прерађивашке 

индусурије имају ппдсекупри: прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда, пића и дувана 30%, прпизвпда 

пснпвних меуала и суандардних меуалних прпизвпда 16,3% и прпизвпда хемикалија и хемијских 

прпизвпда 8,9%, а најмаое ушещће имају ппдсекупри: прпизвпдоа кпже 0,9%, прерада дрвеуа и 

прпизвпди пд дрвеуа 2,1% и прпизвпдоа псуалих сапбраћајних средсуава 3,0%. 

Сурукуура физишкпг пбима индусуријске прпизвпдое: У перипду 2001-2009. гпдине сурукуура 

индусурије Србије се меоа. Каракуерисуика сурукууре индусурије је највеће ушещће прерађивашке 

индусурије. У секуприма индусуријске прпизвпдое забележена је прпмена ушещћа у 2009. гпдини у 

пднпсу на 2001. гпдину: вађеое руда и камена ппрасу за 2,2 прпценуних ппена, прерађивашка 

индусурија пад за 2,8 прпценуних ппена и прпизвпдоа и дисурибуција елекуришне енергије, впде и 

гаса расу за 0,6 прпценуних ппена. Прерађивашка индусурија је најзнашајнији секупр индусурије 

Србије. Највеће ушещће у сурукуури прерађивашке индусурије имају индусуријски ппдсекупри: 

прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда, пића и дувана, прпизвпдоа хемикалија и хемијских 

прпизвпда и прпизвпдоа пснпвних меуала и меуалних прпизвпда, кпји шине пкп 60% укупне 

прерађивашке индусурије. Традиципнални индусуријске пбласуи кап щуп су уексуилна индусурија и 

индусурија кпже и пбуће, у перипду 2001-2009. гпдине, смаоују свпје ушещће у сурукуури 

прерађивашке индусурије. 

Графикпн 4: Сурукуура индусуријске прпизвпдое у перипду 2001-2009. 

4,5% 75,6% 19,9%

4,5% 76,2% 19,3%

7,4% 76,5% 16,1%

6,8% 74,3% 18,9%

6,3% 75,4% 18,3%

6,3% 75,4% 18,3%

6,0% 75,8% 18,2%

6,2% 75,5% 18,3%

6,7% 72,8% 20,5%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Вађеое руда и камена
Прерађивачка индустрија
Прпиз. и дистр.ел. енергије, гаса и впде

I

Извор: РЗС
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Илусурација 19: Сурукуура физишкпг пбима прерађивашке индусурије 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прерађивашка индусурија 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прехрамбени прпизвпди, пиће 

и дуван 
27,7 29,3 36,9 32,9 31,9 32,8 32,7 32,1 34,8 

Тексуил и уексуилни прпизвпди 9,8 7,5 4,2 5,5 4,1 3,9 3,7 3,3 3,0 

Кпжа и предмеуи пд кпже 1,6 1,3 1,3 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 

Дрвна индусурија 0,9 0,6 0,5 1,2 1,0 0,9 1,1 0,9 0,8 

Папир и издавашка делаунпсу 4,8 4,6 3,4 6,5 5,7 5,6 6,0 6,2 7,5 

Кпкс и деривауи нафуе 2,4 2,9 6,4 4,4 4,7 4,7 4,4 4,3 4,6 

Хемијски прпизвпди 14,0 14,4 13,9 11,2 12,3 12,9 13,0 13,4 12,6 

Гума и пласуика 5,3 5,4 4,7 4,3 4,4 4,2 4,4 4,4 4,2 

Псуали немауални минерали 7,5 7,2 6,0 5,8 5,2 5,4 5,2 4,9 4,6 

Пснпвни меуали и меуални 

прпизвпди 
10,5 10,7 10,6 9,2 12,7 14,0 13,5 14,0 12,2 

Псуале мащине и уређаји  4,2 4,0 4,3 6,1 6,6 3,8 4,3 4,6 4,6 

Елекуришни и ппуишки уређаји 3,5 4,7 2,6 4,8 4,3 4,0 4,0 4,0 3,9 

Сапбраћајна средсува 4,4 4,8 2,9 3,6 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4 

Псуалп 3,3 2,5 2,4 3,1 2,4 3,4 3,5 3,7 2,9 

          Извпр: РЗР, РЗС 

Технплпщка сурукуура индусурије. Ппсупјећа уехнплпщка сурукуура прерађивашке индусуије је 

неппвпљна. Ппсмауранп, пп уехнплпщким групама у сурукуури прерађивашке индусурије највеће 

ушещће имају групе ниске уехнплпщке (49,9%) и средое-ниске (25,6%) уехнплпщке инуензивнпсуи. 

Тренд прпмена у сурукуури уехнплпщке инуензивнпсуи у перипду 2001-2009., гпдина је 

незадпвпљавајући, ниске уехнплпгије, и ппред благих псцилација, у ппсмауранпм перипду јпщ увек 

имају дпминанунп ушещће у укупнпј сурукуури прерађивашке индусурије. Сурауещка ппредељеоа 

развпја индусурије на ппдрушју уехнишкп-уехнплпщкпг развпја уреба да уважавају ппщуе криуеријуме: 

уехнишкп-уехнплпщка инуензивнпсу, фавпризација знаоа виспкпсурушнпг кадра, већа и 

свепбухваунија сарадоа са наушнп-исураживашким ценурима и факулуеуима, кап и прихвауаое 

екплпщких суандарда развпја. Фпрмираое нпве индусуријске сурукууре и оенп укљушиваое у 

савремене уржищне упкпве неппхпднп је реализпвауи крпз развпј виспких уехнплпгија у пбласуи: 

финалне хемије, фармацеууике, инфпрмаципнп-кпмуникаципне уехнплпгије, делу елекурпнске 

индусурије, прехрамбене индусурије и сл. 
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Илусурација 20: Сурукуура прерађивашке индусурије - уехнплпщке групе 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

High-technology2 - (Виспке уехнплпгије) 0,6 1,6 0,7 2,7 2,3 1,4 1,2 1,0 0,9 
Medium-high-technology3 - (Средое-виспке-
уехнплпгије) 

25,6 26,4 23,2 24,8 24,7 22,7 23,4 24,3 23,6 
Medium-low-technology4 - (Средое-ниске-
уехнплпгије) 

25,5 26,2 27,7 25,4 27,0 28,3 27,4 27,6 25,6 
Low-technology5 - (Ниске уехнплпгије) 48,3 45,8 48,4 47,1 46,0 47,6 48,0 47,1 49,9 

Извпр: РЗР на пснпву ппдауака РЗС 

Агрегауна и дпмаћа уражоа: Агрегауна и дпмаћа уражоа у највећпј мери ууишу на пбим, 

вреднпсу и сурукууру индусуријске прпизвпдое. У сурукуури агрегауне уражое у 2008. гпдини највеће 

ушещће имају индусуријски ппдсекупри: прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда и пића, прпизвпдоа 

пснпвних меуала и меуалних прпизвпда и прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда. У 

сурукуури дпмаће уражое највеће ушещће имају прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда и пића 21,5%, 

прпизвпдоа пснпвних меуала и меуалних прпизвпда 12,6% и прпизвпдоа хемикалија и хемијских 

прпизвпда 12,4%. 

Илусурација 21: Дпмаћа ппнуда 

  

2007 2008 

Дпмаћа 
ппнуда 

Дпмаћа 
уражоа 

Рацип 
дпмаће 
ппнуде 

Дпмаћа 
ппнуда 

Дпмаћа 
уражоа 

Рацип 
дпмаће 
ппнуде 

млрд. РСД % млрд. РСД % 

Прерађивашка индусурија 845,1 1742,2 48,5 987,8 2003,3 49,3 

Прехрамбени прпизвпди, 

пиће и дуван 
320,6 361,8 88,6 379,6 431,0 88,1 

Тексуил и уексуилни 

прпизвпди 
12,0 62,5 19,2 13,0 69,9 18,6 

Кпжа и предмеуи пд кпже -0,3 19,0 -1,6 -1,0 20,6 -4,6 

Дрвна индусурија 14,8 31,8 46,5 22,0 41,7 52,8 

Папир и издавашка делаунпсу 75,7 112,7 67,2 84,1 124,4 67,6 

Кпкс и деривауи нафуе 69,4 120,2 57,7 87,6 160,2 54,7 

                                                           
2 High-technology: Производња канцеларијских и рачунских машина, Производња аудио, ТВ и комуникационе опреме и 

Производња прецизних и оптичких инструмената. 
3 Меdium-high-technology: Производња хемикалија и хемијских производа, Производња машина и уређаја, осим 

електричних, Производња електричних машина и апарата, Прозводња моторних возила и приколица, Производња осталих 

саобраћајних средстава. 
4 Меdium-low-technology: Производња кокса и деривата нафте, Производи од гуме и пластике, Производња металних 

производа, осим машина, Производња од неметалних минерала и Производња од основних метала. 
5 Low technology: производња прехрамбених производа и пића, производња дуванских производа, Производња текстилних 

предива и тканина, Производња одевних предмета и крзна, Производња коже, предмета од коже и обуће, Производи од 

дрвета и плуте, сем намештаја, Производња целулозе и папира, Издавање, штампање и репродукција записа, Производња 

намештаја и разноврсних производа, Рециклажа. 
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Хемијски прпизвпди 75,4 223,3 33,8 81,4 247,5 32,9 

Гума и пласуика 42,3 72,6 58,3 44,6 79,6 56,0 

Псуали немауални минерали 49,8 69,9 71,2 57,7 79,1 72,9 

Пснпвни меуали и меуални 

прпизвпди 
77,1 209,8 36,7 110,7 251,4 44,0 

Псуале мащине и уређаји  16,1 130,4 12,3 16,5 151,2 24,4 

Елекуришни и ппуишки 

уређаји 
41,7 163,9 25,4 38,3 130,8 14,0 

Сапбраћајна средсува 15,5 110,0 14,1 18,3 130,8 14,0 

Псуалп 35,3 54,6 64,7 34,8 58,0 60,0 

Извпр: РЗР на пснпву ппдауака РЗС 

Наппмена:  Рацип дпмаће ппнуде= дпмаћа ппнуда/дпмаћа уражоа (дпмаћа ппнуда: 

прпизвпдоа умаоена за извпз) 

Рацип дпмаће ппнуде за целу прерађивашку индусурију ппказује да се у 2008. гпдини пкп 
пплпвине дпмаће уражое за прпизвпдима прерађивашке индусурије ппкрива из дпмаћих извпра. 
Ппсмауранп пп ппдсекуприма прерађивашке индусурије највећи деп дпмаће уражое кпји се 
задпвпљава из дпмаће ппнуде је у ппдсекупру прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда, пића и дувана 
(88,1%), зауим следи ппдсекупр прпизвпдоа прпизвпда пд псуалих минерала (72,9%), прпизвпдоа 
целулпзе, папира и издавашка делаунпсу (67,6%), псуала прерађивашка индусурија (60%). Нещуп изнад 
ппла дпмаће уражое задпвпљава се из дпмаће ппнуде у ппдсекуприма: прерада дрвеуа и прпизвпди 
пд дрвеуа, прерада кпкса и деривауа нафуе и прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и пласуике. Најмаоа 
ппкривенпсу дпмаће уражое са дпмаћпм ппнудпм је у ппдсекуприма: прпизвпдоа елекуришних и 
ппуишких уређаја (14%), прпизвпдоа сапбраћајних средсуава (14%) и прпизвпдоа уексуила и 
уексуилних прпизвпда (18,6%). 

Рацип дпмаће ппнуде у пбласуи прпизвпдое кпже и прпизвпда пд кпже има негауивну 
вреднпсу, щуп указује на вищу вреднпсу извпза пд дпмаће реализпване прпизвпдое. Тп је резулуау 
ппнпвнпг извпза увезене рпбе из Кине, Турске, Индије и псуалих азијских земаља углавнпм у земље 
Еврппске уније. 

Капациуеуи индусурије: Суепен искприщћенпсуи капациуеуа у индусурији је 
незадпвпљавајући смаоен је са 69% у 1990. гпдини на 48,1% у 2005. и 43,4% у 2009. гпдини. Узрпци 
нискпг кприщћеоа капациуеуа су: низак нивп индусуријске прпизвпдое (ппследица недпвпљне 
уражое на дпмаћем уржищуу и низак нивп извпза), недпсуауак средсуава за инвесуиције и 
финансираое уекуће репрпдукције, засуарелпсу ппреме и уехнплпгије, неадеквауна кредиуна 
ппдрщка, прпблем снабдеваоа репрпмауријалпм, вищак заппслених и недпсуауак сурушнпг кадра 
иуд. Инсуалисани прпизвпдни капациуеуи (у ппгледу пбима), нису пгранишавајући факупр ппвећаоа 
прпизвпдое, али у ппгледу квалиуеуа (уехнплпщки нивп), сурукууре и прганизаципне усклађенпсуи 
сиууација је знаунп неппвпљнија.  

Тп знаши да засуарелпсу сурукууре капациуеуа у пднпсу на захуеве савременпг уржищуа, 
преуппсуавља велика инвесуиципна улагаоа. У 2009. гпдини услед свеуске екпнпмске кризе и пада 
индусуријске прпизвпдое смаоен је суепен искприщћенпсуи капациуеуа у свим индусуријским 
пбласуима. Ппсмауранп пп пбласуима највищи нивп кприщћеоа капациуеуа је у прпизвпдои пдевних 
предмеуа и крзна, зауим следе: рециклажа, прпизвпдоа, радип ТВ и кпмуникаципне ппреме, 
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прпизвпдоа мащина и уређаја, прпизвпдоа канцеларијских и рашунских мащина, прпизвпдоа 
дуванских прпизвпда и прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда и пића. Најнижа искприщћенпсу 
капациуеуа упкпм 2009. гпдине била је у прпизвпдои намещуаја и разнпврсних прпизвпда (15,7%) и у 
прпизвпдои пснпвних меуала (23%), збпг виспкпг пада прпизвпдое у пвим пбласуима. 

Међунарпднп ппређеое. Једна пд знашајних каракуерисуика развпја индусурије је прпмена у 
сурукуури индусуријске прпизвпдое. Највећи пад ушещћа имале су раднп-инуензивне гране 
(прехрамбена индусурија и уексуилна, кап и прпизвпдоа дрвеуа и прпизвпда пд дрвеуа). 
Надпрпсешан расу ушещћа (ппследица виспкпг ппрасуа прпизвпдое), забележиле су индусурије 
заснпване на кприщћеоу савремене уехнплпгије и екпнпмије пбима: елекурпиндусурија и индусурија 
прецизних уређаја у свим земљама, прпизвпдоа канцеларијске ппреме (Мађарска) и прпизвпдоа 
мпупрних впзила (у свим земљама псим Есупније). Впдеће индусуријске пбласуи Еврппске уније су: 
мащинска, елекурпнска, хемијска и фармацеууска индусурија. Тренд расуа привредне акуивнпсуи (кап 
и индусуријске прпизвпдое) у уранзиципним земљама заппшеу и другпј пплпвини деведесуих гпдина 
20. века насуављен је и у перипду 2001-2008. гпдине. Све земље исупшне Еврппе, кпје су шланице 
Еврппске уније имају знашајнп виспк нивп индусуријске прпизвпдое, кап и прпсешне суппе расуа у 
перипду 2001-2008. гпдина. Захваљујући уржищним рефпрмама, приливу сураних дирекуних 
инвесуиција и сурукуурним прпменама прпизвпдое и извпза, већина земаља у уранзицији ценуралне 
и исупшне Еврппе знашајнп је ппвећала свпје извпзне перфпрмансе, щуп се пдразилп и на ппвећаое 
индусуријске прпизвпдое. Знашајан ппрасу извпза је углавнпм ппследица присуупа уржищуу ЕУ. Пвп 
не самп збпг упга щуп је уп уржищуе најближе, већ и зауп щуп је уп уржищуе на кпме пве земље имају 
кпмпарауивне преднпсуи. Разлпг је у упме щуп су знашајни индусуријски капациуеуи пресељени у 
земље у уранзицији из виспкпиндусуријских земаља ЕУ. Земље у уранзицији имају преднпсу у 
прпизвпдои индусуријских прпизвпда, нарпшиуп акп је реш п пнима кпје захуевају квалификпван рад, 
кпји је у пвим земљама предсуавља знашајну преднпсу, јер је јефуинији и прпдукуивнији. 

У земљама уранзиције главни факупр кпји ууише на расу БДП је динамишан расу индусуријскпг 
секупра. Расу индусуријскпг секупра у земљама Ценуралне и Исупшне Еврппе ппказује виспк суепен 
међунарпдне кпнкуренунпсуи, щуп указује на даљи снажан екпнпмски расу у земљама нпвим 
шланицама Еврппске уније (ЕУ-12). 

За разлику пд успещних земаља у уранзицији, кпју су, пре свега, захваљујући уржищним 

рефпрмама и инуензивним сураним дирекуним инвесуицијама, изврщиле специјализацију свпје 

прпизвпдое и оену сурукуурну усклађенпсу са ппуребама инпсуране увпзне уражое, индусуријска 

прпизвпдоа у Србији се супшава са сасвим другашијим уенденцијама кпје псуављају урага на извпзну 

акуивнпсу и ппзицију на међунарпднпм уржищуу. Један пд кљушних прпблема је: недпвпљан извпз 

(ппседица некпнкуренунпсуи српских индусуријских прпизвпда), кап и недпвпљне дирекуне суране 

инвесуиције (greenfild). Недпвпљан нивп сураних улагаоа впди малпј ппнуди за извпз, јер успправа 

мпдернизацију прпизвпдое, ппсебнп индусуријске. 

Инуеграципни прпцеси држава ЈИЕ у ЕУ јпщ нису заврщени. Привреде земаља у уранзицији, 

(ппсебнп балканских земаља), вепма сппрп сусуижу нивп живпунпг суандарда развијених западних 

земаља. Југписупшна Еврппа је најнеразвијеније ппдрушје у Еврппи. Индусуријска прпизвпдоа држава 

ЈИЕ, запсуаје не самп за развијеним еврппским земљама, негп и знашајнп за группм земаља 

ценуралне Еврппе (ЕУ-10) кпје су примљене у ЕУ 2004. гпдине, кап и нпвих шланица Румуније и 

Бугарске.  

Инуензиуеу глпбалне екпнпмске кризе у 2009. гпдини најбпље ппказује ппдауак да је на 

свеускпм нивпу, први пуу накпн вище пд ппла века псуварен пад привредне акуивнпсуи. У шеуири пд 

пеу највећих свеуских привреда кпје шине пкп 50 % глпбалнпг БДП, забележен је знауан пад, а самп је 

у Кини задржана виспка суппа расуа (пад индусуријске прпизвпдое у ЕУ-27 је 14%, у 2009. гпдини а у 

2008. гпдини пн је изнпсип свега 1,8%). И у Србији је, накпн щуп је у 2008. гпдини усппрен расу 
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привредне акуивнпсуи, у 2009. гпдине псуварен пад 3,0%, а индусуријска прпизвпдоа је забележила 

виспку суппу пада физишкпг пбима прпизвпдое пд 12,1%.  

Виспк нивп индусуријске прпизвпдое (изнад 40%) у 2009. гпдини у пднпсу на 2000. гпдину 

псуварен је Мађарскпј, Слпвашкпј и Бугарскпј. У перипду 2001-2009. гпдине нивп физишкпг пбима 

индусуријске прпизвпдое у Србији у ппређеоу са развијенијим уранзиципним земљама је низак. 

Нивп индусуријске прпизвпдое у 2009. у пднпсу на 2000. гпдину већи је за 2,9% (прпсешна гпдищоа 

суппа расуа ниска 0,3%), а прерађивашка индусурија је на нивпу 2000. гпдине.  

Илусурација 22: Нивп индусуријске прпизвпдое у перипду 2001-2009.             (индекс 2000=100) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прпсешне 
суппе расуа 

2001-2009 

Србија 100,1 101,8 98,7 105,8 106,6 111,6 115,7 117,0 102,9 0,3 

Хрвауска 106,0 117,7 116,3 120,6 126,8 132,5 139,9 142,1 129,0 2,9 

Бугарска 102,2 106,9 121,7 142,7 152,3 161,2 176,1 177,5 145,9 4,3 

Румунија 108,3 113,1 116,6 121,8 124,7 133,6 140,8 142,1 134,3 3,3 

Шещка Република 106,7 107,7 114,7 125,7 134,1 149,2 162,6 158,7 138,2 3,7 

Слпвашка 106,9 113,7 119,5 125,0 129,9 142,3 160,5 163,8 140,2 3,8 

Мађарска 103,6 106,4 113,2 121,6 130,1 143,1 154,7 153,0 140,2 3,8 

Извпр: РЗР : РЗР на пснпву ппдауака UNECE Common Database, derived  from national and 

Interstate Statistical Committee, Eurostata и Наципналних суауисуика уранзиципних земаља 

2.3 Запосленост  
 

Вищегпдищоа уенденција ппадаоа брпја заппслених у укупнпј привреди присууна је у сва ури 
секупра индусурије. Велики пад заппслених у индусурији резулуау је прпцеса свпјинске 
урансфпрмације, ресурукуурираоа предузећа пднпснп пслпбађаое привауизпваних фирми пд 
ранијег вищка заппслених и кризе у 2009. гпдини. Бржи пад заппслених у индусурији пд укупне дпвеп 
је дп смаоеоа ушещћа у укупнпј заппсленпсуи. 

Графикпн 5: Ушещће заппслених индусурије у укупнпм брпју заппслених 
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У перипду пд 2006-2008. гпдине заппсленпсу ппказује ппзиуиван уренд ппвећана је за 6,3%. У 

2009. гпдини дплази дп пада акуивнпсуи у ппјединим секуприма (индусурија, енергеуика и 

грађевинарсувп) и брпја заппслених изазван ууицајем екпнпмске кризе. 

 

Илусурација 23: Заппслени 

 

 Брпј заппслених Сурукуура у (%) Индекс 

2007 2008 2009 (X) 2010 (IV) 2007 2008 
2009 

(X) 

2010 

(IV) 

2010/200

7 

Укупнп 

заппслени 

2.655.73

6 

2.821.72

4 

2.590.18

8 

2.412.10

6 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
90,8 

Ппљппривреда, 

щум.и впдппр. 
551.716 707.318 620.258 549.816 20,8 25,1 23,9 22,8 99,7 

Рибарсувп 876 1.526 1.927 2.251 0,0 0,1 0,1 0,1 257,0 

Индусурија 620.966 561.669 515.182 480.639 23,4 19,9 19,9 19,9 77,4 

Вађеое руда и 

камена 
41.261 32.387 27.726 20.748 1,6 1,1 1,1 0,9 50,3 

Прерађивашка 

индусурија 
521.744 484.281 441.472 405.485 19,6 17,2 17,0 16,8 77,7 

Елекуришна 

енергија, гас и 

впда 

57.961 45.001 45.984 54.406 2,2 1,6 1,8 2,3 93,9 

Грађевинарсувп 161.251 177.454 135.478 119.410 6,1 6,3 5,2 5,0 74,1 

Тргпвина  398.470 418.063 361.326 346.038 15,0 14,8 13,9 14,3 86,8 

Хпуели и 

ресупрани 
72.317 83.867 76.133 67.970 2,7 3,0 2,9 2,8 94,0 

Сапбраћај и везе 169.769 157.167 154.646 142.514 6,4 5,6 6,0 5,9 83,9 

Финансијскп 

ппсредпваое 
43.044 56.577 55.326 43.982 1,6 2,0 2,1 1,8 102,2 

Некреунине 88.855 91.811 89.257 89.270 3,3 3,3 3,4 3,7 100,5 

Државна управа 

и спц. 
141.938 135.724 127.665 125.496 5,3 4,8 4,9 5,2 88,4 
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Псигураое 

Пбразпваое 118.064 122.528 150.522 148.943 4,4 4,3 5,8 6,2 126,2 

Здравсувени и 

спц. Рад 
166.405 176.343 176.332 170.146 6,3 6,2 6,8 7,1 102,2 

Кпмуналне, 

друщ. и лишне 

услуге 

114.121 123.876 118.691 118.821 4,3 4,4 4,6 4,9 104,1 

Дпмаћинсува са 

зап. Лицима 
6.435 6.646 6.028 5.171 0,2 0,2 0,2 0,2 80,4 

Ексуериупријалн

е прг. и уела 
1.509 1.153 1.415 1.640 0,06 0,04 0,05 0,07 108,7 

Извпр: РЗС (Анкеуа п раднпј снази) 

У перипду 2007-2010. гпдине укупна заппсленпсу према Анкеуи п раднпј снази смаоена је за 

9,2% (243.630 лица), а у индусурији за 22,6% (140.327 лица). Смаоеое брпја заппслених у индусурији 

псуваренп је у сва ури секупра: вађеоу руда и камена (49,7%) прерађивашкпј индусурији (22,3%), и 

прпизвпдои и дисурибуцији елекуришне енергије, гаса и впде (6,1%).  

Смаоенп је ушещће заппслених у индусурији у пднпсу на укупан брпја заппслених са 23,4% у 

2007. гпдини на 19,9% у 2010. гпдини (у прерађивашкпј индусурији са 19,6% на 16,8%). 

Илусурација 24: Прерађивашка индусурија 

 Заппслени Сурукуура (%) Индекс 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2007 

Прерађивашка индусурија  521.744 484.281 441.472 - - 100 84.6 

Прерађивашка индусурија 

(заппслени у правним лицима 

+ привауни предузеуници и 

заппслени кпд оих) 

451.744 432.293 - 100,0 100,0 - - 

Прехрамбени прпизвпди, 

пиће и дуван 
99.939 99.368 89851 22,1 23.0 20.4 89.9 

Тексуил и уексуилни 

прпизвпди 
47.051 44.666 36760 10,4 10.3 8.3 78.1 

Кпжа и предмеуи пд кпже 13.361 12.111 12248 3,0 2.8 2.8 91.7 

Дрвна индусурија 15.191 14.870 11198 3,4 3.4 2.5 73.7 
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Папир и издавашка делаунпсу 27.509 25.523 27833 6,1 5.9 6.3 101.2 

Кпкс и деривауи нафуе 4.244 3.616 823 0,9 0.8 0.2 19.4 

Хемијски прпизвпди 25.069 23.441 25526 5,5 5.4 5.8 101.8 

Гума и пласуика 22.574 22.560 21904 5,0 5.2 5.0 97.0 

Псуали немауални минерали 24.225 22.103 20004 5,4 5.1 4.5 82.6 

Пснпвни меуали и меуални 

прпизвпди 
57.673 56.090 56533 12,8 13.0 12.8 98.0 

Псуале мащине и уређаји  29.176 29.374 37009 6,5 6.8 8.4 126.8 

Елекуришни и ппуишки уређаји 30.194 28.099 32767 6,7 6.5 7.4 108.5 

Сапбраћајна средсува 32.528 26.492 28591 7,2 6.1 6.5 87.9 

Псуалп 23.012 23.984 40425 5,1 5.5 9.2 175.7 

Извпр: РЗС (Анкеуа п раднпј снази), Саппщуеое ЗП20 (РАД-1), Предузеуници у Републици 

Србији у 2007, 2008 (радни дпкумену бр.62, 67, 72), 2009 - прпцена РЗР (ппдсекупри) 

Укупна заппсленпсу у перипду 2007-2009. гпдине у прерађивашкпј индусурији (према АРС) 

маоа је за 15,4% (80.272 щуп је 75,9% пада индусурије). У сурукуури прерађивашке индусурије у 2009. 

гпдини највеће ушещће имају заппслени у: прпизвпдои прехрамбених прпизвпда, пића и дувана 

(20,4%), прпизвпдои псуалих меуала и суандардних меуалних прпизвпда (12,8%), прерађивашкпј 

индусурији на другпм месуу неппменуупј (9,2%), прпизвпдои мащина и уређаја, на другпм месуу 

неппменуупј (8,4%), прпизвпдои уексуила и уексуилних прпизвпда (8,3%), прпизвпдои елекуришних и 

ппуишких уређаја (7,4%), прпизвпдои сапбраћајних средсуава (6,5%), иуд.  

Кпмпарауивна анализа глпбалне заппсленпсуи има уенденцију ппмераоа пд секупра 

индусурије ка услужнпм секупру. Транзиција према уржищнпј екпнпмији дпвела је дп расуа 

прпдукуивнпсуи и пада заппсленпсуи. 

Тржищуе рада у земљама ЈИЕ у 2009. гпдини прилагпдилп се услпвима екпнпмске кризе, 

заппсленпсу је пд ппшеука кризе пала у свим ппсмаураним земљама. Највећи пад заппсленпсуи је у 

приваунпм секупру углавнпм изазван пупущуаоем заппслених из индусурије кпја је највище ппгпђена 

глпбалнпм екпнпмскпм кризпм. Ппсмауранп пп секуприма индусурије највећи пад заппслених је у 

прерађивашкпј индусурији: Србије (15,4%), Хрвауске (11,7%). Шещке (11,6%), Румуније (11,3%), 

Слпвашке (10,9%), Мађарске (9,3%), и Бугарске (6,9%). 

Илусурација 25: Заппслени у земљама пкружеоа (у хиљ.) 

 2007 2008 2009 2009/2007 

Србија (Укупнп) 2655.7 2821.7 2590.2 97.5 

Индусурија 620.9 561.7 515.2 83.0 
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Прерађивашка 521.7 484.3 441.4 84.6 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 23.4 19.9 19.9  

Мађарска (Укупнп) 3926.2 3879.4 3781.8 96.3 

Индусурија 949.1 939.6 882.7 93.0 

Прерађивашка 873.7 854.6 792.7 90.7 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 24.2 24.2 23.3  

Румунија (Укупнп) 9353.3 9369.1 9243.5 98.8 

Индусурија 2251.8 2209.6 2047.5 90.9 

Прерађивашка 1973.8 1905.2 1751.3 88.7 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 24.1 23.6 22.2  

Бугарска (Укупнп) 3252.6 3360.7 3253.6 100.0 

Индусурија 857.7 878.4 818.3 95.4 

Прерађивашка 766.5 769.7 713.9 93.1 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 26.4 26.1 25.2  

Хрвауска (Укупнп) 1614.4 1635.5 1605.3 99.4 

Индусурија 349.9 354.8 320.9 91.7 

Прерађивашка 312.2 303.8 275.8 88.3 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 21.7 21.7 20.0  

Шещка (Укупнп) 4922.0 5002.5 4934.3 100.2 

Индусурија 1521.3 1534.9 1396.2 91.8 

Прерађивашка 1405.5 1378.5 1242.7 88.4 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 30.9 30.7 28.3  

Слпвашка (Укупнп) 2357.7 2433.7 2366.3 100.4 
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Индусурија 690.3 717.4 639.4 92.6 

Прерађивашка 634.5 639.9 565.4 89.1 

Ушещће заппслених индусурије у 

укупнпј (%) 29.3 29.5 27.0  

Извпр: РЗС (Анкеуа п раднпј снази), Eurostat 

 

2.4. Регионални размештај индустрије 
 

Пснпвни налаз: Исураживаоа и емпиријске анализе регипналнпг развпја Србије указују да су 

кљушни шинипци регипналне неравнпуеже и ппларизације Србије:  

1) кпнуинуиранп неппвпљни демпграфски урендпви,  

2) виспка регипнална незаппсленпсу,  

3) перманенуна девасуација индусуријскпг кпмплекса,  

4) инфрасурукуурна неизграђенпсу и  

5) незапкружени и нефункципнални инсуиууципнални пквир.  

Прпблеми регипналнпг развпја Србије пгледају се у регипналним диспрпппрцијама нивпа 

развијенпсуи ппјединих ппдрушја, неразвијенпсуи великпг брпја ппщуина, сурукуурним 

неусклађенпсуима, инсуиууципналним прпблемима, неппвпљним демпграфским креуаоима и 

мауеријалним пгранишеоима. Пснпвни мпуив за ангажпваое државе у пвпј пбласуи су пгрпмни 

унууаррегипнални и међурегипнални несклади кпји спууавају развпј и иницирају миграципне упкпве. 

Велики и сурауещки важни прпсупри псуају пппулаципнп неппкривени, а оихпви ресурси 

неискприщћени. Исупвременп, у развијенијим ценурима дплази дп прекпмерне кпнценурације 

суанпвнищува и привреде, щуп прпизвпди негауивне ппследице у екпнпмскпј, спцијалнпј, прпсупрнпј 

и екплпщкпј сфери.  

Илусурација 26: Регипнални брууп дпмаћи прпизвпд (БДП) 2009. 

Регипн 

БДП пп 

суанпвнику 

(индекс, 

РС=100) 

Ушещће 

(%) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 100,0 100,0 

Бепградски регипн 179,4 39,9 

Регипн Впјвпдине 95,2 25,6 
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Регипн Щумадије и Западне Србије 71,4 20,0 

Регипн Јужне и Исупшне Србије 63,3 14,4 

Регипн Кпспвп и Меупхија ... ... 

Извпр: РЗС   

 

Регипнални БДП Србије за 2009. гпдину указују да је самп Бепградски регипн псуварип 

изнадпрпсешни индекс БДП пп суанпвнику, пднпснп, има 2,8 пууа већу вреднпсу пд регипна Јужне и 

Исупшне Србије.  

Вище пд пплпвине ппщуина (82) сврсуава се у групу недпвпљнп развијених ппщуина6. Сви 

дпсадащои мпдели привреднпг расуа и развпја базирали су се на секупрским приприуеуима и 

пплиуикама, на краукпрпшним и средопрпшним циљевима. Ппдсуицајна пплиуика није успевала да 

спреши даље запсуајаое неразвијених ппдрушја, щуп је впдилп прпдубљаваоу сурукуурних прпблема 

и пдразилп се на укупан нивп развијенпсуи.  

Илусурација 27: Регипнална неравнпмернпсу Србије у  2009. 

 
неуп зараде  

пп суанпвнику 

суппа 

незаппсленпсуи 

демпграфскп 

пражоеое 

1971-2009 

суепен 

пбразпваоа 

инфрасурукуурна 

ппремљенпсу 

ПБЛАСТИ 

4 : 1 

Бепград : 

Тпплишка 

1:4 

Бепград : 

Јабланишка 

(-29,5): (+35) 

Пирпуска : Бепград 

4 : 1 

Бепград : 

Бранишевска 

3 : 1 

Јужнпбашка : 

Пшиоска 

ППЩТИНЕ 

12:1 

Нпви Сад : 

Пппвп 

1:3 

Лебане : 

Бепград 

(-13,5) : (+35) 

Црна Трава : Суара 

Пазпва 

12 : 1 

Бепград : Малп 

Црниће 

10:1 

Нпви Сад : 

Бпсилеград 

Извпр: РЗР, РЗС 

Један пд првих факупра регипналнпг дисбаланса је пппулаципна регресија кпја је у Србији 

нарпшиуп изражена у ппследое две деценије, а манифесуује се у виду смаоеоа укупнпг брпја 

суанпвника, пада науалиуеуа, ппрасуа нивпа мпруалиуеуа, пражоеоа руралних ппдрушја и изразиупг 

суареоа суанпвнищува. Прирпдни приращуај је кпнсуанунп негауиван, најнижи у пкружеоу, 

суанпвнищувп је међу најсуаријим у Еврппи, пшекиванп урајаое живпуа и суппа смрунпсуи пдпјшади су 

знаунп исппд еврппскпг прпсека.  

Регипнални развпј Србије каракуерищу динамишни миграципни упкпви. Прпсупрнп-

демпграфска асимеуришнпсу је све израженија: скпрп урећина пппулације кпнценурисана је на свега 

20% уериуприје, пднпснп у ужим урбаним регипнима. Највећу кпнценурацију суанпвнищува бележи 

                                                           
6
 Уредба п ууврђиваоу јединсувене лисуе развијенпсуи регипна и јединица лпкалне сампуправе за 2010. гпдину („Службени 

гласник РС”, брпј 51/10). 
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ппдрушје града Бепграда, где је према демпграфским прпценама (2009. гпдина), кпнценурисанп 

22,3% суанпвнищува, зауим Јужнпбашка (8,3%) и Нищавска пбласу (5,1%), дпк најмаое ушещће у 

пппулацији имају Тпплишка и Пирпуска пбласу (пп 1,3%).  

Несклади у регипналнпј кпнкуренунпсуи пгледају се у кпнценурацији привредне акуивнпсуи 

успещних предузећа у Бепградскпм регипну и Јужнпбашкпј пбласуи, дпк су псуали регипни супшени са 

нискпм привреднпм акуивнпщћу, неразвијенпщћу и виспким урпщкпвима рада. У перипду ппшеуне 

еуапе индусуријализације у Србији, регипнална кпмппненуа развпја била је заппсуављена у кпрису 

гранскпг аспекуа и фпрмираоа индусуријске сурукууре. У уаквим услпвима лпкаципне преднпсуи су 

биле на сурани већих градпва и пних ппдрушја кпја су имала већ изграђене инфрасурукуурне пбјекуе 

или су се налазила ппред или у неппсреднпј близини прирпдних пспвина развпја.  

Привреда Србије је једнпдимензипналнп кпнценурисана на ппдрушје великих ценуара, кпји 

имају изразиуу привлашнпсу у пднпсу на руралнп ппдрушје какп за дпмаће, уакп и за суране власнике 

капиуала. С друге суране, неразвијенпсу пбухвауа све већи прпсупр Републике јер се брпј 

неразвијених ппщуина у перипду пд 1995. дп 2010. гпдине ппвећап на 46 (према закпнским 

рещеоима из 2010. гпдине). Неразвијена ппдрушја бележе кпнсуанунп изразиуп виспке суппе 

незаппсленпсуи, праћене и ексуремнп виспкпм супппм демпграфскпг пражоеоа, услед шега оихпва 

друщувена и екпнпмска мпћ ппада збпг виспкпг суепена неискприщћенпсуи ппсупјећих привредних 

капациуеуа.  

Регипналну привредну сурукууру Србије каракуерище дпминануна засуупљенпсу 

урадиципналне индусуријске прпизвпдое, уехнишкп-уехнплпщкп и екпнпмскп запсуајаое, знашајан 

брпј предузећа губиуаща са незаврщеним прпцеспм ресурукуурираоа, низак суепен кпнкуренунпсуи, 

дисперзиван извпзни аспруиман уз преуежнп ушещће сирпвина и прпизвпда нижег суепена пбраде, 

скрпман неуп девизни ефекау. Транзиципна креуаоа у Србији нису знашајније ууицала на прпмену 

регипналне привредне сурукууре и ппред ппрасуа ушещћа секупра услуга, пре свега, великпг ушещћа 

ургпвине. 

Највище зараде у Србији су имали заппслени у секуприма где је заврщен прпцес 

привауизације и ресурукуурираоа, дпк су најниже у нересурукуурираним секуприма, где није 

спрпведена привауизација, са ниским кпнкуренуским ппуенцијалпм. На нивпу пбласуи, највищи нивп 

прпсешне зараде (крај 2009. гпдине) псуварили су заппслени у граду Бепграду (74% изнад 

републишкпг прпсека), дпк су најниже зараде имали заппслени у лпкалнпј привреди Тпплишке 

пбласуи (пкп 60% исппд прпсека). 

Регипналне разлике у креуаоу прпсешних зарада прерађивашке индусурије су вепма 

изражене. Изнадпрпсешне зараде бележи псам пбласуи, при шему предоаши Јужнпбанауска (40% 

изнад прпсека Србије), дпк је на дну лесувице Тпплишка пбласу са свега 43,6% републишкпг прпсека. 

Девасуација индусуријских градпва ппследица је препплпвљене суппе индусуријскпг расуа, пада 

заппсленпсуи, виспких суппа незаппселнпсуи и недпвпљне предузеунишке иницијауиве лпкалнпг 

суанпвнищува. Крајое неппвпљни екпнпмски услпви пукрили су дпдауне, дп сада прикривене, 

спцијалне прпблеме и ппрасу сирпмащува у индусуријским ценурима. 
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2.4.1. Регионална запосленост 

 

Регипналне разлике у кпнценурацији раднпг ппуенцијала, ппсреднп се пгледају и у 

дисурибуцији брпја заппслених пп пбласуима. Наиме, скпрп пплпвина пд укупнпг брпја заппслених у 

Србији у 2009. гпдини радила је на ппдрушју града Бепграда (32,5%) и Јужнпбашке пбласуи (10,7%), 

дпк је најмаое заппслених у Тпплишкпј (0,8%), Пирпускпј (1,3%) и Зајешарскпј пбласуи (1,4%). Суппе 

заппсленпсуи пп пбласуима варирају у размери већпј пд 1:2. 

 

 

Графикпн 6: Креуаое брпја  заппслених у прерађивашкпј индусурији пп пбласуима 

 

 

 

Регипналне суппе заппсленпсуи у прерађивашкпј индусурији ппказују изразиуу уенденцију 

ппадаоа, при шему су оихпве вреднпсуи знашајнп ниже пд суппа расуа укупне заппсленпсуи, щуп је у 

складу са ппщуим уенденцијама везаним за пад индусуријске акуивнпсуи. Највищу суппу 

заппсленпсуи у прерађивашкпј индусурији (2009. гпдина), кпја двпсурукп превазилази прпсек 

Републике, бележи Пирпуска пбласу (9,2%), насупрпу Бранишевскпј са најнижпм супппм (2,2%).  

 

2.4.2. Регионална густина индустрије  

 

Крпз неадеквауан регипнални размещуај и кпнценурацију индусуријских капациуеуа на 

уериуприји развијених ппдрушја, манифесуује се прпсупрна и привредна неравнпмернпсу. Пд једне 

пеуине укупнпг брпја предузећа регисурпваних у привреди кпја ппслују у секупру индусурије, близу 
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40% је регисурпванп у Бепграду и на ппдрушју Впјвпдине (предоаши Јужнпбашка пбласу, са ушещћем 

пд 10% укупнпг брпја индусуријских ценуара и 11% укупнпг брпја заппслених у секупру индусурије). 

Такпђе,  индекс релауивне гусуине индусурије Gи7(2009), бележи највище вреднпсуи на ппдрушју 

Јужнпбашке пбласуи (2,2) и града Бепграда (2,1), дпк је на ппдрушју Тпплишке пбласуи свега 0,2 щуп 

знаши да је пва пбласу 80% маое екпнпмски (индусуријски) акуивна у пднпсу на прирпдне капациуеуе 

и демпграфски ппуенцијал. Исупвременп град Бепград и Јужнпбашка пбласу бележе и највећу гусуину 

индусуријске заппсленпсуи, дпк за Бпрску пбласу индусурија предсуавља најзнашајнију делаунпсу 

(највећа вреднпсу кпефицијенуа знашаја индусурије). 

Илусурација 28: Индикаупри регипналне развијенпсуи индусуријске прпизвпдое у Србији 2009. 

Регипн/пбласу  

 Гусуина 

заппсленпсу

и у 

индусурији8  

Кпефицијен

у знашаја 

индусурије9 

 Кпефицијену 

индусуријализације
10  

 Индекс 

релауивне 

гусуине 

индусурије
11 

 Индекс 

релауивне 

гусуине 

прерађивашк

е 

индусурије12 

Република 

Србија  
5,0 41,8 6,0 1,0 1,0 

Град Бепград 33,8 24,7 6,7 2,1 2,1 

Севернпбашка  7,0 43,8 6,5 1,3 1,6 

Средоебанауска  3,1 51,6 5,2 0,7 0,8 

Севернпбанауск

а  
4,5 58,4 6,7 0,9 1,2 

Јужнпбанауска  3,4 50,8 4,7 0,8 1,0 

Западнпбашка  3,7 48,1 4,5 0,8 1,1 

Јужнпбашка  11,9 41,5 7,9 2,2 1,6 

Сремска  3,8 46,4 4,1 0,8 0,9 

Машванска  3,1 43,4 3,2 0,5 0,6 

Кплубарска  4,6 63,1 6,2 0,8 0,9 

                                                           
7 Индекс релауивне гусуине индусурије Gi ппказује суепен кпнценурације индусурије у пквиру ппјединих регија (пбласуи). 
Gi=1 указује да је дпсуигнууа ппупуна равнпмернпсу у ппгледу пднпса велишине уериуприје и развијенпсуи индусурије. 
8
 Пднпс брпја заппслених у секупру индусурије на пдређенпј уериуприји. 

9
 Пднпс брпја заппслених у секупру индусурије у пднпсу на укупан брпј заппслених у привреди. 

10
 Пднпс брпја заппслених у секупру индусурије и брпја суанпвника. 

11
 Збир ушещћа брпја заппслених и прихпда у укупнпј индусурији према збиру ушещћа у ппврщини и брпју суанпвника. 

12
 Збир ушещћа брпја заппслених и прихпда у прерађивашкпј индусурији) према збиру ушещћа у ппврщини и брпју 

суанпвника 
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Щумадијска  9,0 64,8 7,4 1,3 1,3 

Ппмправска  6,2 67,4 7,4 0,9 0,9 

Злауибпрска  2,8 60,7 5,8 0,6 0,7 

Мправишка  5,7 59,4 8,0 1,1 1,3 

Ращка  3,6 52,8 4,7 0,7 0,5 

Расинска  6,2 66,9 6,7 0,9 1,1 

Ппдунавска  10,2 61,8 6,3 1,5 1,9 

Бранишевска  1,8 47,1 3,7 0,4 0,2 

Бпрска  2,9 69,9 7,7 0,7 0,5 

Зајешарска  1,3 58,1 3,8 0,3 0,3 

Нищавска  7,1 49,3 5,2 1,0 1,0 

Тпплишка   1,2 64,0 2,9 0,2 0,3 

Пирпуска  2,6 67,3 7,6 0,6 0,7 

Јабланишка  2,1 51,0 2,6 0,3 0,4 

Пшиоска  4,1 69,4 6,3 0,7 0,8 

         Извпр: РЗС, пбрада РЗР 

Брпј заппслених се смаоип у свим регипнима (најуеже је ппгпђен регипн Јужне и Исупшне 
Србије, где је брпј заппслених препплпвљен). Пд укупнпг брпја регисурпваних микрп предузећа из 
секупра индусурије, на уериуприји ури регипна (Бепградскпг, регипна Впјвпдине и регипна Щумадије 
и Западне Србије) ппслпвалп је шак 84% предузећа, заппщљавајући 82% пд укупнпг брпја заппслених 
и генерищући близу 60% БДВ-а. Ипак, прпсупрну неравнпмернпсу индусуријских капациуеуа најбпље 
илусурују ппдаци да нпр. у регипну Бепграда ппслује 6.033 индусуријских предузећа микрп велишине, 
са 108.980 заппслених, дпк је на прпсупру регипна Јужне и Исупшне Србије свега 3.014 предузећа са 
84.286 заппслених. Пваква индусуријска кпнценурација ууицала је на вреднпсуи индекса релауивне 
гусуине, кпји за Бепград изнпси 2,1, а за регипн Јужне и Исупшне Србије 0,6, щуп знаши да је пвај 
регипн 40% маое екпнпмски (индусуријски) акуиван у пднпсу на прирпдне капациуеуе и демпграфски 
ппуенцијал. 
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Каруа 1: Индекс релауивне      Каруа 2: Заппсленпсу у прерађивашкпј       

гусуине индусурије 2009.          индусурији 2009. 

 

           

Према брпју заппслених, изврщена је кауегпризација на мале прерађивашке индусуријске 

ценуре (кпји заппщљавају пд 1.000 дп 5.000 заппслених, 49 ппщуина); б) средое прерађивашке 

индусуријске ценуре (кпји заппщљавају пд 5.000 дп 10.000 заппслених, 13 градпва/ппщуина); и в) 

велике прерађивашке индусуријске ценуре (са вище пд 10.000 заппслених, 4 града). На индусуријскпј 

мапи Србије ппсебнп се издвајају градпви Бепград, са 85 хиљада заппслених у прерађивашкпј 

индусурији и Нпви Сад, са прекп 16 хиљада заппслених. 

Графикпн 7: Инвесуиције пп намени у прерађивашку индусурију 2008. 
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2.4.2.1. Инвестиције у нова основна средства 

 

 Иакп су псуварене инвесуиције у Србији у нпва пснпвна средсува13, регипнални аспеку 

инвесуиција ппказује да је шак 9 пбласуи инвесуиралп самп дп 20% у нпве капациуеуе прерађивашке 

индусурије, а да је најмаое инвесуиранп у Зајешарскпј (1%) и Ппдунавскпј пбласуи (7,6%). С друге 

суране, највећи прпценау  улагаоа у нпве капациуеуе  прерађивашке индусурије псуварена су у 

Машванскпј (73,3%), Севернпбашкпј (64,6%) и Бранишевскпј (63,4%) пбласуи, дпк је у Јужнпбашкпј, 

Кплубарскпј и Пирпускпј пбласуи пва врсуа улагаоа изнпсила прекп 50%. Сурукуура инвесуиција пп 

намени је у пбрнуупј кпрелацији са суепенпм развијенпсуи ппдрушја, пднпснп, щуп је нивп 

развијенпсуи ппдрушја нижи, веће је ушещће инвесуиција у рекпнсурукцију и пдржаваое. 

 

 

Графикпн 8: Извпз прерађивашке индусурије 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Регионална извозна активност 

 

 Регипналне привреде нису дпвпљнп ресурукууиране за виспке захуеве кпнкуренуних 

инпуржищуа. Пплпвина извпза Србије кпнценурисана је у ури пбласуи – град Бепград, Ппдунавска и 

Јужнпбашка пбласу – дпк пбласуи са неразвијеним ппщуинама скпрп симбплишнп ууишу на извпзну 

акуивнпсу српске прерађивашке индусурије.  

Ппдрушја са ппсебним развпјним прпблемима. Тежина регипналних диспрпппрција 

диференцира ури групе ппдрушја са ппсебним прпблемим. Неразвијенп ппдрушје (у даљем уексу: 

                                                           
13

 Републишки завпд за суауисуику (РЗС), Ппщуине у Србији, 2009. 
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НРП). Традиципналнп неразвијенп ппдрушје пбухвауа 40 ппщуина кпје каракуерище изузеунп пскудни 

инфрасурукуурни, мауеријални, привредни и кадрпвски ресурси.  

Индусуријски девасуиранп ппдрушје. Кап ппследица екпнпмске дисупрзије 1990-их, прпцеса 

урансфпрмације привреде и уранзиципнпг прилагпђаваоа фпрмиранп је нпвп девасуиранп ппдрушје. 

Ради се п некадащоим индусуријским ценурима у 20 градпва, кпји су били нпсипци регипналнпг 

привреднпг развпја. Пни су у пднпсу на 1990-уе изгубили вище пд 40% ппслпвнпг прихпда и вище пд 

50% заппслених из прерађивашке индусурије.  

Српске заједнице на Кпспву и Меупхији. Пвп ппдрушје пбухвауа пкп 250 насељених месуа у 

кпјима живи пкп 130.000 суанпвника. Екпнпмски псирпмащенп суанпвнищувп, без заппслеоа, 

дпдаунп је супшенп са шесуим еунишким кпнфликуима, виспкпм супппм незаппсленпсуи, лпщим 

спцијалним суаууспм, ниским квалиуеупм пбразпваоа, непдрживим инфрасурукуурним и 

кпмуналним услпвима и недпсуаукпм екпнпмскпг прпспериуеуа.  

 

2.5. Међународна конкурентност српске индустрије 

 

2.5.1. Кредитни рејтинг земље 

 

Суверени кредиуни рејуинг је индикаупр кпји у дескрипуивнпј фпрми ппзиципнира 

пблигације еминенауа на уржищуу капиуала и прпцеоује верпваунпћу реализације пбавеза неке 

екпнпмије. Агенције Staнdard & Poor´s, Mody´s Iнvеstors Sеrvиcе и Fиtch на пснпву квануиуауивне 

анализе дефинищу скалу мпгућег ранга земље на уабелама кредиунпг рејуинга и пдређују разлишиуе 

ппзиције и нивпе ризика oднпснп инвесуиципне сппспбнпсуи екпнпмије. Кредиуни рејуинг, у извеснпј 

мери, ануиципира динамику ресурукуурираоа екпнпмије и извпза пбзирпм да је знашајни индикаупр 

суабилнпсуи екпнпмије за мпдалиуеуе инвесуиципнпг прилива. 

Србија је први пуу рангирана на рејуинг лисуама агенција Staнdard & Poo'rs у 2004. гпдини и 

Fиtch у 2005. гпдини накпн кпнсплидације пбавеза са Лпндпнским клубпм ппверилаца и уада јпј је 

дпдељен кредиуни рејуинг B+, за дугпрпшне и B за краукпрпшне пбавезе. У 2005. гпдини пве агенције 

дпделиле су Србији вищи кредиуни рејуинг (BB-) за дугпрпшна улагаоа. Аналиуишари S&P и Fиtch 

пценили су да у 2006. гпдини ппсупје самп изгледи за прпмену суабилнпг у ппзиуиван outlook, али не 

и за бпље кредиунп ппзиципнираое Србије на уржищуу капиуала. Кредиуни рејуинг Србије псуап је 

непрпмеоен у 2007. гпдини и 2008. гпдини, али јпј је ппзиуиван outlooк у 2007. гпдини ревидиран у 

негауиван. Исуа ппзиција у пквиру дпдељенпг кредиунпг рејуинга задржана је и у 2008. гпдини, а 

највећи ууицај на пцену п неппвпљнпј инвесуиципнпј перспекуиви имап је виспк дефициу уекућег 

рашуна и пплиуишки ризик. Staнdard &Poor's је ппбпљщала кредиуни рејуинг Србије у децембру 2009. 

гпдине са BB-на BB /суабилни/. И међунарпдна агенција за ууврђиваое кредиунпг бпниуеуа Fиtch 

Ratингs у нпвембру 2010. гпдине ппправила је кредиуни рејуинг Србије у делу кпји се пднпси на 

прпгнпзу (outlook) за дугпрпшни кредиуни рејуинг са BB минус у BB суабилни. Такп је Србија врауила 

„outlook” суабилан ппсле децембра 2008. гпдине. Бпљи кредиуни рејуинг ууицаће на ппвпљније 

услпве кредиунпг задуживаоа Србије и на ппбпљщаое инвесуиципне климе. Тп знаши да је Србија 
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усппсуавила суабилне финансијске и уржищне урендпве и да се пшекује да уакав уренд буде 

насуављен. 

Привредни расу кап дугпрпшна уенденција ппвећаоа прпизвпдое рпба и услуга у једнпј 

екпнпмији предсуавља квануиуауивни израз привреднпг развпја и најшещће се изражава прекп брууп 

дпмаћег прпизвпда (БДП) пп суанпвнику. У међунарпдним ппређеоима живпунпг суандарда и 

ппщуег нивпа кпнкуренунпсуи, БДП пп суанпвнику се изражава у париуеуима куппвне мпћи (PPP - 

Purchasинг powеr parиty), шиме се ппсуиже да јединица сваке валууе има исуу реалну вреднпсу у 

свакпј земљи. Према ппдацима ММФ14, Србија је пд 2005-2008. гпдине ппвећавала БДП (PPP) пп 

суанпвнику у прпсеку 10% гпдищое, али је у 2009. гпдини у услпвима глпбалне екпнпмске кризе 

псуварила пад пвпг индикаупра у пднпсу на преухпдну гпдину. Међууим, упкпм ппсмауранпг перипда 

БДП (PPP) пп суанпвнику Србије се приближава прпсеку земаља Југписупшне Еврппе и у 2009. гпдини 

је нижи за 4 прпценуна ппена (у 2005. гпдини за 10 пп). Ипак, индекс БДП пп глави суанпвника, према 

париуеуима куппвне мпћи Србије је међу најнижим у Еврппи и 3 пууа је маои у пднпсу на прпсек 

Еврппске уније. 

У најнпвијем Извещуају п кпнкуренунпсуи 2010-2011. (Global Competitiveness Index GCI), кпјим 

је пбухваћенп 139 земаља (щесу вище негп у преухпднпм извещуају), Србија заузима 96. ппзицију и са 

брууп дпмаћим прпизвпдпм пп суанпвнику пд 5.809 USD налази се на зашељу групе пд 29 земаља кпје 

крпз ппвећаое ефикаснпсуи уеже да псуваре екпнпмски расу и ппбпљщају свпју укупну кпнкуренуску 

ппзицију. Скпрп све земље из пкружеоа Србије, налазе се у другпј фази развпја, псим Мађарске (52) 

и Хрвауске (77), кпје су на прелазу ка екпнпмски најјашпј групи земаља, у кпјпј се већ налази 

Слпвенија (45) са БДП пп суанпвнику пд 24.417 USD. Србија је и даље једна пд најнекпнкуренунијих 

земаља на еврппскпм кпнуиненуу – јединп Бпсна и Херцегпвина заузима нижу ппзицију пд Србије. 

Према анализи Свеускпг екпнпмскпг фпрума, у Србији пшигледнп јпщ увек ппсупји знашајан 

ууицај државе на екпнпмска креуаоа, али се и ефикаснпсу привреде не ппбпљщава у дпвпљнпј мери, 

збпг шега Србија не дпсуиже бпље кпнкуреунске ппзиције на свеускпј ранг лисуи, кап щуп уп шине 

псуале земље Југписупшне Еврппе. За земље у фази развпја у кпјпј се налази и Србија, најважније су 

дпсуигнууе вреднпсуи ппказауеља у пквиру ппдиндекса Б.  

 

2.5.2. Повећање ефикасности 

 

На пснпву псуварених резулуауа, Србија се налази у вепма неппвпљнпм кпнкуренускпм 

пплпжају, јер је према већини ппказауеља исппд прпсека земаља Југписупшне Еврппе, а уп знаши да је 

далекп пд прпсека земаља шланица Еврппске уније. Без мпдернизације прпизвпдних капациуеуа, уз 

кпнсуанунп улагаое у пбразпваое и унапређиваое сурушнпсуи радника, Србија не мпже да ппбпљща 

ефикаснпсу ни у другим привредним сферама ниуи мпже да дпсуигне вищи суепен развијенпсуи. 

Дугпрпшнп ппсмауранп, људски капиуал и уехнплпгија су два кљушна факупра кпја деуерминищу 

пдржив екпнпмски расу и кпнкуренуан пплпжај једне пувпрене уржищне привреде. 

На пснпву псуалих међунарпдних исураживаоа и дпбијених резулуауа презенуираних у 
публикацијама ренпмираних свеуских инсуиууција, мпже се закљушиуи: 

                                                           
14 International monetary fund, The World Economic Outlook, October 2010 
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 - WEF Лисабпнски преглед – у пднпсу на 2008. гпдину, Србија је благп ппбпљщала укупан 

суепен кпнкуренунпсуи, пре свега збпг веће вреднпсуи ппдиндекса Пдрживи развпј. Међууим, према 

укупнпм индексу, али и према вреднпсуи свих ппдиндекса, Србија је у 2010. гпдини и даље исппд 

прпсека земаља Југписупшне Еврппе, дпк се јединп приближава прпсешнпј вреднпсуи ппдиндекса 

Инпвације и R&D, 

 - EBRD уранзиципни извещуај – Србија је једна пд седам држава кпје су у 2010. гпдини 

псувариле напредак у некпј пд девеу пбласуи, на пснпву кпјих ЕBRD прауи напредак у уранзицији 

укупнп 29 земаља. Србија је напредпвала у пплиуици кпнкуренције и ппвећала пцену на 2,33, збпг 

усклађиваоа Закпна п защуиуи кпнкуренције с прпписима ЕУ и јашаоа улпге Кпмисије за защуиуу 

кпнкуренције. Збпг упга је ппправљена и укупна прпсешна пцена на 2,93 са прпщлпгпдищоих 2,89. 

Србију каракуерище спприја динамика спрпвпђеоа привредних рефпрми у пднпсу на прпсек земаља 

Југписупшне Еврппе кпје нису шланице ЕУ, а прпсешна пцена прпгреса већа је самп пд вреднпсуи за 

Бпсну и Херцегпвиу (2,82) и Црну Гпру (2,89). Пд еврппских уранзиципних земаља кпје су раније 

кренуле са сурукуурним рефпрмама, унапредиле свпј екпнпмски развпј и ппсуале шланице ЕУ, Србија 

знаунп запсуаје, нарпшиуп у пквиру индекса Сигурнпсу уржищуа, Ресурукуурираоа предузећа и 

Пплиуике кпнкуренунпсуи. 

Графикпн 9: EBRD уранзиципни индикаупри у 2010. гпдини 
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Извпр: EBRD 

Србија је заппшела уранзицију касније негп већина других земаља, али је успела да их 

сусуигне у прпуеклпј деценији (пд 1994-2000. гпдине средоа вреднпсу EBRD уранзиципнпг 

индикаупра била је непрпмеоана и изнпсила је 1,45). Србија уек пд 2001. гпдине ппшиое да псуварује 

напредак у уранзиципнпм прпцесу. Накпн две гпдине снажнпг усппна и радикалних сурукуурних 

прпмена, рефпрме у Србији су имале знаунп спприју динамику, али је псувариван ппзиуиван 

екпнпмски расу, све дп ппјаве свеуске финансијске кризе 2009. гпдине. 
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Графикпн 10: Средоа вреднпсу EBRD индикаупра Србије 

Извпр: EBRD 

 

Илусурација 29: EBRD уранзиципни индикаупри сурукуурних рефпрми за Србију 

EBRD уранзиципни индикаупри  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
201
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Средоа вреднпсу EBRD 

индикаупра 
1,85 2,33 2,41 2,44 2,59 2,70 2,74 2,85 2,89 2,92 

Привауизација великих 

предузећа 
1,00 2,00 2,33 2,33 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67           

Привауизација малих предузећа 3,00 3,00 3,00 3,33 3,33 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

Ресурукуурираое предузећа 1,00 2,00 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Либерализација цена 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Тргпвина и девизни сисуем 2,67 3,00 3,00 3,00 3,33 3,33 3,33 3,67 4,00 4,00 
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либерализација камауних суппа 
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1,00 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Извпр: EBRD Traнsиtиoн Rеport 2010. 

 

- UNIDO Извещуај п развпју индусурије – прекп кпмппзиунпг CIP индекса анализира се 

регипнални индусуријски развпј у свеуу, какп би се прпцениле наципналне индусуријске 

перфпрмансе у свеускпј екпнпмији, пднпснп има за циљ да ууврди сппспбнпсу сваке земље да 

прпизвпди и извпзи кпнкуренуне прпизвпде. Србија се према ппдацима из 2005. гпдине налази на 

44. ппзицији щуп је ппбпљщаое за 5 месуа у пднпсу на преухпдну ранг лисуу, а пд земаља ЈИ Еврппе 

самп је Румунија бпље ппзициципнирана (37). Капациуеу индусурије (БДВ прерађивашке индусурије 

пп суанпвнику), кап индикаупр сппспбнпсуи земље да ппвећава вреднпсу у прпизвпдои дпбара, 

бележи велики ппмак у 2005. гпдини у пднпсу на 2003. гпдину и 1998. гпдину и изнад је прпсека 

земаља ЈИ Еврппе. Међууим, капациуеу прпизвпдое не мпра нужнп да знаши да је прпизвпдоа 

кпнкуренуна. Србија кпја је прпщла крпз дуги перипд прпуекципнизма и супсуиууције увпза има 

знашајне прпизвпдне капациуеуе кпји су глпбалнп некпнкуренуни. Управп на уп уппзправају вепма 

ниске вреднпсуи индикаупра извпзнпг индусуријскпг капациуеуа (извпз индусурије пп глави 

суанпвника) у пднпсу на земље ЈИ Еврппе и ЕУ 27, щуп ппказује да се Србија јпщ увек није 

прилагпдила глпбалнпј уражои за индусуријским прпизвпдима, пднпснп да дпмаћа прпизвпдоа није 

међунарпднп кпнкуренуна. Индикаупри инуензиуеу индусуријализације и квалиуеу извпза су прпсеци 

два ппдиндикаупра: ушещћа индусуријске прпизвпдое у укупнпм БДВ и ушещћа грана средое и 

виспке уехнплпгије у БДВ индусурије, пднпснп ушещћа извпза прерађивашке индусурије у укупнпм 

извпзу и ушещћа hигh и hигh-mеdиum tеch прпизвпда у индусуријскпм извпзу. Први ппказују знашај 

индусуријске прпизвпдое и оенпг извпза у привреди, а други су мера уехнплпщке слпженпсуи 

прпизвпдое и пзнашавају индусуријску зрелпсу, флексибилнпсу и сппспбнпсу земље да унапређује 

прпизвпде и да се сели у динамишније пбласуи расуа. Иакп је прерађивашка индусурија у Србији увек 

имала знашајнп ушещће у укупнп псуваренпј прпизвпдои, пна све вище дпбија на знашају, па уакп 

Србија бележи инуензивније прпмене у сурукуури у пднпсу на референуне земље. Међууим, 

сурукуурне прпмене нису ищле у правцу ппбпљщаоа уехнплпщке слпженпсуи прпцеса прпизвпдоа и 

сампг прпизвпда, није дпщлп дп квалиуауивнпг унапређеоа извпза, збпг шега је изпсуап и 

динамишнији расу извпзне акуивнпсуи. 

- WB Лпгистика тргпвине – Пп други пут пбављенп је истраживаое п квалитету 

лпгистике у 155 земаља света, пд стране Светске Банке. Индекс лпгистике (LPI) пбезбеђује 

пптпуну слику перфпрманси ланца снабдеваоа - пд царинских прпцедура, трпшкпва лпгистике и 
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квалитета инфраструктуре, дп сппспбнпсти праћеоа ппшиљки, брзине исппрука и сппспбнпсти 

дпмаће лпгистичке индустрије, кпристећи скалу пд 1 дп 5. У претхпднпм извештају пд еврппских 

земаља, иза Србије (115. ппзиција) била је самп Албанија (139), кпја је имала бпљу инфраструктуру. 

Међутим, садашои извештај ппказује пптпунп другу слику и велики напредак Србије, кпја заузима 

83. местп у свету. Иакп је далекп исппд прпсека ЕУ 27, бпље резултате Србија ппказује у пквиру 

прганизпваоа интернаципналних исппрука. У пднпсу на земље ЈИ Еврппе, резултати не пдступају 

мнпгп пд прпсека, псим у ппштпваоу рпкпва исппруке, где Србија значајнп запстаје.  

- WB Извещуај п ппслпвнпм амбијенуу – Србија је у 2010. гпдини заузела 89. ппзицију на ранг 

лисуи пд 183 земље (90. ппзиција у 2009. гпдини) и благп ппбпљщала услпве ппслпваое, пре свега, 

збпг предузеуих акуивнпсуи у пбласуи Заувараоа предузећа (накпн дпнпщеоа нпвпг Закпна п суешају 

примеоује се ауупмауски суешај на пна предузећа шији су рашуни у блпкади вище пд ури гпдине). 

Кпмпарауивна анализа динамике и уемпа ппбпљщаоа ппслпвних индикаупра са земљама у 

пкружеоу указује на успправаое привредних рефпрми у Србији са свим негауивним ппследицама на 

укупну кпнкуренунпсу привреде. Углавнпм непрпмеоене вреднпсуи пснпвних индикаупра ппслпваоа 

указују да у 2010. гпдини није дпщлп дп знашајнијег ппбпљщаоа ппслпвнпг амбијенуа. Пд земаља 

регипна, Србија има бпљу ппзицију јединп пд Бпсне и Херцегпвине (110), а јединп је у пквиру 

Пдпбраваоа кредиуа далекп изнад прпсешнпг ранга земаља ЈИ Еврппе, али и ранга земаља ЕУ.  

- WB Свеуски индикаупри управљаоа – Крпз пвај прпјекау, кпјим је пбухваћенп 211 земаља, 

прауи се квалиуеу инсуиууција, пружаое ппдрщке у изградои капациуеуа, унапређеое управљаоа и 

бпрба прпуив кпрупције. Већа пцена (кпја се креће у расппну пд -2,5 дп 2,5) ппдразумева бпље 

управљаое. Иакп је у Србији управљаое знаунп бпље у пднпсу на 2000. гпдину и на вищем нивпу у 

пднпсу на 2008. гпдину, вреднпсу ппјединашних индикаупра је и даље вепма ниска. Ппзиуивна 

вреднпсу псуварена је јединп у пквиру Јавнпсуи и пдгпвпрнпсуи, кпји ппказује у кпјпј су мери грађани 

у мпгућнпсуи да ушесувују у избпру свпје владе, кап и слпбпду изражаваоа, слпбпду удруживаоа и 

слпбпду медија. Према пвпм индикаупру Србија је у 2009. гпдини псуварила бпље резулуауе и у 

пднпсу на земље ЈИ Еврппе, а изнад прпсека је и пп пцени Кпнурпле кпрупције.  

 

Илусурација 30: Србија према пдабраним индикауприма кпнкуренунпсуи најрелеванунијих свеуских 
извещуаја у ппређеоу са ЕУ 27 и прпсекпм земаља Југписупшне Еврппе 

ITF GDP (PPP) 2009 
Индекс 

2009/2008 

Индекс 

2009/2005 

Индекс 2009 

EУ27=100 

Индекс 2009 

ЈИЕ=100 

GDP (PPP) пп суанпвнику, у УСД 10.577 97,9 127,2 35,6 96,0 

WЕF Gloбal Compеtиtиvенеss Iнdеx 
(GCI) 2010/2011 

вреднпс
у  

Индекс 
вреднпсуи 
2010/2009 

Индекс 
вреднпсуи 
2010/2007 

Индекс 
вреднпсуи 

2010 
EУ27=100 

Индекс 
вреднпсуи 

2010 ЈИЕ=100 

GCI 3,84 101,9 101,6 81,7 95,4 

Ппдиндекс A: ПСНПВНИ УСЛПВИ 4,15 106,4 99,0 79,8 93,7 

1. сууб: Инсуиууције 3,19 98,5 94,7 68,5 86,8 

2. сууб: Инфрасурукуура 3,39 123,3 124,6 67,5 94,4 
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3. сууб: Макрпекпнпмска суабилнпсу 4,05 104,4 87,9 83,0 86,8 

4. сууб: Здравсувп и пснпвнп 

пбразпваое 
5,95 104,2 98,5 95,3 102,8 

Ппдиндекс Б: ППВЕЋАОЕ 

ЕФИКАСНПСТИ 
3,75 99,5 105,3 80,6 96,6 

5. сууб: Виспкп пбразпваое и пбука 4,01 104,7 109,9 78,8 96,9 

6. сууб: Ефикаснпсу уржищуа рпбе 3,57 96,5 101,1 77,2 89,1 

7. сууб: Ефикаснпсу уржищуа радне 

снаге 
4,06 97,1 105,2 89,3 93,2 

8. сууб: Развпј финансијскпг уржищуа 3,84 99,2 102,9 85,2 97,6 

9. сууб: Технплпщка спремнпсу 3,41 100,9 102,1 70,6 91,2 

10. сууб: Велишина уржищуа 3,60 97,6 111,5 83,6 114,9 

Ппдиндекс Ц: ИНПВАТИВНИ 

ФАКТПРИ 
3,04 94,7 92,1 70,7 95,1 

11. сууб: Слпженпсу ппслпваоа 3,15 91,3 89,2 67,9 89,5 

12. сууб: Инпвације 2,93 98,3 95,1 74,0 102,2 

WЕF Lиsбoн Rеvиеw Iнdеx 2010. 
вреднпс

у  

Индекс 
вреднпсуи 
2010/2008 

Индекс 
вреднпсуи 
2010/2006 

Индекс 
вреднпсуи 

2010 
EУ27=100 

Индекс 
вреднпсуи 

2010 ЈИЕ=100 

УКУПНИ ИНДЕКС 3,51 102,0 111,8 73,0 94,5 

Инфпрмаципнп друщувп 3,29 102,8 117,5 69,6 93,6 

Инпвације и R&D 2,95 98,3 100,3 69,7 99,0 

Либерализација 3,66 101,1 104,6 76,3 95,1 

Мрежа индусурије 3,83 100,3 113,0 71,1 94,3 

Финансијске услуге 3,68 96,8 97,6 72,9 91,2 

Ппслпвнп пкружеое 4,01 103,1 120,8 87,2 94,7 

Спцијална инклузија 3,45 97,7 123,2 76,5 93,8 

Пдрживи развпј 3,19 120,4 123,2 61,8 95,2 
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EBRD Transition Indicators 2009 
вреднпс

у  

Индекс 
вреднпсуи 
2010/2009 

Индекс 
вреднпсуи 
2010/2001 

Индекс 
вреднпсуи 

2009 
EУ27=100 

Индекс 
вреднпсуи 

2010 ЈИЕ=100 

СРЕДОА ВРЕДНПСТ EBRD ИНДИКАТПРА 2,92 101,0 157,6 -  79,9 

Привауизација великих предузећа 2,67 100,0 267,0 -  71,2 

Привауизација малих предузећа 3,67 100,0 122,3 -  87,3 

Ресурукуурираое предузећа 2,33 100,0 233,0 -  73,5 

Либерализација цена 4,00 100,0 100,0 -  93,3 

Тргпвина и девизни сисуем 4,00 100,0 149,8 -  92,4 

Пплиуика кпнкуренунпсуи 2,33 119,9 233,0 -  73,6 

Рефпрма банкарскпг секупра  3,00 100,0 300,0 -  83,7 

Тржищуе ХПВ и небанкарске 

фин.инсуиууције 
2,00 100,0 200,0 -  61,5 

Укупне инфрасурукуурне рефпрме 2,33 100,0 116,5 - 72,6 

UNIDO Competitive Industrial 

Performance Index 2009 

вреднпс

у 2005 

Индекс 

вреднпсуи 

2005/2003 

Индекс 

вреднпсуи 

2005/1998 

Индекс 

вреднпсуи 

2005 

EУ27=100 

Индекс 

вреднпсуи 

2005 ЈИЕ=100 

CIP 0,304 118,3 117,8 64,4 110,6 

Капациуеу индусурије 0,054 742,5 907,5 17,1 165,1 

Извпзни индусуријски капациуеу 0,012 258,5 164,5 7,0 88,3 

Инуензиуеу индусуријализације 0,813 182,6 170,4 100,3 105,4 

Квалиуеу извпза 0,337 59,1 62,2 57,0 119,7 

World Bank Logistics Performans Index 
2010 

вреднпс
у  

Индекс 
вреднпсуи 
2009/2007 

Индекс 
вреднпсуи  

Индекс 
вреднпсуи 

2009 
EУ27=100 

Индекс 
вреднпсуи 

2009 ЈИЕ=100 

LPI 2.69 118.0  76.8 100.9 

Ефикаснпсу царинскпг прпцеса 2.19 94.0  66.8 93.6 

Трансппруна и инфпрмаципна 2.30 105.5  67.7 100.4 
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инфрасурукуура 

Прганизпваое инуернаципналних 

исппрука 
3.41 151.6  103.3 117.5 

Сппспбнпсу лпкалне лпгисуишке 

индусурије 
2.55 111.4  74.0 102.0 

Праћеое инуернаципналних исппрука 2.67 129.0  73.9 97.0 

Ппщупваое рпкпва исппруке 2.80 110.2  70.3 89.7 

 

 

Илусурација 31: Србија према пдабраним индикауприма кпнкуренунпсуи најрелеванунијих свеуских 
извещуаја у ппређеоу са ЕУ27 и прпсекпм земаља Југписупшне Еврппе (насуавак) 

World Bank Doing Business 
Ranking 2010 

ранг 
Индекс 
ранга 

2010/2009 

Индекс 
ранга 

2010/2005 

Индекс ранга 
2010  

EУ27=100 

Индекс ранга 
2010  

ЈИЕ=100 

УСЛПВИ ППСЛПВАОА 89 101,1 - 41,7 81,0 

Псниваое предузећа 83 90,4 - 75,3 75,0 

Издаваое дпзвпла 176 98,9 - 35,2 78,1 

Укоижаваое импвине 100 105,0 - 64,4 80,3 

Пдпбраваое кредиуа 15 93,3 - 290,8 277,5 

Защуиуа инвесуиупра 74 98,6 - 93,7 81,9 

Плаћаое ппреза 138 97,1 - 50,3 75,4 

Прекпгранишна ургпвина 74 95,9 - 52,0 108,1 

Рещаваое сппрпва 94 100,0 - 48,3 82,6 

Заувараое предузећа 86 117,4 - 43,3 114,1 

World Baнk Worldwиdе 
Govеrнaнcе Iнdиcators 2009 

вреднпсу  
Индекс 

вреднпсуи 
2009/2008 

Индекс 
вреднпсуи 
2009/2000 

Индекс 
вреднпсуи 

2009 
EУ27=100 

Индекс 
вреднпсуи 

2009 ЈИЕ=100 

Јавнпсу и пдгпвпрнпсу 0,32 101,9 213,3 67,6 105,0 

Пплиуишка суабилнпсу и 

пдсусувп насиља 
-0,50 107,7 328,2 38,0 58,0 

Ефикаснпсу владе -0,15 112,8 261,9 59,8 99,0 
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Регулаупрни квалиуеу -0,10 112,6 227,3 58,4 83,4 

Владавина закпна -0,41 115,3 389,8 50,6 86,1 

Кпнурпла кпрупције -0,19 107,4 601,1 64,9 108,3 

Наппмена: Вреднпсу за Југписупшну Еврппу израшунауа кап прпсек вреднпсуи за Албанију, Бпсну, 

Македпнију, Хрвауску, Црну Гпру, Бугарску, Румунију, Мплдавију и Србију 

Извпри: IMF - Thе World Economic Outlook, WEF - Global Competitiveness Report 2010/2011, The Lisbon 

Review 2010, EBRD - Transition report 2010, UNIDO Industrial Development Report 2009, World Bank - 

Trade Logistics in the Global Economy 2010, Doing Business 2011, The Worldwide Governance Indicators 

2010 

Илусурација 32: Индикаупри кпнкуренунпсуи у пбласуима прерађивашке индусурије 

 Индикаупри 

Прерађив
ашка 

индусуриј
а 

Впдеће пбласуи 
Исппдпрпсешне (запсуајуће) 

пбласуи 

Назив 

вреднп
су 

индика
упра 

назив 
вреднпсу 
индикау

пра 

1 
Гпдищои 

индекс 

физишкпг 

пбима 

индусуријске 

прпизвпдое 

2009. гпдине 

(2000=100) 

99,9 23 кпкс и деривауи нафуе 232,4 
30 канц. мащине и 

рашунари 
0,1 

  27 меуал 150,8 
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
10,3 

  24 хемијски прпизвпди 149,3 18 пдећа 15,8 

  16 дуван 123,3 20 прпизвпди пд дрвеуа 20,3 

  37 рециклажа 118,5 17 уексуил 37,3 

  
31 елекуришне мащине и 

апарауи 
117,4 19 кпжа и пбућа 39,4 

2 
Брууп дпдауа 

вреднпсу 

2009. гпдине, 

у мил. РСД 

346.735 15 храна и пиће 
109.71

4 
23 кпкс и деривауи нафуе 1.212 

  24 хемијски прпизвпди 31.611 
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
2.244 

  28 меуални прпизвпди 25.106 37 рециклажа 2.666 

  25 гума и пласуика 22.896 27 меуал 3.503 

  26 немеуални прпизвпди 21.570 35 сапбраћајна средсува 4.020 
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  29 мащине и уређаји 19.957 20 прпизвпди пд дрвеуа 4.705 

  22 издаваое и щуампаое 19.258 19 кпжа и пбућа 4.910 

  21 папир 11.903 33 мед. и ппуишки инсур. 5.663 

  
31 елек. мащине и 

апарауи 
10.397 16 дуван 6.614 

  36 намещуај 9.346 
30 канц. мащине и 

рашунари 
6.882 

    18 пдећа 7.183 

    17 уексуил 7.506 

    34 мпупрна впзила 7.868 

3 
Заппсленпсу 

(разлика 2002-

2009. гпдине)  

-

227.207 

30 канц. мащине и 

рашунари 
1.074 15 храна и пиће 

 

 

  37 рециклажа -278 18 пдећа -29.596 

  16 дуван -1.572 17 уексуил -22.646 

  23 кпкс и деривауи нафуе -2.217 26 немеуални прпизвпди -21.703 

  
31 елекуришне мащине и 

апарауи 
-2.521 27 меуал -16.135 

  
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
-3.363 24 хемијски прпизвпди -15.490 

    28 меуални прпизвпди -14.616 

    34 мпупрна впзила -10.742 

    36 намещуај -9.819 

4 Заппсленпсу у 

2009. гпдини 

339.428 15 храна и пиће 68.533 16 дуван 2.048 

  28 меуални прпизвпди 29.317 
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
2.881 

  29 мащине и уређаји 25.778 37 рециклажа 2.962 

  24 хемијски прпизвпди 21.191 23 кпкс и деривауи нафуе 3.402 

  27 меуал 17.069 
30 канц. мащине и 

рашунари 
4.232 
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  18 пдећа 17.017 33 мед. и ппуишки инсур. 4.511 

  25 гума и пласуика 16.889 21 папир 6.431 

  34 мпупрна впзила 16.771 35 сапбраћајна средсува 7.409 

  26 немеуални прпизвпди 16.538 20 прпизвпди пд дрвеуа 8.959 

 

 

 
31 елекуришне мащине и 

апарауи 
15.489 19 кпжа и пбућа 9.071 

  22 издаваое и щуампаое 14.604   

  36 намещуај 14.596   

  17 уексуил 13.734   

5 Сппљнпургпви

нски биланс, 

у мил. РСД 

-2.082,4 15 храна и пиће 569,1 24 хемијски прпизвпди -947,3 

  27 меуал 135,5 29 мащине и уређаји -389,8 

  18 пдећа 74,3 34 мпупрна впзила -379,0 

  37 рециклажа 70,6 
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
-253,3 

  25 гума и пласуика 59,0 23 кпкс и деривауи нафуе -201,1 

  35 сапбраћајна средсува 7,8 33 мед. и ппуишки инсур. -176,8 

  16 дуван 2,1 21 папир -170,8 

  
31 елекуришне мащине и 

апарауи 
0,3 17 уексуил -129,5 

    
30 канц. мащине и 

рашунари 
-107,4 

    26 немеуални прпизвпди -86,4 

6 
Извпз 

(прпсешна 

гпдищоа 

суппа расуа 

2004-2009. 

гпдине),  

у % 

15,0 
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
52,0 24 хемијски прпизвпди 6,4 

  16 дуван 44,2 27 меуал 7,9 

  
31 елекуришне мащине и 

апарауи 
40,5 20 прпизвпди пд дрвеуа 8,2 

  
30 канц. мащине и 

рашунари 
37,3 25 гума и пласуика 9,5 
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  17 уексуил 26,1 26 немеуални прпизвпди 9,9 

  35 сапбраћајна средсува 25,8 15 храна и пиће 12,5 

  37 рециклажа 25,0   

7 
Инуензиуеу 

расуа прихпда 

(2009. гпдина 

у пднпсу на 

2003. гпдину),  

у % 

26,3 27 меуал 159,8 
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
-20,4 

  37 рециклажа 156,1 19 кпжа и пбућа -13,5 

  23 кпкс и деривауи нафуе 123,3 20 прпизвпди пд дрвеуа -10,5 

  35 сапбраћајна средсува 78,2 17 уексуил -1,3 

  28 меуални прпизвпди 74,0 16 дуван -0,6 

    36 намещуај 2,4 

    26 немеуални прпизвпди 6,1 

    22 издаваое и щуампаое 6,3 

8 Прпфиуабилн

псу предузећа 

2009. гпдини 

(неуп 

финансијски 

резулуау кап 

% укупнпг 

прихпда)  

-2,4 25 гума и пласуика 6,1 34 мпупрна впзила -35,0 

  33 мед. и ппуишки инсур. 6,0 18 пдећа -22,7 

  21 папир 4,0 27 меуал -16,6 

  
30 канц. мащине и 

рашунари 
3,2 17 уексуил -10,1 

  28 меуални прпизвпди 1,4 35 сапбраћајна средсува -9,5 

  23 кпкс и деривауи нафуе 1,3 
31 елекуришне мащине и 

апарауи 
-5,6 

  22 издаваое и щуампаое 1,1 29 мащине и уређаји -5,4 

  16 дуван 1,0 20 прпизвпди пд дрвеуа -3,9 

  15 храна и пиће 0,8 24 хемијски прпизвпди -3,4 

  
32 ТВ и кпмуникацина 

ппрема 
0,8 36 намещуај -2,1 

 Извпр: РЗС, АПР - гпдищои финансијски извещуаји  
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2.6. ОСВРТ НА ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКУ 

СИТУАЦИЈУ У НИШУ 
 

2.6.1. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Према Првим резулуауима Ппписа суанпвнищува, дпмаћинсуава и суанпва у Републици 

Србији 2011. гпдине1) брпј суанпвника Града Нища је 257 86715. У укупнпј пппулацији Републике 

Србије, ушесувује са 3,62%, а у суанпвнищуву Нищавскпг пкруга са 69,06%1). У ппследоих 60 гпдина, 

суанпвнищувп се увећалп 2,4 пууа. Градски ценуар је увећап брпј суанпвника 3,5 пууа. У пднпсу на 

Пппис 2002. гпдине, у 2011. гпдини брпј суанпвника је ппвећан за 2,9. 1) 

Прпсешна суарпсу суанпвнищува, према прпцени за 2009. гпдину је 41,02 гпдине. Између 

ппписа 1991. и 2002. гпдине1) прпценууалнп ушещће суарпг суанпвнищува (65+ гпдина суарпсуи) је 

ппраслп са 10% на 14%, дпк се у исуп време удеп младих дп 24 гпдине смаоип са 32% на 29%. 

Пшекиванп урајаое живпуа за децу рпђену између 2007. и 2009. гпдине је1) 72(м) и 76(ж) гпдина. 

 

Илусурација 33. Ппказауељи суареоа суанпвнищува Нища 1953 – 2002. гпдина 

Ппказауељ Гпдина  

1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2009. 1) 

Прпцена 

Индекс суареоа (60+/0-19) 

(Завпд за суауисуику РС) 

Индекс суареоа (64+/0-14) 

(УН суауисуика) 

21,1 

 

18,3 

24,3 

 

18,9 

32,4 

 

30,0 

37,9 

 

35,7 

61,0 

 

50,5 

95,1 

 

97,4 

111,01 

 

... 

Средоа вреднпсу суарпсуи 

суанпвнищува 

25 27 30 32 36 39 41,02 

 

Према Прпцени за 2009. гпдину1), у пднпсу на суарпсну сурукууру суанпвнищува Града Нища, 

радни кпнуигену шини 69,21% укупне пппулације (вище негп у Републици Србији: 67,68%, и 

Нищавскпм пкругу: 66,74%). Удеп деце предщкплскпг и щкплскпг узрасуа изнпси 14,58% (у Србији 

15,23%, у Нищавскпм пкругу 14,27%), дпк је удеп суанпвнищува суарпг 65 и вище гпдина у укупнпм 

суанпвнищуву Града Нища 14,93% (у Србији 16,54%, а у Нищавскпм пкругу 17,95%) – ппдаци Ппписа 

суанпвнищува 2002. гпдине1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Одсек за статистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града 
Ниша 
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Графикпн 11. Суарпсна сурукуура суанпвнищува Града Нища, Нищавскпг пкруга и Србије (%) 

 

 
 

Према пппису из 2002. гпдине, 51,6% суанпвнищува града је ауупхупнп, 47,4% дпсељенишкп. 

Највећи брпј је дпщап из других ппщуина републике (30%), из нищкпг регипна (10%), из бивщих 

република СФРЈ (5%) и из других админисурауивних ценуара (3.5%). Миграције из пкплних села у град 

су углавнпм заврщене крајем деведесеуих гпдина прпщлпг века. У ппследопј деценији ппјашане су 

дневне миграције. Креуаое суанпвнищува на ппдрушју града, ппред апсплуунпг ппвећаоа брпја 

суанпвника каракуерище: а) механишки прилив и б) негауивни прирпдни приращуај. Иакп су 

вреднпсуи 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 суанпвнищувп увећалп гпупвп ури пууа.16 Између два 

ппследоа ппписа (1991-2002) брпј суанпвника се прпсешнп гпдищое увећавап за 485 суанпвника (у 

Републици Србији се прпсешнп гпдищое смаоивап за 7.167 суанпвника). Имајући у виду ппдауке п 

негауивнпм прирпднпм приращуају пд 1997. дп данас17, мпже се закљушиуи да је град и даље 

излпжен јаким миграципним сурујама. Између ппписа 1991. и 2002. гпдине дпсељенп је 21.967 лица.  

 

Мрежу насеља у Нищу шине 74 насеља (5 градских и 69 псуалих). Пд упга 67 насељених два 

насеља (Кприуоак и Манасуир) у кпјима вище нема суалнп насуаоених. Гусуина мреже (једнп насеље 

на 8.06 км2) је гпупвп двпсурукп већа негп гусуина мреже насеља у Србији (једнп насеље на 14.2 км2), 

а прпсешна велишина је гпупвп урпсурукп већа (у Нищу 3.528, у Србији 1.218 суанпвника у прпсеку). 

Суепен урбанизације је 71,1% (маои у пднпсу на пре две деценије када је бип 86%) и већи је пд 

прпсека Србије (56,4%).18 Вище пд две урећине суанпвнищува живи у граду. Псуалп суанпвнищувп 

(72.357 суанпвника или 29% укупне пппулације) живи у сепским насељима. У малим насељима (дп 

500 суанпвника) живи 10% сепскпг суанпвнищува, у насељима средое велишине (500 дп 2.000 

суанпвника) живи 40% сепскпг суанпвнищува, а препсуала пплпвина живи у сепским насељима са 

                                                           
16

 Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005 
17

 Од 1997 Ниш има негативни природни прираштај у промилима 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. 2006:-1,4;  

2007: -2,7; 2008:-2,4; 2009: -2,6; 2010: -2,2.  (Извор: Статистички годишњак града Ниша 2010, Град 

Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, Ниш 2011.)  
18

 Студија развоја локалне економије града Ниша, 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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прекп 2.000 суанпвника. Села и приградска насеља заузимају већи деп уериуприје Града у пднпсу на 

градскп језгрп. 

Брпј ппрпдишних дпмаћинсуава је 88.489, (Пппис 2011.), а у дпмаћинсувима у прпсеку живи  

2,9 шланпва. Најушесуалија су двпшлана (26%) и шеувпрпшлана (24%), а зауим урпшлана (22%) и самашка 

(17%) дпмаћинсуава. Пкп 13% лица суаријих пд двадесеу пеу гпдина живи у заједнишкпм дпмаћинсуву 

са рпдиуељима. Пд укупнпг брпја дпмаћинсуава, једнпрпдиуељских дпмаћинсуава има 13%. Међу 

оима је двпсурукп вище сампхраних мајки негп пшева. Расуе брпј разведених у ппређеоу са брпјем 

склппљених бракпва (ппдаци Ппписа суанпвнищува 2002. гпдине) . 

 

П живпунпм суандарду дпмаћинсуава нема прецизних ппдауака. Прпцена на пснпву 

прпјекције ппдауака са нивпа Републике гпвпри да пкп 12.000 (14%) дпмаћинсуава живи у изразиуп 

уещким мауеријалним услпвима, 42.000 (50%) дпмаћинсуава има низак живпуни суандард, 18.500 

(21%) дпмаћинсуава средои, 8.500 (10%) дпмаћинсуава има средое виспки мауеријални пплпжај и 

4.200 (5%) дпмаћинсуава има виспки живпуни суандард.  

 

2.6.2. ЗАПОСЛЕНОСТ 

 

Сагледавајући сурукууру акуивнпг суанпвнищува на ппдрушју кпје ппкрива уериуприју 

Нищавскпг пкруга, пднпснп Филијале Нищ, евиденуиран брпј заппслених у Граду Нищу  у свим  

секуприма делаунпсуи у 2010. гпдини је 66.276 лица и уп 54.185 заппслених у привредним 

друщувима, усуанпвама, задругама и прганизацијама и 12.091 привауних предузеуника (лица кпја 

сампсуалнп пбављају делаунпсу) и заппслених кпд оих,19 дпк је индувидуалних ппљппривредника 

3.42520 (ппдаци Ппписа 2002. гпдине). У пар ппследоих гпдина дплази дп ппадаоа укупнпг брпја 

заппслених пд 80.457 у 2005. гпдини на 66.276 у 2010. гпдини (пад за 17,63%), кап и брпја заппслених 

у привредним друщувима, усуанпвама, задругама и прганизацијама пд 65.084 у 2005. гпдини на 

54.185 у 2010. гпд. (пад за 16,75%). Исупвременп, дпщлп је и дп пада брпја привауних предузеуника 

са 15.374 у 2005. гпдини на 12.091 у 2010. гпдини (пад за 21,35%).   

 

Пвп је ппследица привауизације, суешаја и ликвидације већег брпја друщувених предузећа у 

прпуеклих некпликп гпдина уз расу приваунпг секупра и заппсленпсуи у оему. Расу заппслених у 

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

радилп у предузећима и усуанпвама а свега 8,4% кап привауни предузеуници, дпк у 2007. гпдини уај 

прпценау изнпси 78,6% и 21,4%, респекуивнп21 . Ппсле 2005. дплази дп ппсуепенпг пада укупнпг 

брпја заппслених, а пд 2008. и пада брпја привауних предузеуника. У 2011. услед ппшеука 

заппщљаваоа кпд великих сураних инвесуиупра дплази дп ппвећаоа брпја заппслених у 

привреди. 

 

Један пд најзнашајнијих макрпекпнпмских индикаупра кпји гпвпри п суаоу привреде, је 

индикаупр заппсленпсуи/незаппсленпсуи. Укупан брпј заппслених у Граду Нищу пд 2000. гпдине 

                                                           
19

Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Ниш 2011.   
20

 Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Ниш 2008, стр. 260. 
21

 Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008., стр. 113.   
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варира, пн је 2007. у пднпсу на 2000. гпдину у ппрасуу. Суппа заппсленпсуи изнпси 60,1% (дпк је на 

нивпу Републике Србије 60,4%). Према пппису из 1991. гпдине, суппа заппсленпсуи је била 81,2%.22 

Највећи брпј заппслених23 је у привреди (35.303 у 2010. гпдини), дпк је у ванпривреди дуплп пууа 

маои (18.882 у 2010. гпдини). Највећи брпј заппслених је у прерађивашкпј индусурији, ургпвини и 

сапбраћају, щуп је ппследица секупрскпг ушещћа у сувараоу НД. 

 

Град Нищ бележи виспку суппу незаппсленпсуи.24 Укупан брпј незаппслених је на крају 2010. 

гпдине изнпсип 34.855. Највећи брпј незаппслених је са средопм сурушнпм спремпм (12.840). Такпђе, 

велики је брпј незаппслених и са виспкпм сурушнпм спремпм (3.498). Највећи прпценау незаппслених 

је у суарпснпј дпби пд 25 дп 34 гпдине (28,4%), уз велики прпценау незаппслених лица кпја су била у 

раднпм пднпсу пд 45 дп 54 гпдине (23,7%), кап и лица у суарпснпј дпби пд 35 дп 44 гпдине суарпсуи  

(22,7%). Млади пд 20 дп 24 гпдине суарпсуи у укунпм брпју незаппслених ушесувују са (10,3%). Псуали 

брпј незаппслених пднпси се на незаппслене пд 15 дп 19 и пд 55 дп 65 гпдина суарпсуи. Међу 

младима највище незаппслених има са IV и III суепенпм сурушнпсуи, али је велики брпј незаппслених 

и са виспкпм сурушнпм спремпм (VII-I). 

 

Највище незаппслених лица је са III и IV суепенпм сурушне спреме, али је и највище слпбпдних 

радних месуа за уај нивп сурушнпсуи. Када је реш п виспкп сурушним кадрпвима (VII-I суепен сурушне 

спреме), увидпм у ппдауке Наципналне службе заппщљаваоа – Филијала Нищ, упшава се да је већи 

брпј слпбпдних радних месуа пд брпја лица кпја ураже заппслеое (4.396 у пднпсу на 2.601), дпк кпд 

VII-II суепена сурушнпсуи ппуребе су знаунп веће пд ппнуде (114 према 50). 

 

Иакп ппсупји ппуреба за виспкп сурушним кадрпвима, ппсупји несразмера у ппнуди и уражои 

са суанпвищуа ппјединих занимаоа, щуп указује на недпвпљнп праћеое ппуреба привреде за 

ппјединим прпфилима пд суране пбразпвних инсуиууција. Наиме, највище незаппслених са VII-I 

суепенпм сурушне спреме има међу диплпмираним екпнпмисуима, правницима и дпкуприма 

медицине, дпк кпд IV суепена сурушне спреме, међу незаппсленима препвлађују мауурануи 

гимназије, екпнпмски уехнишари, прпдавци и фризери. Такав уренд се задржап и дп данас.  

 

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

привреду (укупна зарада без ппреза и дппринпса - Град Нищ у 10/2011 изнпси 33.127,00, а у 

Републици Србији 38.167,00 динара).25 У пднпсу на делаунпсуи, највећи прпсек зарада је у 

ванпривреди и уп у финансијскпм ппсредпваоу, здравсуву и државнпј управи. Прерађивашка 

индусурија, кап делаунпсу са највећим ушещћем у сувараоу НД и највећим брпјем заппслених, има 

низак нивп прпсешних зарада. Тргпвина, ууризам и сапбраћај кап впдеће уерцијарне делаунпсуи 

имају уакпђе вепма низак прпсек зарада. 

 

Суппа незаппсленпсуи је близу 40% акуивнпг суанпвнищува. Гпупвп 19,9% суанпвнищува града 

живи пд пензија и других урансфера. У Републици Србији уај прпценау је 20,2 а у Нищавскпм пкругу 

20,7. Удеп пве кауегприје суанпвника се ппвећап за 6,1% у 2002. гпдини у ппређеоу са 1991. Удеп 

                                                           
22

 Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005., стр. 14. 
23

 Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Ниш 2011.   
24

 Видети табелу 8, Анекс 1.  
25

 Одсек за статистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града 
Ниша 
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зависнпг суанпвнищува је 34,3% (у Републици Србији 34,5%, у Нищавскпм пкругу 34,3%).26 Пн је ппап 

за 4,4% пд 1991. гпдине. Удеп ппљппривреднпг суанпвнищува у укупнпм суанпвнищуву је 2%, а 

ушещће акуивнпг ппљппривреднпг суанпвнищува у укупнпм акуивнпм суанпвнищуву је 3,2%. Индекс 

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

 

2.6.3. ОБРАЗОВАЊЕ СТАНОВНИШТВА 

 

У пбразпвнпј сурукуури суанпвнищува града Нища суарпг 15 и вище гпдина, према пппису из 

2002. гпдине, дпминира суанпвнищувп са заврщенпм средопм щкплпм са 44,9% (на нивпу Републике 

41,1%, на нивпу Нищавскпг пкруга, 38,6%), зауим суанпвнищувп са пснпвним пбразпваоем 19,1% (РС: 

23,9%, Нищавски пкруг: 21,7%), дпк суанпвнищувп са вищпм и виспкпм сурушнпм спремпм шини 15,6% 

суанпвнищува (РС: 11%, Нищавски пкруг: 11,6%).27 Велики удеп суанпвнищува на нивпу пснпвнпг и 

ниже пд пснпвнпг пбразпваоа (мада нещуп ппвпљнији пд републишкпг прпсека) указује на ппуребу 

већег ангажпваоа на пбразпваоу суанпвнищува крпз разлишиуе прпграме дпщкплпваваоа, 

дпквалификације, преквалификације и перманенунпг пбразпваоа. 

 

Графикпн 12. Суанпвнищувп (+15 гпдина суарпсуи) према пбразпваоу 

 

 
 

2.6.4. ЕКОНОМСКИ ПОДАЦИ 

 

Прикупљени и анализирани ппдаци указали су на суаое и урендпве приказане у насуавку. 

 
Наципнални дпхпдак је екпнпмски ппјам кпји ппдразумева нпвпнасуалу вреднпсу у привреди 

пдређенпг регипна у упку ппсмауранпг временскпг перипда, најшещће једне гпдине. Наципнални 

                                                           
26

 Статистички годишњак града Ниша за 2005. годину, Град Ниш, 2006. 
27

 Прерачунато - Статистички годишњак града Ниша за 2005. годину, Град Ниш, 2006. стр. 175. и 
176.  
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дпхпдак се кприсуи се кап агрегауни ппказауељ дпсуигнуупг суепена развпја привреде. Према нпвпм 

меупдплпщкпм кпнцепуу Републишкпг Завпда за Суауисуику кауегприја наципналнпг дпхпдка, кап и 

кауегприја дпмаћег брууп прпизвпда се не впди на нивпу лпкалних сампуправа (ппщуина и градпва), 

ппсле 2005 гпдине. 

Међууим, ппдаци п креуаоу наципналнпг дпхпдка и оегпвп ппређеое са републишким  

прпсекпм дп 2005. гпдине пмпгућује нам да пдредимп месуп Града Нища у целпкупнпј привреди 

Републике Србије, кап и ппуенцијале за даљи привредни развпј. 

Наципнални дпхпдак пп глави суанпвника Града Нища у ппсмауранпм перипду пд 2002. дп 
2005. гпдине увек је бип вищи у пднпсу на републишки.  У перипду пд 2002. дп 2003. наципнални 
дпхпдак пп глави суанпвника у  Републици бележип је већи расу пд пнпг на градскпм нивпу уакп да је 
ппшеукпм 2003. гпдине ппсупјала незнауна разлика између ппказауеља на градскпм и републишкпм 
нивпу. У 2003. гпдини и даље, наципнални дпхпдак на градскпм нивпу има мнпгп већи расу пд пнпг 
на републишкпм нивпу уакп да на ппшеуку 2005. гпдине дплази дп разлике пд 26.496 динара у кпрису 
наципналнпг дпхпука пп глави суанпвника ппсмауранп за градски нивп. 
 

Ови ппказатељи нам указују на велику развпјну шансу привреде Града Ниша, на тенденцију 
даљег развпја, ппсебнп сектпра МСП и предузетништва. 
 

Уппредним приказпм удела пдређених делаунпсуи у фпрмираоу наципналнпг дпхпука на 
нивпу републике и града насупји се указауи на пдређене преднпсуи и недпсуауке на градскпм нивпу. 
Из уабела и графикпна дауих у анексу мпже се упшиуи да нема велике разлике у сурукуури  
наципналнпг дпхпука на градскпм и републишкпм нивпу. У пба слушаја дпминануан удеп у сурукуури 
има прерађивашка индусурија и ургпвина. Ппдаци пдсликавају и пдређени уренд расуа или пада 
прпценууалнпг удела пдређених делаунпсуи у ппсмауранпм перипду пд 2002. дп 2005. гпдине. 
 
 Прпсечна брутп зарада према суауисуици бележи кпнсуануан усппн пд 2002. дп 2008. 

гпдине, уппредп са расупм прпсешне брууп зараде у републици. Мпже се примеуиуи да се разлика у 

прпсешнпј брууп заради на републишкпм и градскпм нивпу ппвећава из гпдине у гпдину. 

 

 Прпсешна брууп зарада на нивпу  Републике Србије у 2009. изнпси  44.147, а у  Граду Нищу 

37.554. У 2010. на нивпу Републике Србије  прпсешна брууп зарада изнпсила је 47.450, а на нивпу  

Града Нища 40.330.  

 

Графикпн 13. Прпсешна брууп зарада (у динарима) 
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Уппреднпм анализпм наципналнпг дпхпука, у кпме Град Нищ далекп надмащује Републишки 

прпсек и прпсешне брууп зараде где Град Нищ запсуаје, дплазимп дп закљушка да се већи деп 

нпвпсувпрене вреднпсуи урпщи на акумулацију и ппщуу ппурпщоу, щуп би уребалп да буде знашајан 
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ппкреуаш развпја нищке привреде у нареднпм перипду. Међууим, са друге суране нижи нивп 

прпсешне брууп зараде у Граду се мпже прпуумашиуи и кап ппследица ппсрнуле индусурије града, где 

велики удеп у фпрмираоу наципналнпг дпхпдка псуварује Дуванска индусурија Нищ, где су псуали 

''гигануи'' углавнпм у предсуешајнпј фази или је ппсуупак суешаја у упку. 

 

 Анализпм заппсленпсти пп сектпрским делатнпстима, дпбија се једна кпмплеуна слика 

п сурукуури заппслених пп привредним гранама У 2002. гпдини дпминануним уделпм заппслених 

имала је прерађивашка индусурија, са 31,53 % заппслених на уериуприји Града Нища. У перипду пд 

2002. дп 2008 гпдине упшен ппрасу удела предузеуника и лица кпје пни заппщљавају, уакп нпр 

ушещће пве друге кауегприје у брпју заппслених у 2002. гпдини била је 9,87%, дпк је у 2008. гпдини уај 

прпценау бип знаунп већи и изнпсип је 21.64%. На пснпву наведенпг, предузеуници и лица кпје пни 

заппщљавају преузели су првп месуп у прпценууалнпм уделу заппслених пп секупрским 

делаунпсуима. Ппзиуивне ппследице пваквих прпмена мпгу се наћи у инуензивнпј кампаои и 

намери, државе и лпкалних заједница, мнпгпбрпјних НВП и развијених земаља ЕУ,  да ппдигну свесу 

људи п мпгућнпсуима и ппуенцијалима предузеунищува. 

 

 Суппа незаппсленпсуи на ппдрушију града у перипду пд 2002. дп 2008. гпдине  била је већа 

пд републишке суппе незаппсленпсуи псим у два ппсмаурана перипда и уп у 2004. и 2005. гпдини. 

Укпликп ппсмаурамп самп прву и ппследоу гпдину и серији мпже се упшиуи да је разлика у прпценуу 

незаппсленпсуи између града и републике у 2002. гпдини била 3.13%, дпк се у 2008. гпдини уа 

разлика увећала на 5,1%.  Ппсмаурајући графикпн мпже се упшиуи да је перипд пд 2006 дп 2008. 

гпдине пбележен суагнацијпм прпценуа незаппслених за благим падпм у другпј пплпвини 2007 

гпдине. С  пбзирпм на ефекуе свеуске екпнпмске кризе у ппдаци из 2008 и 2009. гпдини ппказаће 

улазни уренд прпценуа незаппсленпсуи какп на нивпу града уакп и на нивпу републике. 

 

Графикпн 14.  Суппа незаппсленпсуи 

 
За пцену екпнпмских резулуауа неке привреде или регипна, један пд најрелеванунијих 

ппказауеља јесуе уемпп привреднпг расуа. Пн ппказује кпјпм брзинпм привреда регипна излази из 

једнпг суадијума развијенпсуи и улази у нпви. 
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Илусурација 34. Нарпдни дпхпдак (2005. гпдина) 

 Укупнп, 

у хиљ. дин. 

Пп суанпвнику  
(Per capita)

 

у дин. Нивп, Република Србија=100 

Република Србија,  918 732 972 123 473 100,0 

Нищавски пкруг 45 036 985 118 807 96,2 

Град Ниш 37 974 652 149 971 121,5 

Нищ-Медиjана  ... ... ... 

Нищ-Нищка Баоа, 845 099 54 944 44,5 

Нищ-Палилула ... ... ... 

Нищ-Пануелеј ... ... ... 

Нищ-Црвени Крсу ... ... ... 

Алексинац 3 320 292 59 566 48,2 

Гачин Хан 1 120 302 115 782 93,8 

Дпљевац 733 239 38 716 31,4 

Мерпщина 806 845 55 868 45,2 

Ражао 438 362 41 594 33,7 

Сврљиг 643 293 38 928 31,5 

 

Извпр: Статистички гпдишоак Града Ниша 2007, Град Ниш, нпвембар 2008, стр. 288. 

 

Град Нищ ушесувује са 4,13% у сувараоу укупнпг НД (нарпднпг дпхпука) Србије, а са 84,31% у 

сувараоу нарпднпг дпхпука Нищавскпг пкруга. Укупан дппринпс псуалих ппщуина Нищавскпг пкруга 

сувараоу нарпднпг дпхпука Републике Србије (Алексинац, Гачин Хан, Дпљевац, Мерпщина, Ражао и 

Сврљиг) је изузеунп низак, са уенденцијпм даљег ппадаоа.  

 

Илусурација 35. Нарпдни дпхпдак пп пблику свпјине и Per capita (у хиљадама динара) 

 

Гпд. Укупнп Пп пблицима свпјине Пп станпвнику 

друщув. 

свпјина 

приваун

а 

свпјина  

задружн

а 

свпјина 

мещпви

уа  

свпјина 

државн

а  

свпјина 

у 

динари

ма 

нивп 

прпсек 

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 3 163 135 503 2 310 939 927 36 908 104,0 
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445 491 117 

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 

 

Наппмене:  

1 Кплпна Приватна свпјина пбухвата предузећа, газдинства и радое. 
2 Ппдаци за 2005. гпдину пбрачунати без ПДВ-а, нису уппредиви са претхпднпм гпдинпм. 
Извпр: Статистички гпдишоак Града Ниша 2007, Град Ниш, нпвембар 2008, стр. 121. 

 

Нарпдни дпхпдак кпји ппуише из друщувенпг секупра ппследоих гпдина ппада (са 6.867.222.000 

динара у 2001. гпдини на 576.699.000 динара у 2005. гпдини), а у приваунпм секупру расуе (са 

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

свпјине у сувараоу НД расуе све дп 2002. гпдине када је пн дпсуигап вреднпсу пд 7.975.843.000 дин, 

да би већ наредне гпдине рапиднп ппшеп да пада на 2.343.552.000 дин. НД приваунпг секупра бип је 

у благпм ппрасуу дп 1999. гпдине да би накпн упга ппшеп знашајнп да расуе и 2005. гпдине дпсуигап 

вреднпсу пд 31.253.037.000 дин. Пвакав уренд је ппследица убрзане власнишке урансфпрмације 

(привауизације) у граду Нищу ппследоих гпдина. Ппследое деценије НД пп суанпвнику је изнад 

прпсека Републике Србије. НД пп глави суанпвника у граду Нищу је ппшеукпм 1990-уих ппадап у 

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

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

 

2.6.5. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ 

У Републици расуе ппвереое инвесуиупра за финансираое српске привреде. Упшава се знашајан 

ппрасу сураних инвесуиција у 2006. гпдини. С пбзирпм на низак суандард и ниске лишне дпхпуке 

грађана, Србија предсуавља ппгпднп улп за улагаое, јер је радна снага најкпнкуренунија у пднпсу на 

пкплне земље. 

Графикпн 15.  Суране инвесуиције у Србији (у милипнима $) 
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Графикпн 16. Кпмпарауивна преднпсу ниске цене радне снаге  (прпсешна месешна примаоа у $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макрпекпнпмска суабилнпсу предсуавља један пд најважнијих услпва кпји дефинищу 

ппвпљнп ппслпвнп пкружеое. У ппређеоу са земљама у пкружеоу Србија има највећи прпценау 

раднп акуивнпг суанпвнищува кпје гпвпри енглески језик, щуп је знашајна кпмпарауивна преднпсу у 

слушају уласка сураних кпмпанија. 

 

Графикпн 17. Прпценууални приказ пппулације кпја гпвпри енглески језик 
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Илусурација 36. Гпдищоа инфлација у перипду 2000. – 2008. гпдина 

2000. 

% 

2001. 

% 

2002. 

% 

2003. 

% 

2004. 

% 

2005. 

% 

2006. 

% 

2007. 

% 

2008. 

% 

2009. 

% 

2010. 

%  

111,90 40,10 14,80 7,80 13,70 17,70 6,60 10,10 6,80 6,6 10,3 

   

Графикпн 18. Уппредни приказ ппреза на дпбиу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ппвпљнпсу ппслпвнпг пкружеоа ппред макрпекпнпмских ууицаја, кап щуп је наципнални 

нивп ингеренција, ууише и спремнпсу лпкалне сампуправе за развпј пдређених секупра привреде. 

Ппщуине, кап јединице лпкалне сампуправе имају улпгу кљушнпг лпкалнпг парунера у ппвезиваоу 

разлишиуих инсуиууција, прганизација и предузећа, шиме мпгу ууицауи на унапређеое привреднпг 

развпја.  

 

Улпга ппщуина у екпнпмскпм развпју у дпсадащопј пракси је прилишнп мала. Ппщуинске и 

градска власу немају адеквауне ингеренције у пвпј пбласуи. За уп ппсупји некпликп разлпга: (I) 

Усуавпм и Закпнпм п лпкалнпј сампуправи нису предвиђене велике кпмпеуенције ппщуина у пвпј 

пбласуи; (II) Главне екпнпмске функције у Србији су ценурализпване на републишкпм нивпу, щуп 

псуавља малп прпсупра за акуивнпсуи ппщуина у пбласуи екпнпмије (привауизација, фпнд за развпј, 

капиуалне инвесуиције, бучеуски прихпди). Прпцес деценурализације и регипнализације, ппсебнп у 

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

препвладава у функципнисаоу гпупвп свих инсуиууција; (III) Пгранишени лпкални бучеуи 

пнемпгућавају дирекуне инвесуиције у екпнпмски развпј, ппсебнп у маоим и маое развијеним 

ппщуинама; (IV) Недпсуауак инсуиууција за лпкални екпнпмски развпј (лпкалних “micro-finance” 

инсуиууција, лпкалне државне аспцијације за пбезбеђиваое кредиуа, небанкарских инсуиууција за 

развпј лпкалних “клaсуер”-а МСПП, уехнишке ппмпћи, прпграма сампзаппщљаваоа, ппвезиваоа 

(брауимљеоа) ппщуина, пбразпваое и пбуку); (V) Пгранишени брпј и сппспбнпсуи лпкалних кадрпва и 

капациуеуи ппщуине; (VI) Пплиуишка несуабилнпсу и суалне прпмене лпкалних власуи, кап и 

недпсуауак мпуивације за рад на дугпрпшнпм екпнпмскпм развпју; (VII) Неппвпљни услпви за бржи 

екпнпмски развпј у Србији и (VIII) Републишки закпни кпји пгранишавајуће делују на лпкални 
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екпнпмски развпј: Закпн п средсувима у државнпј свпјини, Закпн п привауизацији (самп 5% 

привауизаципних прихпда припада ппщуинама), Закпн п банкама, иуд. 

 

Пснпвни прпблеми за ппдсуицај бпљем ппслпвнпм пкружеоу мпгу се сублимирауи на 

следећи нашин: виспке лпкалне уаксе и надпкнаде, велика неликвиднпсу у привреди, неефикаснпсу 

лпкалних власуи у издаваоу разлишиуих дпзвпла, недпсуауак лпкација за изградоу са пдгпварајућим 

урбанисуишким дпзвплама, прпблем власнищува над градским грађевинским земљищуем у слушају 

сураних дирекуних инвесуиција, неадекваунп разумеваое ппуреба предузеуника, неефикасни рад 

судских пргана у ппјединим привредним сппрпвима, кпрупцију, непдгпварајуће прпцедуре у јавним 

набавкама, ппдрщка предузеуницима је вище вербална, негп реална. 

 

Хармпнизација закпна у Србији са регулауивпм ЕУ ће сигурнп сувприуи ппвпљније ппслпвнп 

пкружеое за екпнпмски развпј, ппсебнп развпј МСПП, бржу привауизацију и ресурукуурираое, кап и 

расу ппљппривреде и унапређеое развпја села. 

 

Ппщуинама у Србији недпсуаје пплиуика и планпви за лпкални екпнпмски развпј, кап и 

разумеваое ппуребе за усппсуављаоем парунерских пднпса у прпмпцији лпкалнпг екпнпмскпг 

развпја. Ппщуинским службеницима или изабраним лицима недпсуаје пбразпваое из пве пбласуи, 

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

(НВП), дпнаупри или Агенције за развпј МСП. Ппзиуивни ппмаци су фпрмираое Канцеларије за 

лпкални екпнпмски развпј – КЛЕР, Регипналнпг ценура за развпј малих и средоих предузећа и 

предузеунищува у Нищу, Бизнис инкубаупр ценура Нищ и фпрмираое Ценура за женскп 

предузеунищувп у РПК Нищ.  

 

 

2.6.5.1. ГРАД НИШ – ГРАД СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ 

ОКРУЖЕЊЕМ (ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА ПРОГРАМА 

ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ АЛИЈАНСЕ ЗА 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - НАЛЕД) 

 

УВПД   

 

ГРАД НИЩ, СА ПКП 300.000 СТАНПВНИКА, КАП ЗВАНИШНП ТРЕЋИ ГРАД ПП ВЕЛИШИНИ У СРБИЈИ, ЈЕСТЕ 

АТРАКТИВНА И ЗАНИМЉИВА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ИНВЕСТИРАОЕ. ПВП ЈЕ ГРАД КПЈИ ЈЕ НАКПН 4 ГПДИНЕ 

СТАГНАЦИЈЕ УСПЕП ДА ППВРАТИ ПРЕЂАЩОИ УГЛЕД, ТЕ ПД 2008. ГПДИНЕ УСПЕЩНП УВПДИ 

ПРПМЕНЕ И РАДИ КА ППБПЉЩАОУ ИНВЕСТИЦИПНЕ И ПРИВРЕДНЕ КЛИМЕ. КАП СВПЈЕ ППТЕНЦИЈАЛЕ 

НИЩ ИСТИШЕ ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ПЗБИЉНУ ППДРЩКУ ЛПКАЛНИХ ВЛАСТИ ПКП АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ПРПЦЕДУРА И БРПЈНЕ ИНВЕСТИЦИПНЕ МПГУЋНПСТИ. ВЕРПВАТНП НЕ ППСТПЈИ ПУНП ГРАДПВА У 

СРБИЈИ КПЈИ МПГУ ДА СЕ ППХВАЛЕ ПВПЛИКИМ ППТЕНЦИЈАЛПМ (ПРПИЗВПДНИ, ПРИВРЕДНИ, 

ПБРАЗПВНИ, ЛПГИСТИШКИ, ТРГПВИНСКИ, ТУРИСТИШКИ, КУЛТУРНИ...). 

 

НИЩ ЈЕ ТАКПЂЕ ЈЕДИНИ ГРАД У СРБИЈИ КПЈИ ППРЕД БЕПГРАДА ИМА АЕРПДРПМ ПА САМИМ ТИМ 

ПРУЖА ВИЩЕ МПГУЋНПСТИ И ППСТАЈЕ БЛИЖИ ИНВЕСТИТПРИМА. РУКПВПДСТВП ГРАДА ЈЕ РЕЩЕНП 
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ДА ИСКПРИСТИ ЛПГИСТИШКЕ ППТЕНЦИЈАЛЕ ГРАДА ТАКП ДА СЕ МЕЂУ ПРИПРИТЕТНИМ ПРПЈЕКТИМА 

УБРАЈА И ЛПГ ЦЕНТАР НИЩ – КПМПЛЕКС АЕРПДРПМА КПНСТАНТИН ВЕЛИКИ У НИЩУ СА 

ДИСТРИБУТИВНИМ, ЛПГИСТИШКИМ, КАРГП И ППСЛПВНИМ ЦЕНТРПМ.  

 

ИНВЕСТИЦИПНЕ ЛПКАЦИЈЕ СУ УЗ ППРЕСКЕ ПЛАКЩИЦЕ ВЕПМА СТИМУЛАТИВАН ППДСТИЦАЈ ЗА 

УЛАГАОЕ У ГРАДУ; ДВЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗПНЕ, ДПОЕ МЕЂУРПВП И СЕВЕР НИЩ КАП И ТЕХНПЛПЩКИ 

ПАРК И ИНКУБАТПР ЦЕНТАР „ТЕХНИС“. СЛЕДЕЋИ КПРАК ЈЕ СЛПБПДНА ЗПНА НА ШИЈЕМ 

ПСППСПБЉАВАОУ ИНТЕНЗИВНП РАДЕ.  

 

НИЩ САРАЂУЈЕ И СА ВЛАДАМА НЕМАШКЕ, ДАНСКЕ, САД, ЩВЕДСКЕ И НПРВЕЩКЕ СА КПЈИМА 

ППЈЕДИНАШНП РАДИ НА РАЗНИМ РАЗВПЈИНИМ ПРПЈЕКТИМА. ЛЕДИБ ПРПГРАМ (ЛПЦАЛ ЕЦПНПМИЦ 

ДЕВЕЛППМЕНТ ИН ТХЕ БАЛКАНС) СА БУЧЕТПМ ПД 10 МИЛИПНА ЕВРА, РЕАЛИЗУЈЕ СЕ НА ПСНПВУ 

МЕМПРАНДУМА П РАЗУМЕВАОУ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ ДАНСКЕ. 

ЛЕДИБ ЈЕ У НИЩУ УШЕСТВПВАП И ППДРЖАП НЕКПЛИКП ПРПЈЕКАТА. ЈЕДАН ПД ПРИМЕРА ДПБРЕ 

ПРАКСЕ ЈЕ ПСНИВАОЕ ЦЕНТРА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ „ ЈПБ ЦЕНТАР”, ЩТП ЈЕ ЗАПРАВП ПРЕКППИРАН И 

ПРИЛАГПЂЕН ПРИМЕР ПВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ИЗ ГРАДА АРХУСА У ДАНСКПЈ , А КПЈИ ЈЕ ПВЕ ГПДИНЕ 

ЗАППШЕП СВПЈ РАД У НИЩУ. ЗАТИМ СУ ППДРЖАЛИ ИНИЦИЈАТИВУ ПРЕДУЗЕТНИКА И ППШЕТНИКА У 

ППСЛПВАОУ ЗА ПСНИВАОЕМ САВЕЗА КЛАСТЕРА НИЩКПГ РЕГИПНА, ИТД. ДРУГИ ПРИМЕР ЈЕ 

САРАДОА СА НПРВЕЖАНИМА У ФПРМИРАОУ ПРВПГ ИНКУБАТПР ЦЕНТРА У СРБИЈИ, ГДЕ СУ ИЗМЕЂУ 

ПСТАЛПГ НПРВЕЖАНИ ВРЩИЛИ ПБУКУ ЗАВАРИВАША, ЗА ПКП 100 ЉУДИ И КАСНИЈЕ ИМ ПМПГУЋИЛИ 

ДА ПДУ НА ПРАКСУ У НПРВЕЩКУ.  

 

У ГРАДУ ППСТПЈЕ ШЕТРИ ППШАСНА КПНЗУЛА: СЛПВАШКИ, МАЂАРСКИ, ЕНГЛЕСКИ И ФРАНЦУСКИ ШИЈИ 

ЈЕ ЗАДАТАК ДА ПДРЖАВАЈУ И УНАПРЕЂУЈУ ПДНПСЕ СА  ТИМ ЗЕМЉАМА. НА ТАЈ НАШИН СЕ НИЩ 

БРАТИМИ СА ГРАДПВИМА ПВЕ ШЕТРИ ДРЖАВЕ, РАЗМЕОУЈЕ ИСКУСТВА И ПРИМЕОУЈЕ СТЕШЕНА 

ЗНАОА. ГРАД ИМА И ДВА КПНЗУЛАТА, БУГАРСКИ И ГРШКИ. 

 

АКТУЕЛНА ТЕМА У НИЩУ ЈЕ И 2013. ГПДИНА КАДА СЕ НА 1700. ГПДИНА ПД МИЛАНСКПГ ЕДИКТА 

ПЛАНИРА ВЕЛИКИ ДПГАЂАЈ У НИЩУ П КПЈЕМ СВИ ПРИШАЈУ И У КПЈЕМ СВИ ВИДЕ ВЕЛИКУ ЩАНСУ ЗА 

ПРПМПЦИЈУ ГРАДА. ИСТПРИЈСКП НАСЛЕЂЕ КПЈЕ ИМА ПВАЈ ГРАД ЈЕ ПД НЕПРПЦЕОИВЕ ВРЕДНПСТИ И 

ТРЕБА ГА НА СВЕ НАШИНЕ ПРПМПВИСАТИ И ИСКПРИСТИТИ У ЦИЉУ ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ 

РАЗВПЈА. 

 

ПСМИЩЉЕНП ЈЕ НЕКПЛИКП ПРПГРАМА ЗАППЩЉАВАОА, КПЈЕ ФИНАНСИРА ЛПКАЛНА САМПУПРАВА, 

МЕЂУ ОИМА ЈЕ НАЈИНТЕРЕСАНТНИЈИ - ППМПЋ ЗАППЩЉАВАОА ТРУДНИЦА – ПРПГРАМ КПЈИМ ЈЕ ДП 

САДА (А ПТППШЕП ЈЕ У 2009.) ЗАППСЛЕНП 126 ТРУДНИЦА. ЗАТИМ, РАЗНИ ПРПГРАМИ ППДРЩКЕ И 

НАГРАЂИВАОА ПД КПЈИХ ЈЕ НАЈИНТЕРЕСАНТНИЈИ – ППКЛАОАОЕ АВИП-КАРАТА НАЈБПЉИМ 

СТУДЕНТИМА И СППРТИСТИМА ДП НЕКПЛИКП АТРАКТИВНИХ ДЕСТИНАЦИЈА У ЕВРППИ. 

 

ГРАД НИЩ СА КАНЦЕЛАРИЈПМ ЗА ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ (КЛЕР) ДЕЛУЈЕ КАП ЈЕДАН 

МПДЕРАН, ПРПАКТИВАН И АМБИЦИПЗАН ТИМ  КПЈИ КПРИСТИ СВПЈА ЗНАОА ЗА ДАЉЕ УНАПРЕЂЕОЕ 

СВПЈИХ АКТИВНПСТИ. ТИМ ЉУДИ КПЈИ РАДИ ЗА КЛЕР ИМА НЕПРЕСУЩАН ИЗВПР ИДЕЈА КАКП ДА 

УНАПРЕДЕ И ППБПЉЩАЈУ ИНВЕСТИЦИПНУ КЛИМУ У ГРАДУ. У СВПЈИМ АКТИВНПСТИМА ИМАЈУ 

НЕПГРАНИШЕНУ ППДРЩКУ ГРАДПНАШЕЛНИКА И РУКПВПДСТВА ГРАДА. СИСТЕМ КПЈИ ПВАКП 

ФУНКЦИПНИЩЕ ЈЕ ПДЛИШАН ЗА ПРВУ ФАЗУ ПРИВРЕДНПГ ПЈАШАВАОА ГРАДА И СТВАРАОА 
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ПРЕППЗНАТЉИВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КПЈА СЕ БАВИ ПИТАОЕМ ИНВЕСТИЦИЈА И ПРИВРЕДЕ. ПВА ПРВА 

ФАЗА У КПЈПЈ ЈЕ КЛЕР ИСТАКНУТА КАП ЛИДЕР У ППДРЩЦИ ПРИВРЕДИ КПЈА ЈЕ СЕБЕ НАМЕТНУЛА КАП 

ПРВУ ИНСТАНЦУ ПБРАЋАОА ЗА ПИТАОА ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕППЗНАТА ЈЕ ПД СТРАНЕ РЕПУБЛИШКИХ 

ИНСТИТУЦИЈА, СТРАНИХ АГЕНЦИЈА И ГРАЂАНА. ПНП ЩТП ЈЕ НЕППХПДНП ПСТВАРИТИ ЈЕСТЕ ПДРЖИВ, 

НЕЗАВИСТАН СИСТЕМ КАКП ГРАД СА ПВАКВИМ КАПАЦИТЕТПМ НЕ БИ ТРПЕП МПГУЋЕ СТАГНАЦИЈЕ. 

 

ПРИВРЕДНП-ЕКПНПМСКИ САВЕТ ГРАДА НИЩА, ФПРМИРАН КРАЈЕМ 2010. ГПДИНЕИ БИ У МНПГИМ 

СТВАРИМА МПГАП ПЛАКЩАТИ РАД КЛЕР-У И ПСТАЛИМ ГРАДСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КПЈЕ СЕ БАВЕ 

ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ. ПВП ЈЕ ТЕЛП КПЈЕ МПЖЕ ДА ППДЕЛИ ВЕЛИКУ ПДГПВПРНПСТ, А КПЈА ЈЕ 

САДА НА „ЛЕЂИМА” КЛЕР-А И КАБИНЕТА ГРАДПНАШЕЛНИКА. 

 

ЗАКЉУШАК КПМИСИЈЕ НАЛЕД-а   

 

КПМИСИЈА ПЦЕОУЈЕ ДА ЈЕ УПРАВА ГРАДА НИЩА УШИНИЛА ВЕЛИКИ НАППР КАКП БИ ППБПЉЩАЛА 

ППСЛПВНП ПКРУЖЕОЕ У НИЩУ  ТЕ ЈЕ И СУЩТИНСКИ А НЕ САМП ФПРМАЛНП, ИСПУНИЛА НАЈВЕЋУ 

ДЕП КРИТЕРИЈУМА У ПРПЦЕСУ ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ. 

 

РАЗВПЈ ГРАДА СЕ ЗАСНИВА НА СТРАТЕГИЈИ РАЗВПЈА ГРАДА НИЩА ИЗ 2007. ГПДИНЕ, РЕВИЗИЈИ 

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВПЈА ГРАДА ИЗ 2009. КПЈА ЈЕ ПРАЋЕНА ППЕРАТИВНИМ ПРПГРАМПМ ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ И ПДРЕЂИВАОЕМ ПРИПРИТЕТНИХ ПРПЈЕКАТА, КАП И ПРАТЕЋИМ 

СЕКТПРСКИМ СТРАТЕЩКИМ ДПКУМЕНТИМА КАП ЩТП СУ СТРАТЕГИЈА РАЗВПЈА МАЛИХ И СРЕДОИХ 

ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЩТВА ГРАДА НИЩА СА АКЦИПНИМ ПЛАНПМ И АКЦИПНИ ПЛАН 

ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ГРАДА НИЩА.  

 

КПМИСИЈА ППСЕБНП УВАЖАВА РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ (КЛЕР) И ТП 

ППСЕБНП АКТИВНПСТИ  КПЈЕ СЕ ПДНПСЕ НА САРАДОУ СА ИНВЕСТИТПРИМА И ППТЕНЦИЈАЛНИМ 

ИНВЕТИТПРИМА, КППРДИНАЦИЈЕ АКТИВНПСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У САРАДОИ СА ПРИВРЕДПМ, 

СПРПВПЂЕОУ РАЗВПЈНИХ ПРПЈЕКАТА ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА, УНАПРЕЂЕОА САРАДОЕ СА 

НАЦИПНАЛНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КПЈЕ СЕ БАВЕ ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ И УПРАВЉАОА 

ЛПКАЛНИМ ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ У ГРАДУ НИЩУ.  

 

КПМИСИЈА СМАТРА ДА ЈЕ ППТРЕБНП УНАПРЕДИТИ САРАДОУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ППСЛПВНПМ 

ЗАЈЕДНИЦПМ КПЈА ЈЕ ВЕЋ ПРИСУТНА У ГРАДУ НИЩУ КАП И УНАПРЕДИТИ КППРДИНАЦИЈУ И 

ЗАЈЕДНИШКИ РАД КЛЕР-А СА ПСТАЛИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ПКВИРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ КАП ЩТП ЈЕ 

НПР. ИНФПРМАТИВНП КППРДИНАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВПЈ ПРЕДУЗЕТНИЩТВА, ЦЕНТАР ЗА 

ЗАППЩЉАВАОЕ И БИЗНИС ИНКУБАТПР ЦЕНТАР НИЩ, А КРПЗ ПБЈЕДИОАВАОЕ ПВИХ ФУНКЦИЈА И 

ИНСТИТУЦИЈА, РАДИ УНАПРЕЂЕОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ЛПКАЛНПЈ ППСЛПВНПЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ И ЕФИКАСНИЈЕГ УПРАВЉАОА ЛПКАЛНИМ ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ.  

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИЩА ИНТЕНЗИВНП КПМУНИЦИРА СА КПРИСНИЦИМА СВПЈИХ УСЛУГА, 

ПУТЕМ ЕЛЕКТРПНСКПГ БИЛТЕНА КПЈИ СЕ ДИСТРИБУИРА ЕЛЕКТРПНСКИМ ПУТЕМ И СА СЕКТПРПМ 

МСПП КРПЗ БИЛТЕН - МСП ВПДИШ, КПЈИ ПРИПРЕМА КЛЕР, А ДИСТРИБУИРА СЕ ПУТЕМ ЛПКАЛНИХ 

НПВИНА. 
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УПРАВА ГРАДА НИЩА УШИНИЛА ЈЕ ВЕЛИКИ НАППР КАКП БИ УНАПРЕДИЛА КПМУНИКАЦИЈУ С 

ПРИВРЕДНИЦИМА ТЕ ДА ЈЕ СУЩТИНСКИ, А НЕ САМП ФПРМАЛНП, ИСПУНИЛА НАЈВЕЋИ ДЕП 

КРИТЕРИЈУМА У ПРПЦЕСУ ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ.  

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ПРИМЕР АКТИВНПСТИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ У СРБИЈИ ППДРЩЦИ ЗАППЩЉАВАОУ ЈЕ 

РАД ЦЕНТРА ЗА ЗАППЩЉАВАОЕ У ПКВИРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПДРЖИВИ РАЗВПЈ И 

ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ШИЈИ ЈЕ ПРИПРИТЕТ ДА УСКЛАДИ ППТРАЖОУ И ППНУДУ НА ТРЖИЩТУ 

РАДА, ППСРЕДУЈУЋИ ИЗМЕЂУ СЕКТПРА МСПП И НЕЗАППСЛЕНИХ, ППРЕД ПСТАЛПГ, 

ИСТРАЖИВАОИМА ППТРЕБА ПРИВРЕДЕ РАДИ ПБЕЗБЕЂИВАОА АДЕКВАТНИХ ПБРАЗПВНИХ 

ПРПГРАМА. ЕФИКАСНПСТ РАДА ПВАКВИХ ЛПКАЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА ЗНАШАЈНП УМАОУЈЕ ВЕПМА 

СППРП РЕАГПВАОЕ МИНИСТАРСТВА ПРПСВЕТЕ НА ПРПМЕНЕ ЦУРРИЦУЛУМА СРЕДОИХ ЩКПЛА.  

 

У ППГЛЕДУ ИЗГРАДОЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, КПМУНАЛНИХ ДЕЛАТНПСТИ И ИЗДАВАОА ДПЗВПЛА 

АКТИВНПСТИ У НИЩУ СЕ БАЗИРАЈУ НА ППСТПЈАОУ ПЛАНСКИХ ДПКУМЕНАТА, ГИС-А, 

ТРАНСПАРЕНТНИХ ПРПЦЕДУРА И САРАДОЕ СВИХ РЕЛЕВАНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА. ГРАД НИЩ ЈЕ ПРВИ У 

СРБИЈИ УРАДИП ЕЛАБПРАТ П ДАВАОУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИЩТА БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ПП 

УСЛПВИМА ППВПЉНИЈИМ ПД ТРЖИЩНИХ, И У ВРХУ ЈЕ ЛИСТЕ ГРАДПВА ПП ПИТАОУ РЕЩАВАОА 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНП ИЗГРАЂЕНИХ ПБЈЕКАТА. 

 

ГРАД НИЩ ЈЕ СПРПВЕП ПРПЦЕСС ГИЉПТИНЕ ПРППИСА И ТПМ ПРИЛИКПМ ЈЕ ЕЛИМИНАСАН ВЕЛИКИ 

БРПЈ НЕППТРЕБНИХ ИЛИ ЗАСТАРЕЛИХ ПРППИСА А ВРЕМЕ ИЗВРЩЕОА ППСТПЈЕЋИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ПРПЦЕДУРА ЈЕ СКРАЋЕНП ВИЩЕ НЕГП ДУПЛП. РЕГИСТАР СВИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ППСТУПАКА ППСТПЈИ НА ЗВАНИШНПЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ГРАДА НИЩА. Е-СЕРВИСИ 

КПЈИ СУ ДПСТУПНИ ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ СУ ПРППИСИ ГРАДА НИЩА, ПРЕГЛЕД ИЗГРАЂЕНИХ, 

ПЛАНИРАНИХ И ПБЈЕКАТА У ИЗГРАДОИ, ЛПКАЛНА ППРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА И ВИРТУЕЛНИ 

МАТИШАР. 

 

ИНФПРМАЦИЈЕ СУ ДПСТУПНЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА НА НЕКПЛИКП ВЕБ СТРАНИЦА КАП ЩТП СУ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГРАДА НИЩА, КЛЕР-А НА СРПСКПМ, ЕНГЛЕСКПМ И НЕМАШКПМ ЈЕЗИКУ, СТРАНИЦА 

УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПДРЖИВИ РАЗВПЈ И ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ НА СРПСКПМ И ЕНГЛЕСКПМ 

ЈЕЗИКУ И СТРАНИЦА УПРАВЕ ЗА ППЉППРИВРЕДУ И РАЗВПЈ СЕЛА НА СРПСКПМ И ЕНГЛЕСКПМ ЈЕЗИКУ.  

 

ПЦЕНА    

 

ГРАД НИЩ ЈЕ ИСПУНИП ЗАХТЕВЕ ДА БУДЕ ЦЕРТИФИКПВАН КАП ЛПКАЛНА САМУПРАВА КПЈА ЈЕ 

ИЗГРАДИЛА ППВПЉНП ППСЛПВНП ПКРУЖЕОЕ ТИМЕ ЩТП: 

 

• ИСПУОАВА СВЕ ЕЛИМИНАЦИПНЕ КРИТЕРИЈУМЕ  

• ИСПУОАВА ПРЕКП 50% У СВИМ КРИТЕРИЈУМИМА 

• ИСПУОАВА НАЈМАОЕ ¾  ПД УКУПНП ЗАЦРТАНИХ КРИТЕРИЈУМА  

 

 

РЕДНИ БРПЈ КРИТЕРИЈУМА/КРИТЕРИЈУМ/ППНДЕР ВАЖНПСТИ/ПРПЦЕНАТ ИСПУОЕОА 
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1 ППЩТИНА ЈЕ У САРАДОИ СА ЦЕЛПКУПНПМ ЗАЈЕДНИЦПМ РАЗВИЛА СВЕПБУХВАТНИ 

СТРАТЕЩКИ ПЛАН ЛПКАЛНПГ РАЗВПЈА (СП). 100% 

2 ППЩТИНА ЈЕ УСТАНПВИЛА ППСЕБНП ПДЕЉЕОЕ ИЛИ ПДРЕДИЛА  ПСПБУ КПЈА ЋЕ БИТИ 

ЗАДУЖЕНА ЗА ПРПМПЦИЈУ ЛПКАЛНПГ ЕКПНПМСКПГ РАЗВПЈА. (ПДЕЉЕОЕ/ПСПБА ИМА 70% ПД 

НАВЕДЕНИХ ФУНКЦИЈА) 82.4% 

3 ППЩТИНА ЈЕ УСТАНПВИЛА СТАЛНИ САВЕТПДАВНИ ПДБПР ЗА ЕКПНПМСКА ПИТАОА  КПЈИ ЋЕ 

ДАВАТИ САВЕТЕ ППЩТИНСКИМ ЗВАНИШНИЦИМА ВЕЗАНЕ ЗА ПИТАОА И ПРПБЛЕМЕ ППСЛПВНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ КПЈИ СЕ ТИШУ НАДЛЕЖНПСТИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ   75% 

4 ППЩТИНА ПРУЖА КЉУШНЕ ЛПКАЛНЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НА ЛАКП ДПСТУПНПЈ ЛПКАЦИЈИ И 

РАЗВИЛА ЈЕ СИСТЕМ ЗА ПБРАДУ ЗАХТЕВА ПРИВРЕДНИКА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДПЗВПЛУ НА ЈЕДНПМ 

МЕСТУ. 100% 

5 ППЩТИНА ИМА МПГУЋНПСТИ ДА БРЗП ПРУЖИ ТАШНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИЦИМА, И 

ДА ПДРЖАВА БАЗУ ППДАТАКА ЛАКП ДПСТУПНУ ПРЕДУЗЕЋИМА У ЗАШЕТКУ (СТАРТ-УПС), ПНИМА КПЈИ 

ЖЕЛЕ ДА НАСТАВЕ ППСЛПВАОЕ И ДА ГА ПРПЩИРЕ. 92.5% 

6 ППЩТИНА ЈЕ РАЗВИЛА ПРПМПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ЗА МАРКЕТИНГ И ПРИВЛАШЕОЕ 

ИНВЕСТИЦИЈА). 100% 

7 ППЩТИНА ЈЕ СППСПБНА ДА ДПКУМЕНТУЈЕ СВПЈУ КРЕДИТНУ СППСПБНПСТ И ИЗРАШУНА СВПЈ 

КРЕДИТНИ КАПАЦИТЕТ.  100% 

8 ППЩТИНА АКТИВНП УШЕСТВУЈЕ У УТВРЂИВАОУ ППТРЕБА ПРИВРЕДНИКА ЗА РАДНПМ СНАГПМ 

И РАЗВИЛА ЈЕ  ПБРАЗПВНИ КАПАЦИТЕТ ТАКП ДА ПМПГУЋИ ГРАЂАНИМА ДА СЕ ПРИЛАГПДЕ 

ЗАХТЕВИМА ПРИВРЕДНИКА. 93.3% 

9 ППЩТИНА РАЗВИЈА ПАРТНЕРСТВП ЈАВНПГ И ПРИВАТНПГ СЕКТПРА, С ЦИЉЕМ ПРПМПЦИЈЕ 

ЛЕР. 100% 

10 АДЕКВАТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ППУЗДАНЕ КПМУНАЛНЕ УСЛУГЕ   87.8% 

11 ППЩТИНА ЈЕ ЈАСНП ДЕФИНИСАЛА СВПЈУ ППРЕСКУ ППЛИТИКУ И ППЛИТИКУ НАПЛАТЕ ТАКСИ 

КПЈИМА ЋЕ СТИМУЛИСАТИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  100% 

12 ППЩТИНА ЈЕ РАЗВИЛА СТАНДАРДЕ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И УКЉУШИЛА ИХ У 

ППЩТИНСКЕ РАЗВПЈНЕ ПЛАНПВЕ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДИРЕКТИВАМА 

ЕУ. 100% 

УКУПНП  96.5% 

 

 

2.6.6. ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА 

 

Анализирајући привредну сурукууру града Нища према урпсекупрскпм мпделу упшава се да 

уерцијарни секупр паруиципира са највећим прпценупм у сувараоу НД, а зауим индусурија и 

ппљппривреда кпд кпјих је уај прпценау нижи. Ушещће уерцијарнпг секупра далекп је исппд нивпа 

неких еврппских градпва слишне велишине, щуп се ппсебнп пднпси на дппринпс ууризма у укупнпм 

дпхпуку. 

 

Прерађивашка индусурија заузима дпминанунп месуп у сувараоу НД (са 49,1% у 2005. гпдини), 
а зауим следе ургпвина на великп и малп и сапбраћај (са 23,5% и 9,7%, респекуивнп). Пд псуалих 
делаунпсуи јединп је знашајније јпщ ушещће грађевинарсува (ушесувује у сувараоу НД са 5,1% у 2005. 
гпдини), а занимљивп је вепма нискп ушещће ппљппривреде, лпва, щумарсува и впдппривреде (са 
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3,9%), кап и изузеунп низак дппринпс угпсуиуељскп-уурисуишких капациуеуа у сувараоу НД (2,0%), щуп 
указује на гпре ппменууи мали дппринпс ууризма укупнпм развпју града Нища. 
 

Међууим, индикаупри кап щуп је лпкацијски кпефицијент јаснп ппказују пднпс између 
лпкалне и наципналне екпнимије, уашније иденуификује специјализацију лпкалне екпнпмије за 
ппједине привредне делаунпсуи. На пснпву лпкацијскпг кпефицијенуа Града Нища јаснп се види 
ппадаое знашаја прерађивашке индусурије кпја је 2002. гпдине била једна пд привредних грана у 
кпјпј је ппсупјала базишна заппсленпсу и оенп свпђеое на задпвпљаваое већине лпкалних ппуреба. 
Свакакп, да би деуаљнијпм анализпм сурукууре прерађивашке индусурије усуанпвили да су ппједине 
гране прерађивашке индусурије пд великпг знашаја на наципналнпм нивпу. На пснпву лпкацијскпг 
кпефицијенуа се види и јаснп ппмераое уежищуа привредних акуивнпсуи ка урећем – услужнпм 
секупру кпји ппсуепенп ппсуаје све дпминанунији на уериуприји Града Нища. Ппдаци дпбијени на 
пснпву лпкацијскпг кпефицијента заппсленпсти нам указују да Град Ниш има пдличне 
предисппзиције да ппстане кључни лпгистички и административни центар регипна. 
 

Такпђе, иакп ппказује уенденцију расуа, предузеунищувп на уериуприји Града Нища јпщ увек 
није дпсуиглп нивп Републике Србије, и пвај сегмену уреба и даље ппдсуицауи. 
 
 

2.6.7. ИНДУСТРИЈА 

 

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

урадиципналнп прпдукуивни извпзни секупри пбраде меуала, мащинсувп и ппрема, израда уексуила, 

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

нема дпказа п знашајнијим прпменама индусуријске прпизвпдое у шеувпрпгпдищоем перипду пд 

2000. дп 2004. гпд.28 

 

Ппщуи нивп индусуријске прпизвпдое у Нищу је низак. У 2004. гпдини у пднпсу на 1990. гпд. 

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

1999. гпдине -25,6%. У перипду 1994. - 1998. гпд., индусуријска прпизвпдоа је расла. Ланшани 

индекси индусуријске прпизвпдое ппказују уенденцију суалнпг ппадаоа, уакп да је укупна 

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

3,7%, у 2008/07 за 5,5%, у 2009/08 за 11,7% и у 2010/09 за 13,5%29. 

 

У перипду 1995. – 1998. гпдине забележен је расу ланшаних индекса индусуријске 

прпизвпдое (пд 87,1 на 124), да би већ наредне 1999. уај индекс пап на 70,8 щуп је у највећпј мери 

ппследица рауних дещаваоа. Гпдине 2000. је индекс ппнпвп у ппрасуу (133,4), 2001. у паду (91,0), 

2002. у ппрасуу (121,7), да би у 2003. гпдини (97,7)  бип у суалнпм паду, уакп да у 2010. у пднпсу на 

2009. гпдину индекс индусуријске прпизвпдое Града Нища изнпси 86,5%30. Пвп је ппред псуалпг, 

индикаупр пзбиљних сурукуурних прпблема у кпјима егзисуира привреда Нища, али и Србије 

ппследоих деценија. 

 

                                                           
28

 Стратегија подстицања и развоја страних улагања (2006. год.), стр. 11. 
29

 Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Ниш  2011., стр. 129, Видети табелу 4, Анекс 1. 
30

 Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Ниш 2011. 
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2.6.8. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
МСПП имају важну улпгу у екпнпмији Републике Србије, нарпшиуп акп се има у виду ушещће пвпг 

секупра у: 

1. Укупнпм брпју предузећа (99,8%) и заппслених (65,5%; у секупру МСПП пд 2004. Дп 2007. 
гпдине пувпренп је пкп 149.000 нпвих радних месуа); 

2. Прпмеуу (67,6%), у брууп дпмаћем прпизвпду (пкп 36%), брууп дпдаунпј вреднпсуи (БДВ - 
58,3%), прпфиуабилнпсуи  (38,6%) и прпдукуивнпсуи у ппслпваоу; 

3. Извпзу (50,2%), увпзу (64%) и инвесуицијама (51,2%) у нефинансијскпм секупру;  

4. Микрп предузећа дпминирају у секупру МСПП са ушещћем пд 95,6% укупнпг брпја и 
заппщљавају скпрп 50% укупнпг брпја заппслених.31 

Ппследоих десеуак гпдина брпј привауних предузеуника и заппслених кпд оих непрекиднп 

расуе, кап ппследица гпре ппменууе привауизације друщувених и државних предузећа. 

 Илусурација 37. Брпј и зараде привауних предузеуника, лица кпја сампсуалнп пбављају делаунпсу и 

заппслених кпд оих 

Гпдина Брпј привауних 

предузеуника, 

и заппслених кпд оих 

Месешна неуп зарада, дин. Радили у упку гпдине 

(прпсешан брпј месеци) 

привауни 

предузеуниц

и 

заппслени привауни 

предузеуни

ци 

заппслени привауни 

предузеуници 

заппслен

и 

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 

2008 7 488 ... ... ... ... ... 

2009 7 758 ... ... ... ... ... 

1)  Кпрекција ппдатака за 2003. гпдину извршена је на пснпву дпписа Министарства финансија, 
 Регипналнпг центра Ниш, Филијале Ниш пд 19.05.2005. и 25.05.2005.. 

Извор: Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи  

           развој и заштиту животне средине, Ниш 2011. 
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 Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. 
до 2013. године, 2008., стр. 5. 
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У перипду 2000 – 2007. гпдина, брпј регисурпваних и акуивних малих и средоих предузећа 

(МСП) кпнсуанунп је расуап и у Нищу и у Србији. Секупр МСПП паруиципира са релауивнп малим 

уделпм у привреди Нища. У 2004. гпдини билп је 2.327 МСПП у Нищавскпм пкругу, щуп је 99,1% 

укупнпг брпја предузећа у Нищу. Исупвременп, МСПП у Нищу репрезенуују 25,97% укупнпг брпја 

малих фирми у Србији, пднпснп 3,49% свих фирми у Србији.32   

 

Расуући брпј регисурпваних радои прпуекле деценије ппказује развпј предузеунищува у 

Нищу. Пвај брпј је перманенунп расуап, пд 5.850 у 2002. гпдини, на 9.716 у 2007. гпдини. Такпђе је 

расуап 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 секупру ургпвине (4.116 радои - 42,36% и 6.118 

заппслених) и у занаусуву (3.321 радои - 34,18% и 2.897 заппслена).33 Пви ппдаци се најбпље мпгу 

сагледауи из следеће уабеле. 

Илусурација 38. Сампсуални лишни рад средсувима у свпјини грађана 

 2002 2003 1) 2004 2005 2006 2007 

1. Занатствп       

    - брпј радои, 2 580 1 699 1 693 1 997 2 875 3 321 

    - брпј заппслених (без власника) 1 410 962 1 894 2 163 2 587 2 897 

2. Угпститељствп,       

    - брпј радои 455 473 505 572 636 657 

    - брпј заппслених (без власника)) 810 547 563 625 954 1 054 

3. Сампсталне прпфесипналне 

делатнпсти 

      

    - брпј радои 342 413 498 513 957 1 052 

    - брпј заппслених (без власника) 49 62 76 96 152 171 

4. Превпзништвп        

    - брпј радои (превпзника)  629 711 722 786 520 570 

    - брпј заппслених (без власника)) … - - - - - 

5. Тргпвина,       

     - брпј радои  1 844 2 938 3 121 3 446 3 675 4 116 

     - брпј заппслених (без власника) 3 984 4 721 3 934 4 325 5 512 6 118 

1)  Кпрекција ппдатака за 2003. гпдину извршена је на пснпву дпписа Министарства финансија, 
 Регипналнпг центра Ниш, Филијале Ниш пд 19.05.2005. и 25.05.2005.. 

Извпр: Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду,  

           одрживи развој и заштиту животне средине, Ниш 2011. 

Наппмена: Ппдаци за пву табелу за гпдине 2008., 2009. и 2010., приказани су у табели у  

                      наставку. 

                                                           
32

 Студија развоја локалне економије града Ниша (2005. год.) 
33

 Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Ниш 2011. 
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Сампстални лични рад средствима у свпјини грађана 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 1) 2010 2) 

Укупнп        

 
- брпј радои 

6 539 7 314 8 663 9 716 7 488 7 758 8 446 

 
- брпј заппслених 

6 467 7 209 9 205 10 240 … … … 

1. Занатствп        

    - брпј радои 1 693 1 997 2 875 3 321 2 380 ...  

    - брпј заппслених (без власника) 1 894 2 163 2 587 2 897 ... ...  

2. Угпститељствп        

    - брпј радои 505 572 636 657 528 595 665 

    - брпј заппслених (без власника) 563 625 954 1 054 ... ... ... 

3. Сампсталне прпфесипналне 
Делатнпсти 

       

    - брпј радои 498 513 957 1 052 973 ... ... 

    - брпј заппслених (без власника) 76 96 152 171 ... ... ... 

4. Превпзништвп        

    - брпј радои (превпзника) 722 786 520 570 567 ... ... 

    - брпј заппслених (без власника) - - - - ... ... ... 

5. Тргпвина         

     - брпј радои   3 121 3 446 3 675 4 116 3 040 2 060 2 665 

     - брпј заппслених (без власника) 3 934 4 325 5 512 6 118 ... ... ... 
 

1)  Разлика пд 5103 радои између приказанпг укупнпг брпја активних ппреских пбвезника (7758) и 
 презентпваних ппдатака за  угпститељску (595) и тргпвинску делатнпст (2060), пднпси се на 
радое  кпје пбављају пстале сампсталне делатнпсти (занатаствп, превпзништвп, сампсталне 
 прпфесипналне делатнпсти, итд.). 
 Извпр ппдатака: дппис Министарствa финансија, Ппреске управе – Филијале Ниш, брпј  431-
11407- 1/10 пд 06.08.2010. гпдине. 
  
2)  У пквиру нерасппређених 5116 радои пбављају се пстале сампсталне делатнпсти. 
 

Сурукуура средсуава и капиуала МСПП у Нищу је генералнп незадпвпљавајућа. Дпминанунп 

ушещће у средсувима имају пбруна средсува (62,25%), дпк суална средсува ушесувују свега са 34,75%.  

Кап щуп се мпже упшиуи из преухпднпг, у граду Нищу суалнп расуе брпј привауних предузеуника и 

заппслених кпд оих, кпји је у 2007. гпдини дпсуигап 9.716 радои пднпснп 10.240 заппслених. 

Дпминануан секупр привауних радои јесуе ургпвина са 42,36%, и занаусувп са 34,18%, кпји 

заппщљавају и највећи прпценау радника. Мпже се рећи да је уаква сурукуура секупра малих 

привауних предузећа присууна и у Србији у целини, дпк у земљама Ценуралне и Исупшне Еврппе 

препвлађују предузећа у секупру индусурије. 

 

 Влада Србије је главна инсуиууција кпја је пдгпвпрна за суимулисаое и безбеднпсу бизнис 

пкружеоа кпје дппринпси развпју секупра МСПП. У упм циљу, Влада је  усвпјила Сурауегију развпја 
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кпнкуренуних малих и средоих предузећа за перипд пд 2008. дп 2013. гпдине. Сурауегија дппринпси 

даљем јашаоу и ефикаснпм кприщћеоу развпјних ппуенцијала секупра МСПП, щуп ће се ппзиуивнп 

пдразиуи на екпнпмски расу Републике Србије. Таквп усмереое уреба да дппринесе ппвећаоу 

кпнкуренунпсуи и извпза, даљем јашаоу инпваципних капациуеуа предузећа, динамишнијем расуу 

заппсленпсуи и равнпмернијем регипналнпм развпју. Успещнп спрпвпђеое Сурауегије пбезбедиће 

псувариваое следећих резулуауа:  

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

2) бржи укупни расу и развпј секупра МСПП, са динамишнијим преувараоем 
микрппредузећа у мала и малих у средоа предузећа;  

3) ппвећаое извпза и знашајнп ппбпљщаое сппљнпургпвинскпг биланса;  

4) вищу суппа заппсленпсуи виспкпквалификпване радне снаге - урајна уппсленпсу;  

5) равнпмернији регипнални развпј.34 
 

Република Србија је ппследоих гпдина ушинила знашајан напредак у пружаоу ппдрщке 
развпју секупра МСПП. Укупнп предвиђена средсува за дирекуну ппдрщку МСПП секупру  за 2008. 
гпдину изнпсила су пкп 20 милијарди динара или нещуп вище пд 240 милипна ЕУР. Пва средсува 
реализују се крпз акуивнпсуи МЕРР, ФРРС, РАМСПП, СИЕПА, АПФИ, НСЗ, а биће усмерена на пружаое 
финансијске и нефинансијске ппмпћи. У пквиру финансијске ппдрщке МСПП, најзнашајнији напредак 
псуварен је реализацијпм кредиуне линије за ппшеунике (start – up) прекп ФРРС и РАМСПП. У 2007. 
гпдини реализпвана вреднпсу кредиуа је изнпсила прекп 1,2 милијарде динара, збпг шега је у 2008. 
гпдини за пве намене пбезбеђенп 2,2 милијарде динара. При реализацији пве кредиуне линије, пп 
први пуу је примеоен деценурализпван нашин прикупљаоа и пбраде кредиуних захуева. РАМСПП је 
прекп мреже регипналних агенција и свпјих лпкалних канцеларија прпмпвисала пву кредиуну линију 
и инфпрмисала ппуенцијалне предузеунике п кредиуним услпвима, врщила прпцену предузеунишких 
ппуенцијала заинуереспваних, спрпвела пбуку за израду бизнис плана, а уакпђе ппмагала при 
пппуоаваоу кредиуних захуева. Тиме је изврщенп пбједиоаваое финансијске и нефинансијске 
ппдрщке МСПП крпз услуге РАМСПП.35  
 

У банкарскпм секупру је ппследоих гпдина дпщлп дп расуа кредиуне ппнуде намеоене 
секупру МСПП, при шему је псуварена и дпбра уериупријална ппкривенпсу. Без пбзира на расу ппнуде, 
услпви кредиуираоа су и даље неппвпљни, ппсебнп са аспекуа цене капиуала, средсуава пбезбеђеоа 
и кпмпликпваних и скупих прпцедура и разлишиуих меупдплпгија при ппднпщеоу кредиуних захуева. 
Супга је влада Републике Србије предузела мере у ппгледу субвенципнираоа ппслпвних банака кпје 
дају кредиуе предузеуницима за финансираое инвесуиција и ппслпваоа уз суимулауивне камауне 
суппе. Ппсебнп су знашајни кредиуи за инвесуиције-дугпрпшни, са камаунпм супппм пд пкп 6% и 
рпкпм пуплауе 3-5 гпдина и перипдпм ппшека пд 6-12 месеци. 
 

На лпкалнпм нивпу ппсупји некпликп прпјекауа (реализпваних или су у прпцесу реализације) 

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

суране дпнаупра; (II) LEDIB прпјекау (Local Economic Development In Balkan) усмерен на јашаое 

кпмпарауивних преднпсуи предузећа; (III) Бизнис инкубаупр ценуар (БИЦ). Кприсници пвпг 

инкубаупра су предузеуници, уј. “start up” - мала и средоа предузећа – 14 власника МСП и прекп 100 

заппслених. Развпјни прпјекуи, финансирани пд сураних дпнаупра и фпндација, су пд изузеунпг 

знашаја за лпкалну привреду: бизнис инкубаупра за индусуријску прпизвпдоу (ппменууп је да у 

                                                           
34

 Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. 
до 2013. године, 2008., стр. 9. 
35

 Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. 
до 2013. године, 2008., стр. 7. 
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пквиру „MIN Holding Co.“ је ппшелп да ради 14 МСП – “start up”-пва), класуери фирми у уексуилнпј и 

грађевинскпј индусурији, ИЦИТ – Инпваципни ценуар за развпј инфпрмаципних уехнплпгија при 

Мащинскпм факулуеуу у Нищу, прпјекуи микрпкредиуираоа МСПП, и слишнп.   

  

У јануару и фебруару 2009. гпдине, у прганизацији USAID-а у Србији, пднпснп MEGА 

прпграма,36 спрпведена је анкеуа међу ппслпдавцима Нища у циљу прикупљаоа инфпрмација п 

мищљеоу привредника п укупнпј ппслпвнпј клими у граду. Пва анкеуа је деп акуивнпсуи у прпцесу 

сурауещкпг планираоа и израде акципних планпва екпнпмскпг развпја на нивпу лпкалне заједнице, 

уј. Града Нища. Анкеуа је пбухвауила 71 предузеће, са укупнп 9.731 заппслених радника. Смаура се да 

је без пбзира на мали узпрак, резулуау анкеуе дпвпљнп релевануан за дпбијаое слике п суавпвима 

привредника п ппщупј ппслпвнпј клими у граду. Пд 71 анкеуиранпг предузећа 68 је у већинскпм 

дпмаћем власнищуву, а самп 2 предузећа су у већинскпм суранпм власнищуву. Највећи брпј 

анкеуираних фирми (48) се бави прпизвпдопм, 12 фирми се бави ургпвинпм, 9 грађевинарсувпм, 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.37   

 

Неки пд резулуауа анкеуе јесу следећи:38  

 Анкеуирана предузећа планирају благи расу прпмеуа у 2009. гпдини пд пкп 10,9% и уп у свим 
секуприма псим у секупру псуалих услуга, где смаурају да ће им прпмеу ппасуи за 10%. 

 Свпје ппслпваое пва предузећа углавнпм пбављају унууар регипна (41%) кап и унууар псуаука 
Србије (43%). Пд укупнпг прпмеуа свега 16% пупада на ппслпваое са инпсурансувпм. При 
упме, са земљама Балкана псуварује се пкп 8% укупнпг прпмеуа, са псуаукпм Еврппе дпдауних 
7%, а са ваневрппским земљама самп 1% укупнпг прпмеуа. 

 Пд 71 анкеуиранпг предузећа 39 планира инвесуиције ради прпщиреоа свпг ппслпваоа у 
Нищу, 25 предузећа размаура пву мпгућнпсу, дпк свега 7 предузећа не планира инвесуиције. 
При упме, већина инвесуиција ће биуи реализпвана упкпм 2009. гпдине, а самп маои брпј 
предузећа ће реализпвауи инвесуиције упкпм 2010. и 2011. гпдине. Предузећа кпја планирају 
инвесуиције пшекују да ће укупна вреднпсу инвесуиција изнпсиуи 2,830 милијарди динара 
(или пкп 30 милипна евра). Пве инвесуиције би уребалп да пувпре 1.100 нпвих радних месуа. 
Шак 18 предузећа планира, а 17 размаура мпгућнпсу инвесуираоа ван уериуприје града Нища. 
Малп уржищуе и дплазак кпнкуренауа на уржищуе Нища су главни разлпзи инвесуираоа ван 
уериуприје града. 

 Један пд ппказауеља ппслпвне климе у граду је и ппдауак да 7 предузећа планира, а јпщ 9 
размищља п измещуаоу дела или целпкупнпг ппслпваоа са уериуприје ппщуине, а кап 
разлпзи се навпде ппвпљнија ппслпвна клима у другим месуима, прпмене уржищних услпва, 
урансппру, неадеквауан прпсупр и лпщ рад служби лпкалних власуи. Пвпме уреба дпдауи 
ппдауак да шак 49,3% анкеуираних предузећа има или пшекује да ће имауи прпблема са 
прпналажеоем нпвих радника са пдгпварајућим знаоима и вещуинама. Пвај прпблем је 
најизраженији у секупру прпизвпдое и грађевинарсува где је шак 53,6% предузећа 
пдгпвприлп да има прпблема са налажеоем адеквауне радне снаге.  

                                                           
36

 Упитник – Мишљење привредног сектора у Граду Нишу, анкету спровела Канцеларија за 
локални економски развој и Управа за привреду града Ниша у сарадњи са Урбан Институт уз 
подршку УСАИД у Србији – програм МЕГА, март 2009.  
37

 Исто, стр. 1. 
38

 Исто, стр. 2-3. 
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 Кап факупре кпји најнегауивније ууишу на уренууни и будући развпј свпг ппслпваоа 
анкеуирана предузећа углавнпм навпде ппщуу привредну сиууацију, наципналнп 
закпнпдавсувп и виспке камауне суппе. 

 Треба јпщ рећи да је пд суране анкеуираних 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 пууева (3,56), и развпј инфрасурукууре 
(3,55), а најппвпљније суанпваое (2,59) и јавна безбеднпсу (2,5). Пвп указује на ппуребу 
привреднпг секупра за квалиуеунијим услугама лпкалне сампуправе, нарпшиуп у пбласуи 
издаваоа грађевинских дпзвпла и развпја кпмуналне инфрасурукууре, щуп уреба да сувпри 
ппвпљније услпве за ппслпваое у граду Нищу и ппвпљнију ппслпвну климу. 
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3. СТРАТЕШКИ ОКВИР 

 

3.1. Стратегијa просторног развоја републике србије 2009-

2013-2020 
 

Сурауегијпм прпсупрнпг развпја Републике Србије су ппсуављени циљеви, принципи и 
кпнцепција развпја сапбраћаја и сапбраћајне инфрасурукууре кпји у ппупунпсуи ппдржавају развпј 
града Нища кап лпгисуишкпг и инуермпдалнпг ценура. 

Ппщуи циљ развпја сапбраћаја је: псувариваое, пднпснп изградоа и развпј уаквпг 
сапбраћајнпг сисуема Србије кпји пмпгућава пдрживу мпбилнпсу суанпвнищува, пружа ппдрщку 
убрзанпм развпју Републике Србије и оенпј кпнкуренунпсуи у регипну и щире на ппдрушју 
Југписупшне Еврппе. 

Развпј пуунпг сисуема уреба да се заснива на следећим принципима: (1) ефикаснпсу и 
безбеднпсу, (2) усмеренпсу ка кприснику, (3) екпнпмишнпсу, (4) пкренуупсу ка защуиуи живпуне 
средине, (5) инуегрисанпсу са пкружеоем и другим видпвима сапбраћаја, и (6) квалиуеунп 
надгледаое и управљаое. 

Пснпвни циљеви развпја железнишкпг сапбраћаја, пбухвауају: сувараое предуслпва за 
знашајније ушещће у превпзу рпбе и пууника, и инвесуираое у щинску инфрасурукууру шиме се 
минимизирају ппврщине кпје се ангажују за ппуребе сапбраћаја, усаглащаваое пруга, а нарпшиуп 
пруге Кпридпра X, са захуевима и ппуребама ЕУ, унапређеое квалиуеуа щинске инфрасуруууре. У 
развпју щинскпг сисуема уреба ппщупвауи принцип крајое раципналнпсуи, примеоујући га где гпд је 
уп мпгуће и на уемељу исупг развиуи сурауегију развпја „кпрак пп кпрак” али не губећи никад из вида 
дугпрпшни инуерес земље. 

У ваздущнпм сапбраћају су следећи циљеви развпја: ваздухпплпвни сисуем Републике Србије 
биће инуегрални деп еврппскпг ваздухпплпвнпг сисуема, ваздухпплпвни сапбраћај ппсуаће главни 
вид урансппруа на релацијама дужим пд 45 минууа леуеоа, из шега следи да ће бепградски аерпдрпм 
„Никпла Тесла“ ппсуауи регипналнп ваздущнп швприщуе југписупшне Еврппе, кап и аерпдрпм у Нищу. 
Развпј уржищуа услуга ваздущнпг превпза ппвећаће улпгу псуалих ваздущних присуанищуа у 
Републици Србији, са уенденцијпм да сваки регипн у Србији има пп један аерпдрпм. И у ваздущнпм 
сапбраћају ће се ппщупвауи принцип крајое раципналнпсуи, примеоујући га где гпд је уп мпгуће и на 
уемељу исупг развиуи сурауегију развпја „кпрак пп кпрак”, на пснпву усуанпвљених приприуеуа, али 
не губећи никад из вида дугпрпшни инуерес земље. 

Дугпрпшни циљеви развпја инуермпдалнпг сапбраћаја пбухвауају: ппщуа пиуаоа 
(ппуимизација урансппруне мреже кприщћеоем свих распплпживих прирпдних и инфрасурукуурних 
ресурса на принципу инуермпдалнпсуи), инфрасурукууру (кпмбинпваое и унапређеое ппсупјећег 
инфрасурукуурнпг садржаја свих видпва урансппруа у једну инуегрисану мулуимпдалну / 
инуермпдалну / кпмбинпвину мрежу и управљаое (кпнкуренуни превпзници на слпбпднпм уржищуу, 
и щирпка уппуреба нпвих инфпрмаципних уехнплпгија у урансппруу и управљаое упкпвима 
инфпрмација). 

Принципи развпја инуермпдалнпг сисуема сапбраћаја заснивају се на: кпмплеменуарнпј 
развпјнпј пплиуици са хармпнишним развпјем свих видпва урансппруа, прпмпцији изграђених и 
планираних капациуеуа, припреми кпнцепуа развпја мулуимпдалне / инуермпдалне / кпмбинпване 
урансппруне мреже, припреми планпва развпја пснпвне мреже урансппруних ценуара мулуимпданих 
/ инуермпдалних / кпмбинпваних швпрпва и инуерпплације швпрпва,  дефинисаоу приприуеуа, 
имајући у виду ппсупјеће ресурсе и пшекиване урасппруне упкпве. 
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Пснпвна кпнцепција развпја сапбраћаја и сапбраћајне инфрасурукууре се заснива на: развпју 
сапбраћаја и сапбраћајне инфрасурукууре кап приприуеуа екпнпмскпг и спцијалнпг Развпја, 
реализацији прпјекуа кпји суимулищу улпгу Кпридпра X, реализацији прпјекауа кпји суимулищу развпј 
мреже ради ппвезиваоа са пкружеоем и ппвезиваоа унууар Србије, развпју јавнпг и приваунпг 
парунерсува кпд планираоа, изградое и експлпуације сапбраћајних мрежа, рехабилиуацији и 
рекпнсурукцији мреже лпкалнпг каракуера, суандардизацији и мпдернизацији сапбраћајнпг 
друмскпг сисуема пднпснп прилагпђаваое еврппским суандардима, фпрмираоу квалиуеуних база 
ппдауака п сапбраћају и пуунпј инфрасурукуури, присуупу Србији кап великпм 
сапбраћајнп/урансппрунпм ценуру са великим урбаним ценурима кап нпсипцима примарних 
функција. 

Сурауещки приприуеуи у сапбраћајнпј привреди пбухвауају: акуивираое лпкација на уашкама 
укрщуаоа сапбраћајних сисуема за изградоу рпбнп урансппруних ценуара, не угрпжавајући 
прирпдне вреднпсуи, адеквауна прпсупрна дисурибуција складищних уерминала, прпщиреое и 
мпдернизација сисуема сапбраћајне привреде пкп гранишних прелаза, умрежаваое пбјекауа и 
сисуема сапбраћајне привреде на регипналнпј пснпви. 

Прпсупрни план Републике Србије кап сурауещки развпјни дпкумену ууврђује и развпј мреже 
и ценуара инуегралнпг урансппруа. Транзиуни пплпжај Републике Србије у ппгледу кппненпг и 
дунавскпг кпридпра, и прихвауаое захуева у ппгледу кпнуејнерскпг, уранзиунпг, увпзнп-извпзнпг И 
унууращоег превпза, HUCKE PACK и Пп/Пп превпза, захуевају изградоу/дпврщаваое ценуара 
инуегралнпг урансппруа, дисурибууивних ценуара и уерминала, међу кпјима је у првпј фази изградоа 
ценура у Нищу.  

Пви ценури на нпв лпгисуишки нашин ппспещују регипнални развпј, пднпснп микрп и мацрп 
дисурибуцију. Збпг уранзиунпг пплпжаја земље и нпвпнасуалих сапбраћајнп-гепграфских услпва, 
ппсупје знашајни уржищнп-урансппруни ппуенцијали и ппуреба изградое пвих лпгисуишких ценуара, 
слишних ппсупјећим ценурима у Еврппи и свеуу. 

 

3.2. Национална стратегија одрживог развоја 
 

Кап пснпвни циљеви ппсуављени у Наципналнпј сурауегији пдрживпг развпја у секупру у 
секупру сапбраћаја пбухваћени су између псуалих и: 

 укљушиваое Републике Србије у урансеврппску мрежу с већпм безбеднпщћу у 
сапбраћају; 

 ппдизаое квалиуеуа сапбраћајних услуга и услуга сапбраћајне инфрасурукууре; 

 ппвећаое инуермпдалнпг урансппруа у укупнпм превпзу рпбе  

 јашаое сппљне димензије уржищуа – уранзиунпг сапбраћаја, извпза и увпза рпбе и услуга. 

 даљу ппераципнализацију и разраду ппменууих циљева крпз сурауегију развпја 
сапбраћаја Републике Србије  

За даљи развпј секупра сапбраћаја у Републици Србији ппсебнп је знашајнп развиуи 
инуермпдални урансппру и ппдсуицауи инуензивније кприщћеое железнишкпг, а ппсебнп решнпг 
сапбраћаја, кап и привући међунарпдне упкпве сапбраћаја и искприсуиуи плпвни пуу Дунава. Ефекуи 
спрпведених мера и акуивнпсуи ппзиуивнп би се пдразили на развпј и примену дпмаћих 
инфпрмаципних уехнплпгија, на ппрасу заппсленпсуи, ппбпљщаое међунарпдне кпнкуренунпсуи 
привреде и сувприли би ппзиуивне ексуерне ефекуе у секупру псуалих услуга. 
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Ппменууи циљеви у Наципналнпј сурауегији пдрживпг развпја у секупру сапбраћаја се у 
ппупунпсуи уклапају у развпј кпмерцијалних садржаја, лпгисуишкпг и каргп ценура на кпмплексу 
Аерпдрпма у Нищу. 

 

3.3. Стратегију развоја железничког, друмског, водног, 

ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији 

од 2008. до 2015. Године 
 

Сурауегијпм развпја железнишкпг, друмскпг, впднпг, ваздущнпг и инуермпдалнпг урансппруа у 
Републици Србији пд 2008. дп 2015. гпдине, ууврђује се суаое у уим пбласуима урансппруа, 
усппсуавља се кпнцепу развпја инфрасурукууре и урансппруа, дефинищу се дугпрпшни и прпшени 
циљеви развпја урансппрунпг сисуема и акципни план за оихпву реализацију, а имајући у виду 
ппуребу за пдрживим развпјем урансппруа у Републици Србији. Смернице за уакав развпј ппсуављене 
су на нивпу целпг сисуема и базиране су на принципима безбеднпсуи, инуермпдалнпсуи, примене 
савремених уехнплпгија, кпмплеменуарнпг кприщћеоа свих видпва сапбраћаја и раципналнпг 
кприщћеоа распплпживих капациуеуа и ресурса у држави у кпрису свих грађана Републике Србије. 

Сурауегија је циљнп пријенуисана и заснпвана на визији за 2015. гпдину кпја узима у пбзир 
друщувени развпј, ппредељеое Републике Србије ка шлансуву у Еврппскпј Унији, пдрживи развпј 
урансппрунпг сисуема и суабилне инсуиууције. 

У фази мпдернизације и изградое циљ је да урансппруни сисуем Републике Србије буде 
кпмпауибилан са урансппруним сисуемпм Еврппске Уније са уенденцијпм даље мпдернизације. 
Накпн спрпвпђеоа пве фазе Република Србија ће биуи спремна да се придржава највећег дела 
суандарда Еврппске Уније у пбласуи урансппруа, биће усппсуављени урансппруни ланци, а 
урансппрунп уржищуе Републике Србије биће кпнкуренунп. Финансираое пве фазе пбављаће се из: 
фпндпва Еврппске Уније; кредиуа међунарпдних финансијских инсуиууција; дпмаћих фпндпва; 
средсуава јавнп-приваунпг парунерсува и сл. 

Ппред шиоенице да је упкпм деведесеуих гпдина инуермпдални урансппру бип у прекиду, 
ппсупји делимишнп изграђена инфрасурукуура, какп на железници - Железнишки инуегрални 
урансппру, уакп и у лукама (луке у Нпвпм Саду, Бепграду, Паншеву и Прахпву) за преупвар кпнуенера. 
Кпд ппсупјећих уерминала присууна су знашајна пгранишеоа услпвљена ппсупјећпм лпкацијпм, 
засуарелпм ппремпм и распплпживим инвесуицијама за развпј. Такпђе, вище пууа дефинисана 
мрежа уерминала и сурауещки планпви развпја нису реализпвани. 

Кпмбинпвани друмскп-железнишки урансппру на железници се ппследоих гпдина ппсуепенп 
пбнавља и у суалнпм је ппрасуу. У 2002. гпдини је изнпсип пкп 15.000 TEU, да би у 2006. гпдини 
дпсуигап 4-5 кпнуенерских впзпва дневнп у уранзиуу или пкп 77.500 TEU, у увпзу и извпзу пкп 13.000 
TEU и у лпкалнпм урансппруу пкп 22.000 TEU. Тпме је знашајнп дппринела рекпнсурукција щесу уунела 
и 19 мпсупва упкпм 2006. гпдине на прузи Нищ-Димиурпвград, шиме је пмпгућен упварни прпфил 
впзила UIC C дуж целпг железнишкпг Кпридпра Х у Републици Србији. 

Привлашеое међунарпдних упкпва рпба и пууника предсуавља пквир за пбликпваое развпја 
урансппрунпг сисуема и пдређиваое приприуеуа у сурауещкпм планираоу. 

Експанзија привреде и уржищуа је урајан задауак државе, будући да је инуерес улагаоа 
бучеуских средсуава у урансппруни секупр првенсувенп усмерен на суимулацију: 

1) ппщуег екпнпмскпг развпја и дирекунпг и/или индирекунпг ппвраћаја улпжених средсуава 
и дугпрпшне пдрживпсуи инвесуиција; 

2) пшуваоа и развпја маое развијених или неразвијених ппдрушја у земљи. 
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Дпбра урансппруна инуеграција у међунарпдним пквирима имаће суимулауивни ефекау на 
привреду Републике Србије. У дугпрпшнпм смислу урансппруна инуеграција у међунарпдним 
пквирима ће ппвећауи бучеуски ппуенцијал државе за ушещће у маое прпфиуабилним садржајима 
урансппруне инфрасурукууре. Та урансппруна инуеграција ће уакпђе пмпгућиуи уравнпуеженп 
пбликпваое наципналне урансппруне мреже и бпље урансппруне везе између периферних и 
екпнпмски маое развијених и напреднијих ппдрушја. Имајући у виду гепграфски пплпжај и 
предвидљив развпј екпнпмских пднпса у щирем регипну, упркпс вепма кпнкуренунпм пкружеоу, 
Република Србија јпщ увек има мпгућнпсуи да брзим и адеквауним мерама урансппруне пплиуике 
сувпри предуслпве за привлашеое међунарпдних уранзиуних упкпва. 

Инуегрисанп пкружеое, заснпванп на примени савремених инфпрмаципних и 
кпмуникаципних уехнплпгија, ппмпћу инсуруменауа урансппруне пплиуике уреба да на свим нивпима 
пбезбеди најщире мпгуће кприщћеое савремених ИТС апликација за праћеое релевануних 
парамеуара урансппруа (упкпви, брзина и гусуина, нивпи екплпщких ппказауеља, меуепрплпщки 
ппдаци). Ппуребнп је усуанпвиуи ценуар за прикупљаое, пбраду и дисурибуцију релевануних 
ппдауака и суандардизпвауи примену ИТС, инфпрмаципних и кпмуникаципних уехнплпгија. 

Са ппправкпм привреде у и инуеграципним прпцесима у регипну ппрасуап је знашај и улпга 
инуермпдалнпг урансппруа. Инуензиуеу акуивнпсуи у пвпј пбласуи нарпшиуп се ппвећап изградопм 
инсуиууција у пвпј пбласуи, пуклаоаоем уских грла на кпридприма, изградопм инуермпдалних 
уерминала и лпгисуишких ценуара, ппбпљщаоем прганизације свих ушесника у инуермпдалнпм 
урансппрунпм ланцу и ппдржан је суимулауивним мерама пд суране државе. Правишна и 
недискриминаупрска пплиуика и кпнкуренунп уржищуе дпвели су дп знашајнпг ппвећаоа пбима рада 
и смаоеоа ушещћа урансппруних урпщкпва у цени прпизвпда. Са ппузданпм и ефикаснпм 
прганизацијпм инуермпдалнпг урансппруа, Република Србија mora postatи ппуздан и признау 
парунер у еврппскпм лпгисуишкпм сисуему. Pасу уржищуа у Републици Србији и кпмпанија кпје на 
оему ппслују даје дпбре изгледе за прпфиуабилну и успещну будућнпсу у кпјпј ће Бепград, кап 
главни град, предсуављауи регипналну инуермпдалну лпгисуишку плауфпрму. 

Инуермпдални урансппру у Републици Србији, кап урансппру пд щирег друщувенпг инуереса, 
екплпщки прихвауљивији, екпнпмски пправдан и безбедан, захуева ппдрщку државе. 

Улпга државе у развпју инуермпдалнпг урансппруа је вепма важна какп би се суимулауивним 
мерама плакщап развпј инуермпдалнпг урансппруа у циљу прпмпвисаоа пп друщувп екпнпмишнијег 
урансппруа и сувараоа алуернауива за друмски урансппру рпбе.  

Пвп се ппсебнп пднпси на креираое мпдела финансијске ппдрщке за суимулисаое прпјекауа 
за инфрасурукууру инуермпдалнпг урансппруа (уерминале), прганизацију и ппрему на уерминалима и 
сам урансппру, щуп су неппхпдне пснпве за развпј инуермпдалнпг урансппруа. 

Инуермпдалним урансппрупм ппсуиже се ппуималнпсу целпкупнпг урансппрунпг прпцеса крпз 
исуицаое преднпсуи кпје сваки вид сапбраћаја пружа у пднпсу на псуале видпве. Да би 
инуермпдални урансппру бип кпнкуренуан ппред ппдрщке државе ппуребнп је унапредиуи уехнишкп-
уехнплпщке прпцесе на гранишним прелазима и уерминалима, железнишку инфрасурукууру и 
суимулисауи друмске превпзнике кпји пбављају ппшеунп/заврщне пперације у инуермпдалнпм 
урансппрунпм ланцу, пднпснп урансппру дп/пд уерминала. 

Смернице  за развпј инуермпдалнпг урансппруа: 

1. Инуермпдални урансппру у Републици Србији дп 2005. гпдине ушесувпвап је у укупнпм 
урансппруу са пкп 0.5%, а у земљама ЕУ 6-9%. С пбзирпм на велишину земаља у регипну и пгранишен 
ппуенцијал за пву врсуу урансппруа, важнп је да суседне државе сарађују, какп сурауещки, на бази 
регипналних и билауералних иницијауива за инуермпдални урансппру, уакп и пперауивнп прекп 
пперауера за инуермпдални урансппру. 
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2. Фпрмираое ппуималних капациуеуа уерминала за инуермпдални урансппру у 
Републици Србији има ппсебан знашај за раципналан развпј урансппрунпг сисуема кап и привреде у 
целини.  

3. Капациуеуи уерминала уребају ппсуепенп да се развију, схпднп захуевима уржищуа. 

4. Ппуребнп је псигурауи да уерминали, схпднп ппуреби, псим за преупвар кпнуенера, 
буду псппспбљени и за преупвар псуалих јединица инуермпдалнпг урансппруа (нпр. изменљивих 
урансппруних судпва и пплуприкплица), кап и кпмплеуних друмских впзила. 

5. Ппсле ппзиуивнпг искусува у екпнпмишнпсуи и ппвећаоу инуермпдалних рпбних упкпва 
на железници, УПП и прпдпра кпнуенера на урансппрунп уржищуе, сувпрени су услпви за реализацију 
пдређених сценарија за развпј уерминала за инуермпдални урансппру, на пснпву резулуауа IMOD-X 
Прпјекуа. 

6. Терминали мпрају биуи сурауещки лпцирани и прпјекупвани у близини укрщуаоа 
важне урансппруне инфрасурукууре (друм-железница-река) уз флексибилнпсу и мпгућнпсу 
прпщиреоа у складу са ппуребама уржищуа. 

7. Капациуеуи уреба да буду адеквауни и у складу са парамеурима и суандардима кпји су 
изражени у пплиуикама ЕУ за инуермпдални урансппру (према AGTC, AGC, Прпупкплу AGTC иуд.). 

Приликпм размаураоа ппгпдних лпкација за иницијални развпј уерминала, у складу са 
пракспм и захуевима ЕУ, уреба впдиуи рашуна п: 

- близини главнпг извпра кпнуенеризпване рпбе и лпгисуишких ценуара; 

- уједнашенпсуи упкпва у увпзу/извпзу; 

- кприщћеоу ппсупјеће инфрасурукууре и капациуеуа; 

- везама са железнишкпм, друмскпм и решнпм мрежпм (Пан-Еврппски кпридпри VII и X); 

- ефикасним капациуеуима за манипулацију и складищуеое кпнуенера и других 
урансппруних јединица за инуермпдални урансппру; 

- гпдищоем капациуеуу за манипулацију пд најмаое 50.000 TEU; 

- развпју суседних ппдрушја и ппвпљних услпва за лушке индусуријске зпне (слпбпдне зпне); 

- ефикасним царинским и железнишким прпцедурама уз примену инфпрмациних 
уехнплпгија (елекурпнска размена ппдауака иуд.); 

- пдређеним прауећим услугама на уерминалима инуермпдалнпг урансппруа (присусувп 
царинских и инспекцијских служби, щпедиуерске службе, депп за пражоеое, ппрема за 
ппправку кпнуенера, службе пбезбеђеоа иуд.); 

- ушещћу приваунпг секупра; 

- мпгућнпсуима прпщиреоа. 

Ппуребна пснпвна инфрасурукуура, ппрема и уређаји, без пбзира на изабрану ппцију лпкације 
(ппврщине дп 10 ha), за прву фазу (пкп 50.000 TEU гпдищое) су: 

 ппврщина за манипулацију и преупвар кпнуенера; 

 неппхпдна железнишка и/или лушка инфрасурукуура; 

 два кпнуенерска манипулаупра за веће висине слагаоа, ппрема за ппдрщку и један 
манипулаупр за празне кпнуенере; 

 прпсупр за складищуеое за 1.000 TEU (пкп 3,5 ha); 

 Ro-La и/или Ro-Ro рампа; 

 кпнуенерски депп за пражоеое, ппрема за ппправку кпнуенера и пдлагаое суарих 
кпнуенера (2.000 m2); 

 паркинг прпсупр за уереуна друмска впзила. 
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Ппмераое баланса између видпва сапбраћаја у кпрису екплпщки шисуијег, безбеднијег 
урансппруа, кпји расуерећује друмске сапбраћајнице, пдређује следеће циљеве за спрпвпђеое 
средопрпшне сурауегије развпја инуермпдалнпг урансппруа, и уп: 

1) јашаое инсуиууципналнпг пквира и ппдизаое нивпа свесуи надлежних државних пргана, 
управа и правних лица п преднпсуима инуермпдалнпг урансппруа; 

2) сувараое закпнскпг пквира за инуермпдални урансппру крпз прпписе за железнишки и 
друмски урансппру, безбеднпсу на пууевима, ппреске плакщице, защуиуу живпуне средине иуд; 

3) израду мпдела финансијске ппдрщке за развпј ппуребних капациуеуа за инуермпдални 
урансппру, на ппшеуку раципналнп, без већих улагаоа, искприщћеоем щуп је мпгуће вище ппсупјеће 
урансппруне инфрасурукууре и близине већих привредних и лпгисуишких ценуара; 

4) либерализацију инуермпдалних урансппруних акуивнпсуи, увпђеое фискалних 
ппдсуицаја у кпрису инуермпдалнпг урансппруа (за наменску ппрему, кпнуенере, друмска впзила 
иуд.), изузећа пд ппреских прпписа, пбезбеђеое ппвпљних кредиуних аранжмана за развпј 
инуермпдалнпг урансппруа; 

5) јаснп дефинисаое улпге и релација међу свим ушесницима у инуермпдалнпм 
урансппрунпм ланцу-државе, пперауера инуермпдалнпг урансппруа, железнице, власника 
уерминала, друмских превпзника, щпедиуера, лука иуд; 

6) дефинисаое сурукууре, мпдела и функција уехнплпщкп-прганизаципних рещеоа 
уерминала инуермпдалнпг урансппруа (кпнуенерски, RO-RO, Huckе-pack уерминали), рпбнп-
урансппруних ценуара, лпгисуишкп-дисурибууивних ценуара на јединсувенпј урансппрунп мрежи 
Републике Србије, Југписупшне Еврппе и Еврппе; 

7) фпрмираое привредних друщуава кпја се баве прганизацијпм и развпјем 
инуермпдалнпг урансппруа, оихпвп ппвезиваое са еврппским удружеоима за инуермпдални 
урансппру и шлансувп у међунарпдним удружеоима. 

Развпј уржищних сурауегија дпвпди дп усмераваоа рпбних упкпва ка уерминалима за 
инуермпдални урансппру кпји су сасуавни деп или се налазе у близини лпгисуишких ценуара у циљу 
смаоеоа укупне цене прпизвпда.  

Краукпрпшнп и средопрпшнп гледанп, знашајни рпбни упкпви мпгу уранзиуирауи нащу земљу 
укпликп се ппнуде квалиуеуни садржаји и услуге у уерминалима. 

Специфишни циљеви важни за дефинисаое сурауегије и акципних планпва у пбласуи 
инуермпдалнпг урансппруа у Републици Србији су: 

a) развпј и ппвећаое инуезиуеуа инуермпдалнпг урансппруа у Републици Србији крпз 
акципни план за развпј инуермпдалнпг урансппруа и мпдела финансијске ппдрщке; 

b) кппрдинисанп спрпвпђеое акуивнпсуи у пбласуи инуермпдалнпг урансппруа у 
Републици Србији пд суране минисуарсува надлежнпг за ппслпве сапбраћаја и других 
државних пргана; 

c) дп 2010. усагласиуи прпписе у пбласуи инуермпдалнпг урансппруа са прпписима ЕУ из 
2005. гпдине; 

d) усппсуављаое пснпвних капациуеуа уерминала за инуермпдални урансппру прекп 
унапређене ппсупјеће урансппруне инфрасурукууре свих видпва сапбраћаја пп принципу 
инуермпдалнпсуи; 

e) уведенп уржищнп пријенуисанп управљаое уз сурушан и прпфесипналан кадар кпји 
пмпгућава присууп кпнкуренуним пперауерима. 

Развпј кпмерцијалних садржаја, лпгисуишкпг и каргп ценура на кпмплексу Аерпдрпма у Нищу 
впди ка псувариваоу циљева и прауи смернице и упуусува из Сурауегије развпја железнишкпг, 
друмскпг, впднпг, ваздущнпг и инуермпдалнпг урансппруа у Републици Србији. 
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3.4. Стратегија развоја Града Ниша до 2020. године 
 

У делу Сурауегије Града Нища кпји пписује Сапбраћајну инфрасурукуура указује се на пплпжај 
Нища на раскрсници балканских и еврппских пууева. Териуприју града секу ури важна правца 
међунарпдних пууева и железница - некпликп пууних праваца кпји ппвезују Балкан са ценуралнпм и 
западнпм Еврпппм, Влащку низију и Ппмправље са Јадранпм, Егејским и Црним мпрем прплази крпз 
уериуприју Нища. 

Нищ је мулуимпдалнп швприщуе највищег ранга у Србији. Укрщуаое вище врсуа сапбраћаја 
врщи се на пвпм ппдрушју: кпридпр аууппууа, железнишке пруге, аерпдрпм и планиране пруге за 
велике брзине Е-85 и Е-70, железнишкп швприщуе, рпбнп-преупварни ценуар, ппуишки каблпви, 
уранзиуне ценурале, ТВ и ЦТ предајници, сурујни далекпвпд 400kV. Мрежа пууева је дугашка 391км, а 
оену сурукууру шине: магисурални пууеви (9%), регипнални пууеви (23%) и лпкални пууеви (68%). Сви 
пууеви су са савременпм ппдлпгпм, а суандард задпвпљава 91,7% лпкалних и 88,8% регипналних 
пууева.  

Међунарпдни аууппуу на Кпридпру X (депница Бепград-Нищ-Грделица, Е-75) је делимишнп 
изграђен. У плану је изградоа и рекпнсурукција депнице Грделица-граница Македпније (96км), а 
планира се изградоа аууппууа Нищ-граница Бугарске (Е-80) у дужини 86,80км. 

Пплпжај на Кпридпру X пмпгућавап је ппшеукпм 1990-их фреквенцију пд 4.000.000 уурисуа 
гпдищое (уранзиуни ууризам). Неппхпдан је заврщеуак Е-75 и Е-80 и прауећих пбјекауа (мега ценури, 
бензинске пумпе, хпуел и др.) кап и ппсуављаое сигнализације на пууу. 

Псим сппменууих наципналних и међунарпдних сапбраћајних праваца, на уериуприји града је 
слабије развијен сисуем регипналних сапбраћајница (Нищ-Крущевац-Шашак-Ужице, правац Нищ-
Зајешар-Негпуин-Бугарска и румунска граница). Ппсупји 6 регипналних пууних праваца. 

Ваздущни сапбраћај са пдвија прекп аерпдрпма 'Кпнсуануин Велики'. Пплеунп-слеуна суаза 
укупне дужине 2.500 м и щирине 45 м, рулна суаза дужине 290 м и щирине 25 м, плауфпрма за 
паркираое ваздухпплпва димензија 275 x 100 м са 4 пзнашене ппзиције (укупан капациуеу аерпдрпма 
у ванредним сиууацијама је 20 ваздухпплпва). Присуанищна зграда укупне ппврщине 1.700 м2. 
Аерпдрпм се налази у зпни са врлп ппвпљним временским услпвима упкпм целе гпдине, са малим 
брпјем маглпвиуих и снежних дана. Збпг упга је у преухпднпм перипду кприщћен кап алуернауивни 
аерпдрпм за аерпдрпме у Прищуини, Бепграду, Ппдгприци, Скппљу и Спфији. Аерпдрпм су за 
редпвне и шаруер леупве и алуернауивна слеуаоа кприсуиле кпмпаније: ЈАТ, Аvиoгенеx, Moнtенегro 
Aиrlинеs, Macеdoниaн Aиrlине (МАТ), Balkaн, Tеa, Crossaиr, Dеutschе BA, Lufthaнsa, Thomsoн и др. 

Сурауегијпм развпја града Нища су дефинисана шеуири сурауещка правца развпја, кап 
изузеунп важна за ппкреуаое пдгпварајућих развпјних механизама у граду Нищу. 

Стратешки правац I: Териупријални развпј пријенуисан ка пдрживпј живпунпј средини. Циљ 
сурауещкпг правца: урансфпрмисауи град Нищ у урбани регипнални ценуар са виспким квалиуеупм 
живпуне средине, кпмуналне ппремљенпсуи и сапбраћајне ппвезанпсуи, у складу са напредним 
развпјним пплиуикама и дпбрим примерима праксе развијених еврппских градпва. 

Стратешки правац II: Усппсуавиуи сигурнп и ппузданп пкружеое за инвесуиције кап пснпву за 
пдрживи екпнпмски развпј. Циљ сурауещкпг правца: сувприуи услпве за ппнуду адеквауне радне 
снаге, пувараое финансијских мпгућнпсуи за развпј предузеунищува, лпгисуике, привлашеое 
инвесуиција, индусуријску реалпкацију, унапређеое пднпса и сувараое услпва за ппвећаое 
акуивнпсуи лпкалне ппслпвне заједнице, кап и сувараое нпвих предузећа у виспкппрпфиуабилним 
пбласуима. 

Кљушне пплиуике/мере за сурауещки правац II: 
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 пплиуике (мере) за привлашеое инвесуиција и индусуријске реалпкације (ппрески и 
финансијски ппдсуицаји, админисурауивна ефикаснпсу, услуге за предузећа, “све на 
једнпм месуу“ кпнцепу, развпјна агенција/јединица за развпј) 

 прпакуивни присууп привлашеоу сураних дирекуних инвесуиција крпз пбнављаое 
кпнуакауа са некадащоим ппслпвним парунерима гиганауа пппуу ЕИ, МИН иуд. и 
кприщћеое ппсупјећих кпнуакауа лпкалне ппслпвне заједнице са дпбављашима и 
купцима из земље и инпсурансува - пплиуике за ппдрщку предузеунищуву у уерцијарнпм 
секупру 

 пплиуике за ппбпљщаое квалиуеуа радне снаге (сурушнп усаврщаваое, уренинг и 
едукације, универзиуеуски масуери, дпживпунп пбразпваое, ценури за развпј каријере) 

 пплиуике за јашаое веза између предузећа и универзиуеуа (ценури изврснпсуи, 
уехнплпщки паркпви, наушнп-уехнишки инкубаупри и класуери) 

 унапређеое пднпса са лпкалнпм ппслпвнпм заједницпм и сувараое услпва за 
задржаваое ппсупјећих и щиреое оених ппслпвних акуивнпсуи- пплиуике за сувараое 
мауеријалне и немауеријалне инфрасурукууре (индусуријске зпне, бизнис инкубаупри, 
наушни и уехнплпщки кпмплекси, индусуријски паркпви, слпбпдне царинске зпне, 
лпгисуишке плауфпрме) 

 пплиуике за рещаваое прпблема незаппсленпсуи (развпјни планпви за превазилажеое 
јаза између ппуреба привреде и ппсупјећих пбразпвних прпфила, ценури за радну 
пријенуацију, прпграми кредиуираоа малих и средоих предузећа, прпграми start-up 
кредиуа) 

 пплиуике урбанпг маркеуинга (градски инфп-ценуар, щиреое кулууре и праксе 
сурауещкпг планираоа; – маркеуинг уериуприје (лпкације) усмерен ка ексуерним 
субјекуима у циљу щиреоа нпве слике „будућег Нища”) 

Стратешки правац III: Уравнпуеженп и свепбухваунп ппбпљщаое квалиуеуа живпуа у граду 
Нищу. Циљ сурауещкпг правца: Сувприуи ппдсуицајну и безбедну друщувену средину у кпјпј ће сви 
грађани мпћи да искажу и да задпвпље свпје ппуребе за припадаоем и иденуиуеупм, дружеоем и 
лишним развпјем. 

Стратешки правац IV: Унапређеое инсуиууципналнпг пкружеоа и прпцеса управљаоа. Циљ 
сурауещкпг правца: увесуи инсуиууципналне рефпрме у циљу ппбпљщаоа сппспбнпсуи и ефикаснпсуи 
у прпцесима дпнпщеоа пдлука, прауећи принципе субсидијарнпсуи на уериуприји града. 

Ппменууи сурауещки правци и акципни циљеви из Сурауегије развпја града Нища се у 
ппупунпсуи уклапају у развпј кпмерцијалних садржаја, лпгисуишкпг и каргп ценура на кпмплексу 
Аерпдрпма у Нищу. 

 

3.5. Национална стратегија Србије за приступање Европској 

унији 
 

Предлпжени прпјекау изградоу кпмерцијалних садржаја, лпгисуишкпг и каргп ценура на 
кпмплексу аерпдрпма у Нищу садржи сурауещке преппруке приближаваоа сапбраћајнпг сисуема 
Србије сисуему ЕУ, на краћи (ревиуализацију сапбраћајнпг сисуема у свим оегпвим сегменуима, 
кпнуинуиранп уекуће и инвесуиципнп пдржаваое инфрасурукууре), средои и дужи рпк (реализују се 
сва ури сурауещка циља: 

1) бржи развпј и ппдизаое на вищи уехнишки, уехнплпщки и прганизаципни нивп укупнпг 
сапбраћајнпг сисуема, шиме се суварају преуппсуавке за ефикасније и раципналније задпвпљаваое 
ппуреба за превпзпм, али и дпсуизаое еврппских суандарда и нпрми,  
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2) усппсуављаое уакве сурукууре сапбраћајнпг сисуема и уржищуа превпзних услуга кпја 
пдгпвара валпризацији кпнкуренуских преднпсуи,  

3) даље инуегрисаое дпмаћих у еврппске сапбраћајне упкпве, према усаглащеним 
кпридприма на нивпу ЕУ. 

Предлпжени прпјекау се у ппупунпсуи уклапа у дауе инвесуиципне приприуеуе у пбласуи 
инфрасурукууре. Оегпвпј даљпј имплеменуацији дппринеће и предсупјећа правна хармпнизација са 
суандардима ЕУ - Сагласнпсу са Угпвпрпм п јединсувенпм ваздущнпм прпсупру.  

Сурауегија за смаоеое сирпмащува у Србији 

 

Предлпжени прпјекау, има дирекуне ефекуе кпјима се реализују сурауещки циљеви 
дефинисани у Сурауегији за смаоеое сирпмащува, и уп на свакпм пд ури пснпвна правца.  

Правац 1. Развпјана пријенуација прпјекуа даје нагласак на пувараоу нпвих радних месуа, 
сувараое амбијенуа за привлашеое инпсуранпг капиуала, убрзан прпцес ресурукууираоа и 
привауизације и сувараоа ппслпвнпг амбијенуа за развпј предузеунищува. 

Правац 2. Псппспбљаваое великпг брпја људи за рад у нпвпј привауизпванпг привреди и на 
нпвим прпизвпдним и услужним радним месуима 

Правац 3. Реализација прпграма везана за малп развијенп ппдрушје Ппщине Нищ, Нищавскпг 
регипна и најсирпмащније и спцијалнп угрпжене делпве суанпвнищува. 

 

3.6. Стратегија Регионалног развоја Републике Србије 
 

Сурауегија Регипналнпг развпја Републике Србије за перипд пд 2007. дп 2012. гпдине је 
зацруала развпј инфрасурукууре кап један пд приприуеуних циљева у развпју. Кап ппкреуаш 
равнпмернпг регипналнпг развпја и искприщћеоа кпмпарауивних преднпсуи регипна, унапређеоа 
превпза људи и рпбе у пвпм делу Србије, исуише се мпдернизација, рекпнсурукција и изградоа 
инфрасурукууре и мпдернизација Аерпдрпма Нищ. 
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4. ПРЕГЛЕД ИНДУСТРИЈСКОГ И 

ЛОГИСТИЧКОГ ТРЖИШТА  

 

4.1. УВОД 

 
Свпјим гепсурауегијским пплпжајем, кпји нуди мпгућнпсу лакпг присуупа уржищуима ЕУ, Србија 

нуди изузеуне щансе за средопрпшни и дугпрпшни индусуријски и лпгисуишки развпј.  Наципнални 

инвесуиципни план Србије је иденуификпвап 49 индусуријских развпјних зпна, при шему је 17 

лпциранп у Бепграду, 20 у Впјвпдини а псуауак у ценуралним и јужним регијама. Прекп сурауегијских 

сапбраћајних кпридпра 10 и 7 земља ппвезује Западну Еврппу и Блиски исупк, предсуављајући 

изврсну лпкацију за будуће регипналне лпгисуишке ценуре кпји ће мпћи ефикаснп да ппслужују 

регипн Западнпг Балкана. Захваљујући упме щуп је била вище пд деценије пплиуишки несуабилна, 

Србија је изгубила щансу да ппсуане један пд најважнијих регипналних лпгисуишких ценуара, кап щуп 

је Мађарска данас. Према ппдацима, лпгисуишке услуге су заслужне за ЕУР 800 милипна БНП 

прпизвпда земље у 2005, и за вище пд 30% БНП Будимпещуе. Щире ппдрушје Будимпещуе данас има 

прекп 820.000м2 мпдерних индусуријских пбјекауа намеоених лпгисуишким ппуребама. Пкп 30% пвпг 

прпсупра лпциранп је у сампј Будимпещуи, а псуауак се налази у оеним предграђима, са укупнп 

прекп 560.000м2 прпсупра за издаваое у закуп. Гпдищоа акуивнпсу на плану изнајмљиваоа је 

прилишнп суабилна: упкпм ппследое шеуири гпдине је забележенп узимаое скпрп 120.000м2, а 

пшекује се да ће слишни нивпи биуи псуварени у блискпј будућнпсуи.  

Иакп је српскп уржищуе неразвијенп у ппређеоу са суседним земљама,  пвај сценарип би 

уребалп да буде пдржив из вище разлпга. Пре свега, упкпм некпликп ппследоих гпдина Србија је 

била једна пд привреда с највищим расупм, с прпсешним ппрасупм БДП пд 6,8%, и с ппрасупм 

макрпекпнпмске суабилнпсуи, укљушујући куппвну мпћ. Квалификпвана радна снага и маои 

урпщкпви радне снаге у ппређеоу с највећим брпјем земаља ЕУ предсуављају главну кпмпарауивну 

преднпсу Србије на глпбалнпм уржищуу. Щуавище, 2007. Србија је ппсуала шланица ЦЕФТА – 

слпбпдне ургпвинске зпне Југписупшне Еврппе с 25 милипна суанпвника. Самп српскп уржищуе, са 7,5 

милипна суанпвника, другп је пп велишини у регипну. Сем упга, Србија је једина земља кпја има 

Сппразум п слпбпднпј ургпвини с Русијпм.  

За прпизвпдне кпмпаније заинуереспване за уржищуа у насуајаоу нискп прпизвпдни урпщкпви су 

пд сущуинскпг знашаја. Други важни факупри су премија ризика за лпкацију, удаљенпсу пд кљушних 

извпзних уржищуа и лпкална суппа кпрппрауивнпг ппреза. Збпг ппбпљщане пплиуишке суабилнпсуи, 

премија ризика за земљу у Србији је биунп смаоена; пдлишна гепграфска ппзиција Србије пбезбеђује 

дпбар присууп извпзним уржищуима; Србија има једну пд најмаоих суппа ппреза на кпрппрауивни 

прпфиу у изнпсу пд 10%. 

Према индексу PrиcеwatеrhousеCoopеrs EM20 za 2008, кпји ауракуивна уржищуа у насуајаоу 

рангира према свпм инпвауивнпм мпделу Ризик и награда, Србија је сврсуана међу седам најбпље 

рангираних земаља и према индексу прпизвпдое и према индексу услуга. Египау и Бугарска се 

ппјављују кап лидери за прпизвпдни индекс у 2008, а следе Србија, Индија и Вијеунам. 
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Пеу најбпље рангираних десуинација у 2008, укљушујући пеупгпдищои евиденуирани перипд 

предсуављенп је на следећем графикпну. 

Графикпн 19. Пеу најбпље рангираних десуинација у 2008. 

  

Извпр: PricewaterhouseCoopers EM20 za 2008 

Какп се види, Бугарска и Србија су вепма близу, наиме Бугарска заузима другп а Србија уреће 

месуп. Пве две земље су вепма слишне пп свпм гепграфскпм пплпжају и суанпвнищуву, али је 

Бугарска ппсуала шланица ЕУ 2007. и има суппу кпрппрауивнпг ппреза пд 15%. 

  

4.2. СТАРИ ИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКСИ 
 

Кплапс привреде упкпм 1990-их збпг рауа и санкција за резулуау има велики брпј празних 

индусуријских ппгпна у Србији.  Таква је сиууација и у Нищу. Пгрпмна већина уих ппгпна каракуерище 

се недпсуаукпм правпг пбнављаоа и пдржаваоа услед финансијских уещкпћа у кпјима се налазе пни 

кпји су их раније кприсуили. Српскп индусуријскп уржищуе је супга прилишнп неразвијенп, нарпшиуп у 

ппгледу мпдерних ппсурпјеоа кпја мпгу да пдгпвпре захуевима закупаца прве класе. Пвп је најмаое 

развијени сегмену уржищуа у Нищу и щирпм Србије.   

Знашајан удеп у данащоим индусуријским ппгпнима имају ппгпни кпји су суари вище пд 20 

гпдина и јпщ увек их ппседују кпмпаније кпје не раде, шекајући да буду привауизпване или да буде 

прпглащен суешајни ппсуупак. Мнпге пд оих имају сплидне пбјекуе, пдлишне лпкације, врлп дпбру 

дпсуупнпсу, дпбру висину и флексибилну дисппзицију. Међууим, пви ппгпни су слабп пдржавани и 

пбишнп им је неппхпднп пзбиљнп ренпвираое, и уакви ппгпни, кпји су дпсуупни, немају мнпге пд 

мпдерних пспбина и ппгпднпсуи кпје захуевају међунарпдне кпмпаније. Ис упг разлпга мнпге пд пвих 

зграда псуају празне или недпвпљнп насељене.  

Закпн п суешају (Службени лису Републике Србије, бр. 84/2004), у даљем уексуу "Закпн", кпји 

је суупип на снагу фебруара 2005, суавип је нагласак на гпре ппменууу сиууацију. Пдредбе пвпг 

Закпна укинуле су сиууацију у кпјпј је пдлука п ппшеуку суешајнпг ппсуупка и управљаоу суешајним 

прпцеспм била дпнеуа на пснпви селекуивнпг присуупа пплиуишких лпбија. Закпн је убрзап суешајни 

прпцес и ушинип га ефикаснијим, щуп је за резулуау ималп излазак на уржищуе великпг брпја 
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засуарелих индусуријских ппгпна щуп је у врлп краукпм временскпм перипду изазвалп знашајнп 

смаоеое уржищних вреднпсуи у пвпм сегменуу уржищуа. 

Пвп шини пбнављаое прпјекауа за "брпwнфиелд" лпкације финансијски ауракуивним за 

предузимаше, щуп ће средопрпшнп снажнп ууицауи на индусуријскп уржищуе. Тпкпм ппследоих 

некпикп гпдина у Србији су изграђене прве нпве зграде за складищуа. Највећи брпј оих су мале 

зграде и изграђене су за ппуребе власника, дпк спекулауивни развпј псуаје сппрадишан и врлп 

пгранишен пп велишини. Ппследое две гпдине уакпђе је пбележила изградоа некпликп ппупунп 

нпвих прпизвпдних ппгпна, кап и пбјаве п планпвима за улазак на уржищуе.  

 

4.3. ТРАЖЊА 
 

Тражоа за пдгпварајућим индусуријским и лпгисуишким прпсупрпм у Србији је насуавила да 

расуе 2008. и уп највище у кад је реш п кпмпанијама кпје су се бавиле дисурибуцијпм, урансппрупм, 

фармацијпм и лпгисуикпм. Улазак сураних кпмпанија, кап и инуензиван развпј малппрпдајнпг 

секупра ппвећали су уражоу за спекулауивним магацинским прпсупрпм, нарпшиуп у малим насељима 

кпд аууппууа Е 75 између Бепграда и Нпвпг Сада, кап щуп су Щиманпвци, Дпбанпвци, Пећинци иуд.   

Ппуенцијални закупци ураже мпдеран и флексибилан магацински прпсупр с изграђенпм 

сапбраћајнпм инфрасурукуурпм на ауракуивним лпкацијама. Тражи се уакпђе да имају пдгпварајућу 

висину плафпна пд 9-12 меуара, независнп снабдеваое сурујпм, кпнурплу уемпераууре, уупварне 

рампе, иуд. И даље је прпблем уп щуп нема дпвпљнп уаквпг магацинскпг прпсупра, јер су први 

прпјекуи кпји су се ппјавили на пвпм сегменуу уржищуа углавнпм били пбезбеђени крпз сппразуме 

закљушене пре лизинга. С пбзирпм на уп да су управп ппшели да се ппјављују спекулауивни 

индусуријски пбјекуи, суппа непппуоенпсуи је скпрп нула.  

С ппправљаоем ппслпвне климе у Србији и предвиђеним ппвећаоем индусуријске прпизвпдое и 

ургпвине, пшекује се ппрасу ппуребе за магацинским прпсупрпм и специјализпваним складищуима. 

Ми уакпђе пшекујемп да највећи инуерес генерищу специјалисуи за лпгисуику урећих сурана, кпји 

насупје да испуне захуеве свпјих клијенауа. 

 

4.4.  ИЗНОСИ ЗАКУПНИНА  
 

Кпнсуауујемп да нивп закупнина за индусуријске и магацинске пбјекуе није забележип сущуинску 

прпмену упкпм 2007. и 2008. Нивп закупнина суарих индусуријских пбјекауа у Србији је и даље на 

исупм нивпу кап и 2005, уј. између ЕУР 1,5-3,0/м2/месец. Прпсешни нивпи закупнина за суаре 

индусуријске ппгпне у граду Нищу су при дну у пднпсу на прпсек Србије, и изнпсе ЕУР 1-2/м2/месец. 

Тражоа за мпдерним магацинским прпсупрпм у Србији јпщ увек није задпвпљена и прпсешни изнпси 

закупнине у пвпм сегменуу индусуријскпг уржищуа дпсуижу ЕУР 3-6/м2/месец. Нивп закупнина 

углавнпм пдређују ппгпднпсуи пбјекуа, висина плафпна, лпкација и присуупашнпсу. Нищ се налази на 

нивпу пд ЕУР 3-5/м2/месец. 
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4.5.  ПРОГНОЗЕ 

 
Тпкпм ппследоих некпликп гпдина лпгисуишки секупр Србије би уребалп да сазрева, и да има 

ппсебне кприсуи пд ппбпљщаоа пууне инфрасурукууре кпја ппвезује земљу са ценуралнпеврппским 

уржищуима. Инвесуиције у нпву и ппбпљщану инфрасурукууру сувприће нпве пууеве дп уржищуа и 

ууицаће на ппуималне лпкације за импвину везану за лпгисуику. Иакп ппсупји ппредељеое да се 

развијају другашији прпграми, највећи деп пвих инвесуиција и ууицаја пупада на пууну мрежу. Зауим, 

прпцес придруживаоа Србије Еврппскпј унији неизбежнп ууише на привреду, нарпшиуп у ппггеду 

будуће пплиуишке суабилнпсуи. Сем упга, ппуписиваое Угпвпра п суабилизацији и придруживаоу 

впдиће либерализацији извпза и уклаоаоу царинских баријера у средопрпшнпм перипду. 

Пресељеое прпизвпдое у ценуралну и исупшну Еврппу ууише на лпгисуику у пквиру ланца 

снабдеваоа, јер се ппщуи уренд у еврппскпј лпгисуици ппмерип са прпизвпђашких ланаца на 

малппрпдајне ланце, щуп урпщкпве дисурибуције недвпсмисленп суавља у ценуар. Лпгисуишке 

акуивнпсуи шесуп прауе малппрпдајне акуивнпсуи.  

Следсувенп упме, уражоа за мпдерним лпгисуишким заихама у Србији ће, средопрпшнп ппсмауранп, 

биуи пдређена расупм у щирпј привреди Србије. Са ппрасупм плауа и суандарда расуе дпмаћа 

ппуражоа, щуп впди даљпј уражои за дисурибууивним ппгпднима. 

Пшекује се да ће снажна уражоа и даље расуи, нарпшиуп у ппгледу нпвих, мпдерних пбјекауа. У 

даљем креуаоу, на уаласу дпбрих каракуерисуика уражое, пшекује се да ће биуи у ппрасуу планпви за 

реализацију прпјекауа. Пвп ппуврђује шиоеница да су ппсупјећи магацински прпсупри углавнпм у 

засуарелим зградама кпје не пдгпварају мпдерним захуевима за прпсупрпм кпји ће служиуи 

лпгисуишким ппуребама, нарпшиуп у ппгледу висине пбјекуа. Пшекује се да ће лпгисуишке кпмпаније 

биуи главни ппкреуаши уражое. Сем упга, уребалп би да уакпђе расуе инуерес прпизвпднпг секупра, а 

дпминираће ауупмпбилска, фармацеууска и уексуилна индусурија.  Велики инфрасурукуурни прпјекуи 

с нпвим закпнпдавним пквирпм и ппдсуицајима за развпј великих лпгисуишких ценуара ппдсуишу 

уражоу. Међууим, разумеваое динамике уржищуа и месуа кпја имају најбпље щансе ће 

средопрпшнп и дугпрпшнп гледанп биуи пд сущуинске важнпсуи.  

Србија, збпг свпг пдлишнпг гепсурауегијскпг пплпжаја, уребалп би несумоивп да буде ауракуивна 

лпкација за будуће регипналне дисурибууивне ценуре. Пвај прпцес је већ заппшеп ппщуп је Крафу 

Фппд већ пбјавип да ће пснпвауи регипнални ценуар кпји ппкрива бивщу Југпславију и Албанију. 
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Илусурација 39. Фазе лпгисуишкпг прпцеса 

 

 

4.6. АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ И ОКОЛИНЕ 

 

4.6.1. Локација парцела 

 

Парцеле кпје се дају у закуп се налазе на кпмплексу аерпдрпма Нищ у Нищу кпји је ценуар 
јужне Србије на раскрсници пууева за Македпнију, Гршку, Бугарску и Турску; близу аууппууа 
ценурална Еврппа - југписупшна Еврппа; са изванредним друмским везама са најинуересанунијим 
уурисуишким и исупријским месуима Србије; 230 км пд Бепграда; 130 км пд Прищуине; 150 км пд 
Спфије; 200 км пд Скппља; 120 км пд зимскпг уурисуишкпг ценура Кппапник; 4 км удаљен пд ценура 
Нища.  

Ппдрушје п кпме је реш ужива ппгпднпсуи кпје ппуишу пд упга щуп има пдлишну дпсуупнпсу пд 
регипналнпг аууппууа щуп пмпгућује лак присууп ценуру Нища, кап и аууппууу.  
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Илусурација 40. Лпкација парцела 

 
 

Предвиђенп је да се у закуп дају делпви парцела у укупнпј ппврщини пд 84.000 м2 кпје се 
налазе се јужнп пд Радне зпне "Север" уз железнишку пругу кпја ппвезује правац Нищ-Бепград. 

 

4.6.2. Титулар имовине 

 

Грађевинскп земљищуе, кпје Град Нищ пууђује ЕYЕМАXX MANAGEMENT GmбH Аусурија, 
пднпснп правнпм лицу шији је ЕYЕМАXX MANAGEMENT GmбH Аусурија, псниваш у Србији, схпднп 
пдредбама Закпна п планираоу и изградои, Закпна п јавнпј свпјини и схпднп Уредби и услпвима и 
нашину ппд кпјим лпкална сампппуправа мпже да пууђи или да у закуп грађевинскп земљищуе пп 
цени, маопј пд уржищне цене, пднпснп закупнине или без накнаде, предсуавља грађевинскп 
земљищуе у јавнпј свпјини Града Нища. 

Закпн п планираоу и изградои у шлану 96. суав 7. прпписује мпгућнпсу јединице лпкалне 
сампуправе за даваое у закуп грађевинскпг земљищуа без накнаде уз преухпднп прибављену 
сагласнпсу Владе. Уредбпм Владе РС п услпвима и нашину ппд кпјим лпкална сампуправа мпже да 
пууђи или да у закуп грађевинскп земљищуе пп цени, маопј пд уржищне цене, пднпснп закупнине 
или без накнаде, ближе су прпписани услпви и нашин даваоа у закуп грађевинскпг земљищуа без 
накнаде, уе је нужнп усвајаое Елабпрауа п пправданпсуи, кпји се дпсуавља Влади РС ради даваоа 
преухпдне сагласнпсуи за даваое у закуп грађевинскпг земљищуа. 
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4.6.3. Опис терена 

 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 41 - ППЗИЦИЈА ЗЕМЉИЩТА НА КПМПЛЕКСУ АЕРПДРПМА У НИЩУ ПРЕДВИЂЕНПГ ЗА 

ДАВАОЕ У ЗАКУП  / ПТУЂЕОЕ 
 

Према ппдацима из ГУП-а Нищ (Генералнпг Урбанисуишкпг Плана Нища), Елабпрауа п 
геплпщкп - инжеоерским и микрпсезмишкпј суудији, кап и климауплпщким елеменуима Нища, 
парцеле кпје се предлажу за пууђеое имају следеће пспбине: 

Гелпщки сасуав кпмплекса ууврђен је на пснпву прпфила бущпуине СН -1 кпја се налази 
севернп пд аууппууа Нищ - Бепград у репну села Шамурлија. Пснпвну суенску масу щирег ппдрушја 
Регулаципнпг плана шине серије алувијалне незбијене суглине (СГал), кпје граде скпрп цеп 
ппврщински деп равнишарскпг уерена у алувипну Нищаве. Леже прекп супеска и ппврщинскпг песка и 
хеуерпгенпг су гранулпмеуријскпг сасуава. Слпјевиуе су сурукууре, бпје жууе дп жуупмрке и дебљине 
пд 2 дп 3 меуара.  

Парцеле се прпсуиру у II зпни сеизмишнпсуи (у пквиру VII o MCS) кпје нпси каракуерисуике 
дпбрих ула (Кц = 0,02) уе се мпгу пшекивауи задпвпљавајуће нпсивпсуи и равнпмернп слегаое. 

Парцеле се налазе на уерену где су ппдземне впде на дубини прекп 10 м.  

У педплпщкпм смислу щире ппдрушје кпмплекса захвауају некарбпнауске смпнице на 
непгеним садименуима. Тп су глинпвиуа земљищуа средое дубпкпг и дубпкпг сплума и слабп 
дренирана. Зависнп пд прирпдних каракуерисуика и анурпппгених факупра пвп ппдрушје 
каракуерище вегеуација са знашајним ушещћем кулуивисаних и смаоеним присусувпм ауупупхних 
биљних фпрмација. 

У пквиру кпмплекса кап и сампг града Нища влада умеренп кпнуиненуална клима кпја 
прпизилази на пснпву ууицаја сппоних и унууращоих факупра климе. 
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ИЛУСТРАЦИЈА 42. КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ППДРУШЈА ГРАДА НИЩА 

Климауски 
елеменуи 

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

Темперауур
а ваздуха 

0,1 2,3 6,5 12,0 16,7 19,9 21,7 21,6 17,6 12,0 6,7 2,4 11,6 

Падавине 40,1 39,6 42,1 51,8 64,0 65,1 44,7 43,4 43,6 39,7 60,1 52,4 586,8 

Влажнпсу 
ваздуха 

80,0 75,7 68,2 63,9 66,9 67,4 62,9 61,9 67,8 71,8 78,2 79,7 70,4 

Гпдищоа 
пблашнпсу 

7,1 6,9 6,3 6,0 5,9 5,2 3,8 3,5 4,0 5,0 6,7 7,1 5,7 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 43. ВРЕДНПСТИ ГПДИЩОИХ ШЕСТИНА ПРАВЦА ВЕТРПВА И ТИЩИНА 

 

 

 

 

 

 

РАСППДЕЛ

А ВЕТРПВА 

И ТИЩИНА 

 

 

Гпдищоа 

ушесуанпсу 

 N NE Е СЕ S SW W NW C 

Зима 24 50 128 43 37 26 48 223 421 

Прплеће 30 83 143 34 43 42 60 200 365 

Леуп 34 42 106 30 30 33 69 242 414 

Јесен 18 76 173 34 41 31 48 148 431 

Гпдина 27 63 138 35 38 33 56 204 406 

           

 

 

Средоа 

брзина 

веура 

 N NЕ Е СЕ S SW W NW Ср.бр. 

Зима 2,7 3,7 2,7 1,5 2,7 1,6 1,7 3,2 1,2 

Прплеће 3,0 3,4 2,9 1,9 2,3 2,0 2,0 3,4 1,4 

Леуп 2,2 2,8 1,9 1,7 1,9 1,7 2,2 3,3 1,2 

Јесен 2,0 3,5 2,7 1,7 2,2 1,7 1,6 2,9 1,2 

Гпдина 2,5 3,4 2,5 1,7 2,3 1,7 1,9 3,2 1,3 

 

Средоа гпдищоа уемперауура ваздуха је  11,60  C, с уим щуп је најхладнији јануар     (-0,60 C) а 
најупплији јул (22,40 C) са гпдищопм амлиуудпм пд 230 C. 

Средоа гпдищоа кплишина падавина у Нищу изнпси 572 мм  а на пснпву анализе расппреда 
гпдищое висине падавина пп месецима види се да су највиће у мају и јуну (прпсешнп 64 мм пднпснп 
11,2% средое гпдищое висине) а најмаое у маруу 35 мм или 63%. Падавине у пблику снега су на 
пвпм ппдрушју пгранишене у перипду пд пкупбра дп маја и јављају се прпсешнп 24,7 дана у.ј. 6,8% пд 
гпдине и 21,4% укупнпг брпја дана са падавинама. 

Према вреднпсуима гпдищоих шесуина правца веурпва и уищина мпже се закљушиуи да 
највећу ушесуанпсу јављаоа на щирем ппдрушју Нища имају уищине (C) кпје су засуупљене са 406п/пп. 
Пд ппјединих веурпва најшещће са северпзапада (NW) са 204п/пп  дпк најмаоу ушесуанпсу јављаоа 
има северни (N) веуар са 27п/пп. Препвлађујући северпзападни (NW) веуар најшещће се јавља у леуп 
(242п/пп) а најмаое у јесен (148п/пп). 

На пснпву анализе суаоа живпуне средине мпже се закљушиуи да ппдрушје пвпг кпмплекса 
спада у зпну са малим загађеоем. На уаквп суаое ппред прирпдних предисппзиција ууицали су и 
расппред пдређених градских функција щуп пвпм ппдрушју пружа хумане услпве за живпу и рад људи 
у оему. 
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На наведеним кауасуарским парцелама су у перипду 2002.-2008. гпдине предузеуе акуивнпсуи 
на уређеоу и санацији земљищуа и дпвпђеоу суаоа земљищуа и пбјекауа на ппуребан безбеднпсни 
нивп, кап и на делимишнпм кпмуналнпм ппремаоу и планираоу даљег развпја.  

Парцеле кпје се дају у закуп су заурављене или ппщумљене без сапбраћајница и кпмуналне 
инфрасурукууре, са пбликпваним земљищуем за впјне пперауивне ппуребе и защуиуу (рпвпви и 
грудпбрани) и са прпменљивпм нивелеупм. 

Услпви за изградоу пбјекауа на кпмплексу ппдлежу ппсебним пгранишеоима везаним за 
безбеднпсу ваздущнпг сапбраћаја, пднпснп за пплпжај пбјекауа, оихпву висину, сппљну расвеуу, 
испущуаое гаспва или дима и слишнп, кап и намену ппслпва или складищуеоа рпбе у оима са 
аспекуа ппаснпсуи за пкплину у слушају инциденуа. 

Услпви за кприщћеое изграђених пбјекауа на кпмплексу ппдлежу ппсебним пгранишеоима 
везаним за безбеднпсу гранишнпг ппјаса кпме припада цеп кпмплекс збпг ппсупјаоа гранишнпг 
прелаза на аерпдрпму, а у уп спада пдгпварајући надзпр и ресурикуивнпсу бправка људи и впзила у 
ппјединим зпнама, кап и акуивнпсуима кпји се изврщавају упкпм прганизације рада у уим пбјекуима. 

 

4.6.4. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

На пснпву Шлана 35. суав 3. Закпна п планираоу и уређеоу прпсупра и насеља ("Службени 
гласник РС " , бр. 44/95, 16/97 и 46/98) и Шлана 19. уашка 1. Суауууа града Нища ("Службени лису града 
Нища ", бр. 14/2000 и 39/2000)  Скупщуина града Нища, на седници пд 21.03.2003.гпдине, дпнела је  
Регулаципни план Аерпдрпма у Нищу, кпји се ради за прпсупр ппврщине пд  170, 87. 20 ха  ууврђују се 
и пдређују рещеоа, правила и услпви уређеоа земљищуа за изградоу за  ппдрушје за кпје се 
Регулаципни план дпнпси. 

Регулаципни план  је урађен у складу са смерницама и рещеоима Генералнпг плана Нища 
("Службени лису града Нища", 13/95 и 2/02), Прпграма развпја ЈП за аерпдрпмске услуге "Аерпдрпм  
Нищ" и пдредбама Закпна п планираоу и уређеоу прпсупра и насеља ("Службени гласник РС", бр. 
44/95, 16/97 и 46/98), Правилника п садржини и изради урбанисуишкпг плана ("Службени гласник 
РС", бр. 33/99), и псуалих закпна и Збирки ваздухпплпвних прпписа. 

Регулаципни план ууврђује рещеоа, правила и услпве изградое и уређеоа земљищуа на 
ппдрушју ппврщине пд 170,87 20 ха за пружаое аерпдрпмских услуга (према ICAO - Iнtеrнatиoнal 
cиvиl Avиatиoн orгaниsatиoн), планиран је јавни ваздущни сапбраћај, референуне пзнаке C 4, за 
непрецизнп инсуруменуалнп слеуаое (IFR/VFR). 
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Илусурација 44. Намена ппврщина дефинисаних Регулаципним планпм аерпдрпма у Нищу 
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ИЛУСТРАЦИЈА 45. ДЕТАЉ СА СЛИКЕ НАМЕНА ППВРЩИНА ДЕФИНИСАНИХ РЕГУЛАЦИПНИМ ПЛАНПМ 

АЕРПДРПМА У НИЩУ 

 

 

У складу са специфишнпсуима функције Аерпдрпма у Нищу (за међунарпдни ваздущни 
сапбраћај), Регулаципним планпм ууврђене су намене прпсупра за:  

A. маневарске ппврщине (зпна А)..........................................ппврщине 127ха 52а 85 м2 

Пбухвауају пплеунп - слеуну суазу, уравнауу суазу и рулну суазу, сппјнице и присуанищнп - 
паркирне плауфпрме. 

B. пуунишкп - уехнишки кпмплекс (зпна Б)..............................ппврщине   11ха 82а 57 м2 

Пбухвауају пбјекуе за ппслуживаое: ппсупјећи пбјекуи (присуанищна зграда, енергеуски блпк, 
рпбнп - царински магацини А и Б) и планирани (упрао аерпдрпмске кпнурпле леуа, прауећи уехнишки 
блпк аерпдрпмске кпнурпле леуа, пбјекау ппгранишне пплиције, пбјекау царинарнице, пбјекау 
пуунишкпг сервиса, пбјекуи за излпжбене манифесуације. 

C. развпј каргп сапбраћаја и уехнишких служби (зпна В).......ппврщине   9ха 41а 50 м2 

Пбухвауа хангаре за ваздухпплпве, радипнице за сервисираое ваздухпплпва, каргп 
складищуа. 

D. кпмерцијални развпј прауећих делаунпсуи (зпна Г).......ппврщине   21ха 69а 25 м2 

Пбухвауа дисурибууивне ценуре, мега ценуре - маркеуе, лаке сервисе и слишнп. 

У пквиру зпна (Б, В и Г) планира се инуерни аерпдрпмски сапбраћај (кплски, уехнишки, 
прпуивппжарни, паркинг прпсупри за пуунишка и уереуна впзила).  

Земљищуе пбухваћенп границпм Регулаципнпг плана има суауус изграђенпг градскпг 
грађевинскпг земљищуа у свпјини Републике Србије на кпме правп кприщћеоа има Град Нищ 
(Рещеое РГЗ, бр. 464-12780/2002). 

Парцеле кпје се дају у закуп су у режиму кприщћеоа прауећих ппврщина и предвиђеое су за 
развпј каргп сапбраћаја и уехнишких служби (зпна В) и за кпмерцијални развпј прауећих делаунпсуи 
(зпна Г). Пве ппврщине садрже ппврщине за пбјекуе, сапбраћај (кплски, пещашки, паркираое впзила 
вадухпплпва, прпуивппжарни пуу, слпбпдне зелене ппврщине). Нашин кприщћеоа, капациуеу, пблик 
ппврщина и ппсебне услпве за изградоу, уређеое и ппремаое ууврдиће се израдпм урбанисуишкп - 
уехнишких услпва. 
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Парамеури изградое предмеуне парцеле 

 

Зпна В - Кпмплекс за развпј каргп сапбраћаја и уехнишких служби 

1. Ппврщина блпка..............................................................................9.41 50 ха  (100%) 

2. Грађевинска ппврщина за изградоу (макс.).................................3.29 52 ха    (35%) 

- хангар, 

- радипница за сервисираое ваздухпплпва 

- каргп складищуа 

3. Сапбраћајне ппврщине....................................................................3.29 52 ха   (35%) 

4. Неизграђене (слпбпдне ппврщине) и зеленилп............................2.82 45 ха   (30%) 

5. ПБГИ (ппврщина брууп грађевинска изграђена)(макс.).................49.428  м2 

6. спраунпсу пбјекуа - П  + 1 (макс.  В= 45 м, исппд 242 м.н.в.) 

- суепен искприщћенпсуи............35 % 

- кпефицијену изграђенпсуи........0,52 

Зпна Г - Кпмплекс за кпмерцијални развпј прауећих делаунпсуи 

1. ппврщина блпка.............................................................................21.69 25 ха   (100%) 

2. грађевинска ппврщина....................................................................7.59 25 ха     (35%) 

- дисурибууивни ценури 

- мега ценури – маркеу 

- лаки сервиси (прецизних уређаја, механишких, елекурп кап и рашунарске ппреме) 

3. манипулауивни плаупи и сапбраћај (кплски, пещашки паркираое).......22.61 82 ха...(35%) 

4. слпбпдне ппврщине (зеленилп мин. 30%).....................................16.66 28 ха   (30%) 

5. ПБГИ (ппврщина брууп грађевинска изграђена)..............................92.000 м2 

6. спраунпсу пбјекуа - П, С+П, П+1 (макс.  В= 45 м, исппд 242. м н.в.)    

- суепен искприщћенпсуи...................35% 

- кпефицијену изграђенпсуи..............0,42 

У пквиру зпна (В и Г) планира се инуерни аерпдрпмски сапбраћај (кплски, уехнишки, 
прпуивппжарни, паркинг прпсупри за пуунишка и уереуна впзила), уређене зелене ппврщине и 
защуиунп зеленилп. 

Ппщуа намена прпсупра ппдрушја Регулаципнпг плана је пружаое сапбраћајних услуга 
Аерпдрпма. 

 

Ппјединашна намена предмеуне парцеле 

 

Зпна В. - Кпмплекс за каргп сапбраћај и уехнишку службу 

Зпна рпбнпг терминала 

Пснпвна намена пве зпне је прихвау и пупрема рпбе. Ту се врщи и преупвар рпбе кпја се даље 
урансппруује друмских и железнишким пууем. У зпни се предвиђа изградоа каргп ценура у пквиру 
укупне БГП пкп 49.500 м2 и манипулауивних ппврщина за уупвар и преупвар рпбе. 

Пбјекау каргп уерминала планира се неппсреднп уз плауфпрму за уереуне авипне. 
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Зпна је намеоена уереунпм авип сапбраћају и каргп делаунпсуима. Каракуер зпне намеће 
ппуребу оенпг дирекунпг ппвезиваоа са друмским сапбраћајем. 

Зпна техничких служби 

Пва зпна намеоена је пре свега ппслуживаоу ппсупјеће пплеунп - слеуне суазе и 
припадајућих маневарских ппврщина. У опј се планира изградоа следећих пбјекауа: 

- хангари, 

- радипнице за сервисираое ваздухпплпва, 

- гараже и слишнп 

Расппред пбјекауа у пквиру пве зпне прпизаћи ће из уехнплпгије рада у пвпј уехнишкпј бази с 
уим щуп није дауа велишина пбјекауа већ је дауа брууп развијена грађевинска ппврщина. 

Зпна Г. - Кпмплекс за кпмерцијални развпј прауећих делаунпсуи 

Рпбнп-прпизвпдна зпна 

Зпна је намеоена изградои великих дисурибууивних ценуара, мега ценурима - маркеуима, 
кап и лаким сервисима прецизних уређаја (механишких и елекурпуехнишких, кап и рашунарске ппреме 
и слишнп). 

Пснпвна намена пве зпне је дисурибуција рпбе на великп и малп, рпбе кпја се даље 
урансппруује првенсувенп друмским пууем и збпг шега је ппуребна манипулауивна ппврщина, кап и 
паркинг прпсупр за ауупмпбиле за кприснике пвих пбјекауа. 

Пбјекуе лпцирауи неппсреднп уз плауфпрму за уереуне авипне. 

РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ САПБРАЋАЈНИХ ППВРЩИНА 

Пвим планским дпкуменупм ууврђене су сапбраћајне ппврщине кпје предсуављају услпве за 
даљу разраду, крпз израду урбанисуишкп - уехнишких услпва. 

Ууврђени су уакпђе услпвљенпсу ппвезиваоа кпмплекса са примарнпм градскпм 
сапбраћајнпм мрежпм.  

САПБРАЋАЈНП РЕЩЕОЕ  

Сппљни сапбраћајни сисуем шине улица Ваздухпплпваца дп Булевара 12. фебруар и 
железнишке пруге: Нищ - Бепград и Црвени Крсу - Ппппвац. (ппсупјећа ппврщинска раскрсница). 

Ппвезиваое кпмплекса Аерпдрпма Нищ је планиранп прекп денивелисане раскрснице са 
железнишкпм пругпм (два кплпсека), улицпм Ваздухпплпваца дп Булевара 12. фебруар, а зауим 
укљушеое у аууппуу према Бепграду, Скппљу, (Спфији) или ценуру града. Све раскрснице 
прпјекупвауи са пуним прпгрампм веза крпз израду урбанисуишкп - уехнишких услпва. 

У свим фазама прпјекупваоа и изградое, инуерни сапбраћајни сисуем уреба да функципнище 
кап целина и уз пбавезну примену прпфила уих сапбраћајница кпјима се пмпгућава присууп 
ваурпгасним впзилима дп свакпг пбјекуа и оихпвп маневрисаое за време инуервенција (шл. 10. 
Закпна п заущиуи пд ппжара, "Службени гласник СРС", бр. 37/88). 

Сапбраћајнице унууар граница разраде ппдрушја плана предвидеуи са пппрешним прпфилима: 

- за двпсмерни сапбраћај:       щирина кплпвпза......................5,5 м 

                                                   щирина урпупара..................2х1,5 м 

- за једнпсмерни сапбраћај:    щирина кплпвпза......................3,5 м 

                                                   щирина урпупара......................1,5 м 

Кплпвпзна кпнсурукција планирана је са савременим засупрпм на бази биуумена у складу са 
рангпм сапбраћајнице, ппуерећеоу, кап и сурукуури впзила кпја ће се опме креуауи, а све израдпм 
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урбанисуишких прпјекауа. Кплпвпзни засупр уреба да је у функцији сапбрћајнице, ппдужних и 
пппрешних нагиба, кап и нашина пдржаваоа засупра биће дефинисани израдпм урбанисуишкп - 
уехнишких услпва. 

Мирујући сапбраћај рещавауи са пувпреним паркинг ппврщинама кап и гаражама. Пплпжај, 
нашин прганизпваоа кап и брпј паркинг прпсупра, пдредиће се крпз израду урбанисуишкп - уехнишких 
услпва а према групацијама у наведеним зпнама. Принцип паркираоа уреба да се заснива на 
управнпм паркираоу пп сисуему пбпсуранпг паркираоа. 

Димензије паркинг прпсупра предвидеуи у складу са еврппским суандардима. Пувпрене 
паркинг прпсупре уакп пбрадиуи да пмпгуће максималнп пзелеоаваое, вегеуацијпм, кпја није у 
супрпунпсуи  са пснпвнпм наменпм кпмплекса. 

РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА  

ВПДПСНАБДЕВАОЕ И ПДВПЂЕОЕ ПТПАДНИХ И АТМПСФЕРСКИХ ВПДА 

Снабдеваое впдпм врщиће се са ппсупјећег азбесуцеменунпг цевпвпда прешника  200мм. у 
улици Ваздухпплпваца, са северне суране кпмплекса. Пд щахуа за впдпмер, унууар кпмплекса, 
пплпжиће се развпдна мрежа за снабдеваое саниуарнпм впдпм и впдпм за прпуивппжарну защуиуу. 

Канализација унууар кпмплекса је сепарауивнпг уипа. Канализација за уппуребљене впде из 
нпвппланираних пбјекауа у кпмплексу прикљушиће се на ппсупјећу канализацију у кпмплексу и 
препумпаваоем пдвесуи у планирани цевпвпд фекалне канализације у улици Лпжипнишкпј, и даље 
на канализацију у насељу "Щљака". 

Канализација за пдвпщеое аумпсферских впда ће се рекпнсуруисауи, с уим щуп ће се 
задржауи правци пдвпђеоа аумпсферских впда. Ппред рекпнсурукције, изврщиће се и прпщиреое 
исуе на делу на кпме се прикљушује цевпвпд за прихвауаое впда са присуанищуне плауфпрме и 
сппјнице, и ппупм пдвесуи их у Рујнишку реку. 

ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

Кпмплекс аерпдрпма снабдеваће се елекуришнпм енергијпм из ппсупјећих и пдређенпг брпја 
нпвих урафпсуаница 10/0,4 кV. 

Ппсупјеће урафпсуанице10/0,4 кВ су ппвезане из два правца, и уп: са ТС  35/10 кV "Суанкп 
Паунпвић" и са ТС 35/10 кV "Црвени Крсу". Међууим, и ппред пваквпг нашина ппвезиваоа није 
псуваренп двпсуранп напајаое пбјекауа, щуп је неппхпднп из разлпга сигурнпсуи пбезбеђеоа 
елекуришнпм енергијпм. Из наведених разлпга је неппхпднп да се усппсуави режим двпсуранпг 
напајаоа ппсупјећих и нпвппланираних урафпсуаница 10/0,4 кV. 

Расплеу мреже 0,4 кV врщиуи каблпвски, а према главним прпјекуима. 

ТЕЛЕФПНСКА МРЕЖА 

Кпмплекс аерпдрпма је везан на преуплаунишку мрежу АТЦ "Кпмрен". Ппвезиваое је 
изврщенп ппдземним каблпм пдгпварајућег капациуеуа. За ппуребе ппвећанпг кпмуницираоа 
кприсника дп кпмплекса изврщиће се пплагаое нпвпг прикљушнпг кабла пдгпварајућег капациуеуа. 

ТППЛИФИКАЦИПНА И ГАСПВПДНА МРЕЖА 

Пбезбеђеое упплпуне енергије за пбјекуе у кпмплексу аерпдрпма врщиће се из лпкалне 
кпуларнице, шији је пснпвни енергену прирпдни гас. Прирпдни гас ће се дп лпкалне кпуларнице 
дпвесуи из мернп - регулаципне суанице "РЗ Север". 
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УСЛПВИ УРЕЂЕОА ПРПСТПРА 

ХПРИЗПНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 

Међуспбни пднпси разлишиуих намена ппврщина дефинисани су регулаципним линијама 
сапбраћајних ппврщина (пспвинским линијама и прпфилима), грађевинским линијама и оихпвим 
аналиуишкп - гепдеуским парамеурима. 

Грађевинска линија је фиксна и предсуавља планску пбавезу (Графишки приказ бр. 5. 
"Пбележаваое регулаципних и грађевинских линија са нивелацијпм и аналиуикпм"). 

У висинскпм смислу прпсупр је дефинисан нивелеуама кпје се ууврђују у пднпсу на 
нивелаципни план щирег пкружеоа у складу са шланпм 24 и 25 из Збирке ваздухпплпвних прпписа. 

Хпризпнуална раван је кружна, са ценурпм у кпрдинаунпј уашки аерпдрпма и пдређује се кпд 
свих класа аерпдрпма на 45м изнад средое кпуе аерпдрпма и са пплупрешникпм пд 4000м. 

На периферији хпризпнуалне равни мпра се предвидеуи кпнусна раван, кпја се прпдужује у 
нагибу пд 5%, с уим да се заврщава изнад кпуе хпризпнуалне равни и уп: 

1) 100м - на аерпдрпму класе А, Б и Ц 

2)  75м - на аерпдрпмима класе Д, Е и Ф. 

Прелазни нагиб пд ивица пснпвне суазе дп хпризпнуалне равни не сме биуи вежи пд 14,3% 
(1:7). 

Сви прирпдни или вещуашки пбјекуи вићи пд кпуе хпризпнуалне равни или кпнусне равни 
смаурају се препрекама и мпрају биуи пбележени пријенуаципним знакпвима. 

Спраунпсу пбјекауа је макс. приземље и ури спрауа (П+3), а висина пбјекауа ни у кпм слушају 
не сме биуи већа пд 45м, ниуи сме  прећи 242 м.н.в. 

Сви пбјекуи у кпмплексу су кппрдинаунп пдређени у прпсупру. Ппщупваое услпва 
хпризпнуалне и веруикалне регулације гарануује псувареое функције и каракуера кпмплекса 
специјалне намене. 

Вреднпсуи нумеришких ппказауеља и урбанисуишких парамеуара (кпефицијену изграђенпсуи и 
суепен искприщћенпсуи земљищуа) мпгу се кпригпвауи у пднпсу на планске вреднпсуи за кпмплекс, 
кап и ппјединашни блпк дп 10% у ппсуупку ууврђиваоа урбанисуишкп - уехнишких услпва. 

ИНЖЕОЕРСКП - ГЕПЛПЩКИ УСЛПВИ 

ГЕПЛПЩКИ ППЛПЖАЈ АЕРПДРПМА 

Кпд изградое пбјекуа са ппдрумскпм еуажпм уемељиће се на дубини пд пкп 3,0 - 3,5м уз 
пбавезу израде елабпрауа испиуиваоа нпсивпсуи ула за сваки пбјекау ппјединашнп. 

Дубина фундираоа кпд пбјекауа без ппдрума уреба да буде мин. 1,2м пд уређене ппврщине 
уерена, а пдредиће се деуаљним гепмеханишким испиуиваоима кпја ће се изврщиуи пре израде 
инвесуиципнп - уехнишке дпкуменуације. 

Кпефицијену сеизмишнпсуи изнпси Кс = 0,03 и пдгпвара VII MCS средое дпбрп улп. 

Излпженпсу веурпвима је из правца NW најшещћа (204%п), а средоа гпдищоа брзина веура је 
1,3 м/сец. а исуа из правца NW је 3,2 м/сец. 

Дубине ппдземних впда су веће пд 4м пд ппсупјеће кпуе уерена. 
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УСЛПВИ РЕГУЛАЦИЈЕ УНУТРАЩОЕГ САПБРАЋАЈА 

Щирина кплпвпза је мин. 7,0м са уракама за заусуављаое на свим улазима - излазима из 
кпмплекса. 

Радијус скреуаоа је мин. 7,0 м, а макс. 25,0 м 

Щирина плаупа испред хангара је мин. 18,5 м. Паркираое службених впзила је на пувпренпм 
плаупу или исппд надсурещница, а паркираое ауупмпбила ппсеуилаца Аерпдрпма и кприснике 
аерпдрпмских услуга је предвиђенп на прпсупру испред присуанищне зграде. 

УСЛПВИ ПЗЕЛЕОАВАОА 

Зеленилп у пквиру Регулаципнпг плана Аерпдрпма у Нищу, дауп је и рещаванп без знашајних 
класификација прпсупра. Биунп за намену пвпг прпсупра је усппсуављаое ближег кпнуакуа са 
градским ппдрушјем, јер пве зелене ппврщине припадају екплпщкпм функципналнпм ппд сисуему. 

Зеленилп у пквиру пвпг кпмплекса је сурпгп наменскп и сасупји се пд: 

а) зеленила у склппу пплеунп - слеуних суаза и 

б) защуиунпг зеленила. 

За фпрмираое пвпг прпсупра неппхпднп је изузимаое знаунпг ппљппривреднпг приградскпг 
земљищуа и оегпвп превпђеое у екпнпмишан вид кприщћеоа. 

Защуиунп зеленилп има циљ ппуималнпг рещеоа, кпје би пгранишилп дивљу градоу, 
прекпмернп щиреое у хпризпнуалнпм смислу, а исупвременп би билп резервна ппврщина за касније 
планскп рещеое (изградоа рулне суазе, сппјница и присуанищнп паркирних плаупа). 

Зеленилп у пквиру пплеунп - слеуних суаза је сурпгп паруернп и уп искљушивп пд уравнпг 
ппкриваша. 

Међууим, за прпјекупваое защуиунпг зеленила, неппхпднп је имауи Прпјекуни задауак, 
Генерални план града са приградскпм зпнпм, извпд из Регулаципнпг плана за физишке и екпнпмске 
услпве у пдгпварајућпј размери. 

Защуиуни ппјас се фпрмира у граници кпмплекса, са функцијпм защуиуе пд веурпва, пращине 
и снежних нанпса. 

Прпјекупваоу ппјаса мпра да преухпде гепмпрфплпщка, геплпщка, педплпщка, климауска и 
биплпщка исураживаоа ппдрушја. 

Улпга пвпг защуиунпг ппјаса је специфишна јер не сме да прави смеуоу лакщем ппвеуарцу, 
нарпшиуп акп је усмерен у правцу аерпдрпма. Тада се засади расппређују у правцу веура, а не 
управнп на смер оегпвпг дуваоа. Щирина защуиунпг ппјаса уреба да буде прпппрципнална 
векуприма свих 8 праваца руже веурпва, какп у пднпсу на ушесуалпсу веура, уакп и у пднпсу на оегпву 
брзину. 

Сасуавни деп елабпрауа уреба да шини рещеое кпмуналних инсуалација и прпјекау 
хидрануске мреже и пдвпдоаваоа. 

МЕРЕ ЗАЩИТЕ 

МЕРЕ ЗАЩТИТЕ И УНАПРЕЂЕОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Урбанисуишке мере защуиуе пбухвауају защуиуу ваздуха, впде, земљищуа и защуиуу пд буке и 
уграђене су у планска рещеоа. 

Сисуем прганизпване и планске евакуације пупадних впда и шврсупг пупада ууврђује се кап 
пбавезан вид защуиуе земљищуа и впда пд загађеоа. 
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Ппвећан нивп буке ампруизпваће се зеленим кпридпрпм нискпг расуиоа у кпридпру 
паралелнпм ураси пплеунп - слеуне суазе. 

Функципнисаое кпмплекса не прпизвпди негауивне ефекуе на пкружеое, а пд исуих из 
пкружеоа се щуиуи прганизацијпм и уређеоем кпмплекса у складу са правилима пвпга Плана. 

МЕРЕ ЗАЩТИТЕ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕППГПДА 

Урбанисуишке мере защуиуе пбухвауају защуиуу пд ппуреса и ппжара и уграђене су планска 
рещеоа Регулаципнпг плана. 

За све пбјекуе пбезбеђен је присууп за прпуивппжарна впзила са најмаое две суране свакпг 
пбјекуа, а крпз кпмплексе је пбезбеђен кружни упк сапбра}аја са 4 улаза - излаза у кпмплекс. 
Паркираое службених впзила је ппд надсурещницпм, а хангар пд улаза - излаза је удаљен не маое 
пд 50,0 м. 

Реализација Регулаципнпг плана крпз изградоу пбјекауа виспкп и нискпградое ппдразумева 
пбавезу примене: Правилника п уехнишким нпрмауивима за изградоу пбјекауа виспкпградое на 
сеизмплпщки псеуљивим ппдрушјима ("Службени лису СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 21/88 и 59/90); 
Правилника п уехнишким нпрмауивима за защуиуу виспких пбјекауа пд ппжара ("Службени лису 
СФРЈ", бр. 37/88), Правилника п уехнишким нпрмауивима за унууращоу и сппљну хидрануску мрежу 
за гащеое ппжара ("Службени лису СРЈ", бр. 11/96); Правилника за елекурпинсуалације нискпг 
наппна ("Службени лису СРЈ",бр. 28/95); Правилника п защуиуи пбјекауа пд аумпсферскпг пражоеоа 
("Службени лису СРЈ", бр. 11/96) и Збирке ваздухпплпвних прпписа. 

МЕРЕ ЗАЩТИТЕ ПД РАТНИХ РАЗАРАОА 

У складу са Закпнпм п пдбрани ("Службени гласник РС", бр. 44/95), Пдлукпм п врсуама 
инвесуиципних пбјекауа и прпсупрних и урбанисуишких планпва знашајних за пдбрану земље 
("Службени лису СРЈ", 30/95), Уредбпм п прганизпваоу и фунципнисаоу цивилне защуиуе 
("Службени гласник РС", бр. 21/92) и Уредбпм п криуеријумима за ууврђиваое ппдауака и ппслпва пд 
ппсебнпг знашаја за пдбрану земље кпји се мпрају шувауи кап државна или службена уајна и п 
ууврђиваоу задауака и ппслпва пд ппсебнпг знашаја за пдбрану земље кпје уреба щуиуиуи применпм 
ппсебних мера безбеднпсуи ("Службени лису СРЈ", бр. 54/94), и ууврђује се пснпвна услпви защуиуа 
пд рауних разараоа, кап и услпви кпји пбезбеђују суабилнпсу и защуиуу пбјекауа у регуларним 
услпвима кприщћеоа. 

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ РЕГУЛАЦИПНПГ ПЛАНА 

Планска рещеоа Регулаципнпг плана спрпвпде се: 

- уграђиваоем у планпве и прпграме акуивнпсуи јавних предузећа и ппсебне прпграме 
кпји се пднпсе на уређеое и защуиуу кпмплекса Аерпдрпма у Нищу; 

- разрадпм планских рещеоа израдпм урбанисуишкп - уехнишких услпва за пуунишкп - 
уехнишки кпмплекс, кпмплекс за развпј каргп сапбраћаја и уехнишких служби и кпмплекс 
за кпмерцијални развпј прауеших делаунпсуи; 

- неппсреднпм применпм мера, смерница и рещеоа ууврђених пвим  

Регулаципним планпм и Правилникпм п ппщуим правилима урбанисуишке регулације и 
парцелације ("Службени гласник РС", бр. 37/98). 

Урбанисуишке дпзвпле ће се издавауи за изградоу ппјединашних пбјекауа или за 
функципналнп - грађевинске целине, а у складу са пдредбама Закпна п планираоу и уређеоу 
прпсупра ("Сл. гласник РС", бр. 44/95). 

Вреднпсуи нумеришких ппказауеља и урбанисуишких парамеуара (прпценау изграђенпсуи и 
кпефицијену изграђенпсуи) мпгу се кпригпвауи дп 10% у ппсуупку ууврђиваоа урбанисуишкп - 
уехнишких услпва. 
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5. ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКА 

АНАЛИЗА 

 

5.1. ПРЕТПОСТАВКЕ 

 
Имајући у виду рпкпве дефинисане ппзиуивним закпнским прпписима Републике Србије, у 

спремнпсу кпмпанија EYEMAXX за реализацију кпмплеуне инвесуиције на ппврщини земљищуа пд 
26,4 ха, изградоу укупнп 136.000 м2 ппслпвнп-складищнпг прпсупра и сувараое услпва за 
заппщљаваое прекп 400 радника, а на пснпву Писма п намерама (Слика 6.) пвај Елабпрау пднпси се 
на спрпвпђеое прве фазе инвесуиције и улазни ппдаци за ппуребе екпнпмскп-финансијске анализе 
су: 

 Изградоа лпгисуишкпг ценура на аерпдрпму Кпнсуануин Велики у Нищу на делу К.П. 547/8 
К.П. Медпщевац у ппврщини пд 84.000 м2 кап према цруежу у прилпгу – Слика; 

 Изградоа пбјекауа лпгисуишкпг ценура у ппврщини пд 36.000 м2; 

 Креираое прекп 110 радних месуа; 

 Вреднпсу инвесуиције пд 18.500.000,00 еура; 

 Реализацију инвесуиције у перипду пд ури гпдине, пднпснп у преипду пд две гпдине пд 
дпбијаоа грађевинске дпзвпле 

 Цене кпмуналних прикљушака у изнпсу пд 5 еура /м2 у 2012. 

 Месешне урпщкпве према ЈКП у изнпсу пд 5.000 еура/м2 пд 01.01.2013.  
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Илусурација 46.  Писмп п намерама 
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Илусурација 47.  Цруеж у прилпгу писма п намерама – Илусурација 45. 
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5.2. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА НИША И ЈКП ЗА ПЕРИОД 2012. - 2021. 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВПРНЕ ПРИХПДЕ            

ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ           

             

             

ПРПЈЕКЦИЈА ПРИХПДА БУЧЕТА ГРАДА НИЩА ЗА ПЕРИПД ПД 2012. - 2021. ГПДИНЕ 

ПД ИНВЕСТИЦИЈЕ EYEMAXX 

             

            - у еврима (€) 

Ред. 
брпј 

ЈАВНИ ПРИХПД 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. УКУПНП: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ппрез на импвину 0 74,000 72,890 71,780 70,670 69,560 68,650 67,740 66,830 65,720 627,840 

2. Ппрез на земљищуе 3,450 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 65,550 

3. Ппрез на зараде 7,128 45,408 47,480 49,854 52,347 54,964 57,712 60,600 63,630 66,812 505,935 

4. 
Ппрез на пренпс апсплууних права 100,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,622 

5. 

Накнада за кприщћеое грађевинскпг земљищуа                     0 

6. 
Кпмунална уакса 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,500 

  УКУПНП: 111,350 126,458 127,420 128,684 130,067 131,574 133,412 135,390 137,510 139,582 1,301,447 

             

             

 

Наппмена: 

Накнада за уређиваое грађевинскпг земљищуа (без упплификације) изнпси ________ евра за плаћаое на рауе, пднпснп ____________ евра за једнпкраунп 
плаћаое 
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 ПРПЦЕНА ПРИХПДА ЈАВНИХ И КПМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИПД ПД 2012. - 2021. ГПДИНЕ 
 ПД ИНВЕСТИЦИЈЕ EYEMAXX  

               

               

              - у еврима (€) 

Ред. 
брпј 

ПРИХПД 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
 

2020. УКУПНП: 

1. Кпмунални прикљушци 
180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

180000 

2. 

Кпмунални урпщкпви 
(Впда, Канализација, 
Пдвпз смећа) 

0 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

540000 

  УКУПНП: 
180000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

720000 

               

               

               

               

 
У Нищу,  
28. 10. 2011. гпдине          
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5.3. АНАЛИЗА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ И 

СОЦИЈАЛНИХ ЕФЕКАТА НА  ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ 

 
Ппщуп Град Нищ предсуавља важан регипнални ценуар са изузеунп перспекуивним развпјем 

и налази се на Еврппскпм сапбраћајнпм кпридпру X, сурушни уимпви ангажпвани пд Аусуријске 
кпмпаније ’’EYEMAXX Maнaгеmенt GmбH’’ развили су прпјекау лпгисуишкпг, каргп ценура у пквиру 
кпмплекса Аерпдрпма Нищ. Пснпвне ппслпвне идеје кпјим се рукпвпди у реализацији пвпг прпјекуа 
су: пружаое кпмлеуне лпгисуишке услуге, увпђеое савремених лпгисуишких уехнплпгија, ппвећаое 
екпнпмишнпсуи и ефикаснпсуи урансппруа, кпнценурација рпбнпг рада и лпгисуишких акуивнпсуи и 
креираое услпва за ефикасан развпј. 

Бпгауп искусувп Аусуријске кпмпаније ’’EYEMAXX Management GmbH’’ са једне суране и 
велики ппуенцијал кпји пружа aерпдрпм Нищ и град Нищ са друге суране, гарануују изузеуну 
будућнпсу пвпг прпјекуа.  

 

Илусурација 48.   - Удеп у ппслпваоу кпмпаније „Eyеmaxx maнaгеmенt“ у земљама Ценуралне и 
Исупшне Еврппе 
 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 49.  ПБЈЕКТИ КПМПАНИЈЕ „EYЕMAXX MAНAГЕMЕНT” У ЗЕМЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТПШНЕ 

ЕВРППЕ 
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Прпјекау изградое кпмерцијалних садржаја предвиђа изградоу 8 пбјекауа укупне ппврщине 
135.000 м2. Градоа је планирана да најдуже ураје дп 7,5 гпдина са мпгућнпщћу знаунпг убрзаоа 
укпликп услпви уп дпзвпле. Ради се п ппслпвнпм прпсупру, кпји је намеоен за складищуеое, 
дисурибуцију и рекпнсплидацију рпбе у инуермпдалнпм урансппруу (пбухвауаће друмски и ваздущни 
сапбраћај, а укпликп се ппсуигне сагласнпсу са надлежним прганпм пбухвауиће и железнишки 
сапбраћај). Ппред упга деп прпсупра је планиран кап прпсупр ппщуе кпмерцијалне намене (прпдајни 
прпсупр, хпуелски капациуеу, прпдајни салпни и слишнп) п шему ће се накнаднп дпнеуи кпнашна 
пдлука у зависнпсуи пд инуереспваоа будућих кприсника. Предрашунска вреднпсу целе инвесуиције 
у пбјекуе и инфрасурукууру је најмаое 61.300.000,00 Евра. Кприсници пбјекауа и ппслпвних прпсупра 
су  брпјне Еврппске кпмпаније кпје прауе Eyеmaxx Maнaгеmенt GmбH у реализацији свих пваквих 
пбјекауа. Ппсебна кпрису Града Нища и аерпдрпма ''Кпнсуануин Велики'' је дплазак ренпмираних 
Еврппских кпмпаније и лпцираое оихпвих ппслпвних пбјекауа у Нищу. Ппред упга аерпдрпм ће у 
складу са уржищним услпвима, кап ексклузивни пружалац услуга прихвауа и ппслуживаоа 
ваздухпплпва на аерпдрпму "Кпнсуануин Велики", дпбиуи на кприщћеое пдгпварајући ппслпвни 
прпсупр ппврщине усклађене са пшекиваним брпјем каргп авипна и прпмеуа у авипнскпм превпзу 
рпбе за ппуребе пбављаоа пвих ппслпва (haнdlинг aгенt). Прпцена је да ће ппврщина пвпг прпсупра 
биуи дп 10.000м2. Тиме ће дпбиуи прпсупр неппхпдан да свпјим услугама прауи развпј каргп 
сапбраћаја щуп је дирекуан ппдсурек развпју пснпвне делаунпсуи.  

Ппшеуак изградое зависиће пд некпликп факупра: динамике израде уехнишке дпкуменуације, 
дпбијаоа сагласнпсуи, пдпбреоа за грађеое иуд. Према планираним акуивнпсуима на пбезбеђеоу 
предхпдних услпва, ппшеуак изградое планиран је за мару-април 2012.гпдине. 

Избпр извпђаша радпва је пбавеза закупца. Извпђаш радпва мпра да испуни све прпписане 
услпве за изградоу пве врсуе пбјекауа према закпнима Србије, а пшекује се нивп квалиуеуа грађеоа и 
ппремеое пбјекауа у складу са највищим суандардима у Еврппскпј Унији. 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 50. ИЗГЛЕД БУДУЋЕГ ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА 
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Лпгисуишки и каргп ценуар предсуавља кпмплекс пд 8 пбјекауа, у свему према захуевима 
будућих кприсника. Најважнији деп кпмплекса шине складищнп-дисурибууивни пбјекуи велике 
ппврщине и најсавременије уехнплпщке ппремљенпсуи. Мпгућнпсу складищуеоа, дисурибуције и 
рекпнсплидације рпбе у инуермпдалнпм урансппруу даје велике мпгућнпсуи у ппкреуаоу лпкалнпг и 
регипналнпг развпја. 

Ппред складищнп-дисурибууивни пбјекауа, прпјекупм је предвиђен развпј ппслпвних 
пбјекауа, Shoppинг mall-a, хпуела кап и псуалих садржаја кпји су неппхпдни у испуоаваоу највищих 
еврппских суандарда. 

Дисурибууивни, лпгисуишки, каргп и ппслпвни ценуар садржи: 

А – Пбјекау лпгисуишкпг ценура П=36.145,55м2 

В – Манипулауивни каргп магацин П=25.809,48м2 

С – Пбјекау лпгисуишкпг ценура П=16.185,48 м2 

D – Манипулауивни каргп магацин П=25.809,48м2 

Е – Пбјекау лпгисуишкпг ценура П=6.116,00м2 

F – Каргп дисурибууивни ценуар П=25.809,48м2 

G – Shoppинг mall  П=19.870,00м2 

I – Ппслпвнп-админисурауивни ценуар П=9.000,00м2 

H – Хпуел П=9.000,00м2 
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ИЛУСТРАЦИЈА 51.  РАСППРЕД И ППВРЩИНЕ СКЛАДИЩНП-ДИСТРИБУТИВНИХ ПБЈЕКАТА И ППСЛПВНИХ 

ПБЈЕКАТА, SHOPPING MALL-A, ХПТЕЛА КАП И ПСТАЛИХ САДРЖАЈА 

 
 

 
ИЛУСТРАЦИЈА 52.  ИЗГЛЕД БУДУЋЕГ ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА 

 
 

5.3.1. Техничке карактеристике објеката 

 

Сппљашое уређеое 

 Сапбраћајнице, паркинг прпсупр та 475 ауупмпбила и 30 камипна.  

 Пграђен кпмплекс са видеп надзпрпм пд 24 шаса 
Кпнструкција пбјеката 

 Рампвска армиранп беупнска или шелишна кпнсурукција 

 Зидпви пд уермпизплпванбих панела 

 Енергеускп ефикасни пбјекуи 

 Пспвински расппн суубпва 18х25м 

 Висина 10,5м 
Крпвна кпнструкција и ппкривач 

 Армиранп беупнски или шелишни нпсаши 

 Термпизплпвани панели 
Инсталације 

 Грејаое на прирпдни гас 
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 Зениуалнп псвеуљеое 

 ESFR спринклери/распрщиваши 

 Хидраулишне плауфпрме и рампе 

 Климауизација пп захуеву 
Ппдна кпнструкција 

 Индусуријски ппд 

 Без пращине, киселп пуппран 

 Нпсивпсу ппда 7,0 у/м2 
 

 

 
ИЛУСТРАЦИЈА 53.  СППЉАЩОИ ИЗГЛЕД ПБЈЕКТА ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА СА УТПВАРНП-ИСТПВАРНИМ 

РАМПАМА 
 

 
ИЛУСТРАЦИЈА 54.  ИЗГЛЕД УНУТРАЩОПСТИ ПБЈЕКТА ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА СА РЕГАЛСКИМ СКЛАДИЩТЕМ 
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5.3.2. Анализа очекиваних социјалних ефеката 

 

На пснпву пбимнпг искусува у ппследоих 30-40 гпдина и исураживаоа упг фенпмена, за 
аерпдрпме се са сигурнпщћу уврди да су изразиуи ппкреуаши регипналне екпнпмије. Ппред мреже 
пууева и железнице, аерпдрпми имају важну улпгу у креираоу екпнпмске снаге регије, кап и у пцени 
виуалнпсуи регије са аспекуа будућих инвесуиупра кпји уек намеравају да дпђу. Пни пдлушујуће ууишу 
на лакпћу и урпщкпве креуаоа суанпвнищува и рпбе шинећи регипн укупнп екпнпмски ефикаснијим, 
кпнкуренунијим и успещнијим. 

Ппсупје разлишиуе меупде и нашини мереоа екпнпмскпг ууицаја аерпдрпма на регију пкп 
аерпдрпма и щире, на укупну екпнпмију државе. Један пд главних ппказиваша је генерисани брпј 
радних месуа. Тп је један пд најупшљивијих парамеуара кпји пцеоује екпнпмски ууицај ппсупјаоа 
једнпг аерпдрпма. Ппред оега сасвим је извеснп и ппвећаое: прихпда и зарада привреде. Пвп су 
вреднпсуи кпје се везују са БНД (Брууп наципналним дпхпукпм) у регији. На пснпву прпмене БНД се 
мпже прпцениуи  дппринпс ппсупјаоа аерпдрпма и на следеће генерације. Зауим је уу укупан пбим 
ппслпваоа привреде шија је мера збир брууп и неуп прихпда свих предузећа или пних кпја зависе пд 
аерпдрпма. Индикаупри кпје уакпђе уреба узеуи у пбзир, су капиуалне инвесуиције и прихпди пд 
ппреза. 

Пнп щуп је у пвпм слушају ппсебнп знашајнп је симбипза два велика и знашајна прпјекуа у пвпм 
делу Србије: развпј аерпдрпма "Кпнсуануин Велики" и изградоа и развпј лпгисуишкпг и ппслпвнпг 
ценура. Сам лпгисуишки и ппслпвни ценуар предсуавља у спцип-екпнпмскпм смислу велики развпјни 
ппуенцијал и генерище и нпва радна месуа и нпви дпхпдак, ппбпљщавајући квалиуеу живпуа грађана, 
суандард суанпвнищува и бучеуски прихпд лпкалне заједнице. Међууим у пбједиоенпм развпју два 
велика сапбраћајна пункуа, са уенденцијпм сувараоа и развпја инуермпдалних пперација на пвакп 
знашајнпј раскрсници кпридпра у пвпм делу Еврппе, пшекивани ефекау је јпщ знашајнији јер ппсупје 
релани изгледи ппзиуивнпг и ппдсуицајнпг међуспбнпг ууицаја једнпг прпјекуа на други. 

 

Илусурација 55. Врсуе екпнпмских ууицаја аерпдрпма на регију 
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Екпнпмски ефекуи се класификују кап дирекуни, индирекуни, индукпвани и кауалиуишки 
ууицаји.  

Дирекуни или примарни ууицај аерпдрпма на спцип-екпнпсмки суауус регије су заппсленпсу и 
прихпд пд рада сампг аерпдрпма, пднпснп ппслпва кпји се на оему пбављају упкпм прихвауа 
ваздухпплпва. Пвп је најлакще мерљив екпнпмски ууицај. Пвај ууицај се изражава крпз акуивнпсуи  
сампг аерпдрпмскпг пперауера, авипкпмпанија кпје врще пперације на упм аерпдрпму, 
кпнцесипнара кпмерцијалних делаунпсуи на аерпдрпму, кпмпанија за ппслуживаое пууника, рпбе и 
пруљага, пперауера гпривпм, аерпдрпмске кпнурпле леуеоа, царине, гранишне пплиције, 
пбезбеђеоа и других служби или давапца услуга на аерпдрпму. Мнпге пд пвих услуга кап щуп су: 
паркираое, рену-а цар, кеуеринг за ваздухпплпве, щпедиуери, друмски превпзници рпбе, уаксисуи, 
уурисуишке прганизације, хпуели и други, мпгу биуи смещуени ван аерпдрпма или у сампј оегпвпј 
близини. 

Тпкпм заједнишкпг исураживашкпг прпјекуа  ИКАП и Пксфпрд Унивезиуеуа, 2006. гпдине је 
ваздущни сапбраћај у целини генерисап скпрп 5.500.000 дирекуних радних месуа у пквиру укупне 
ваздухпплпвне.  

Индиректни утицај аерпдрпма је дефинисан кап заппсленпсу и прихпд генерисан у ланцу 
услуга и дпбара, а кпји су у дирекунпј вези са акуивнпсуима лпцираних на сампм аерпдрпму и 
оегпвпј ужпј пкплини. У пву врсуу акуивнпсуи спадају предузећа и снадбеваши гпривпм, ИТ ппдрщка, 
грађевинска и кпмунална предузећа, снадбеваши хране и малппрпдајна предузећа. 

Према ппменуупм исураживаоу  ИКАП и Пксфпрд Унивезиуеуа пбављенпм 2006. гпдине,  
6.300.000   индирекуних радних месуа је у Свеуу резулуау рада на прпмеуу  рпба и услуга  кпји су у 
вези са кпмпанијама у ваздухпплпвнпј индусурији. Пви индирекуни ппслпви дппринпсе са 465 
милијарди УСД  свеускпм  БНД. 

Индукпвани утицај аерпдрпма насуаје кап ппследица даљег урпщеоа преухпднп пписана два 
дпхпука, щуп дпвпди дп ппвећане привредне акуивнпсуи намеоене задпвпљеоу ппуреба кпје насуају 
урпщеоем дпхпука кпји псуварују заппслени на дирекуним и индирекуним ппслпвима. Тп је прихпд 
кпји насуаје у лпкалним ппнуђашима услуга и дпбара, кап щуп су малппрпдаја, храна, урансппру и 
друге ппуребе за дпмаћинсувп.  

Према исураживаоу ИКАП и Пксфпрд Унивезиуеуа пбављенпм 2006. гпдине, 2.900.000 
индукпваних ппслпва у Свеуу је ппдржанп дпхпукпм заппслених у ваздухпплпвнпј индусурији (билп 
дирекунп или индирекунп) уакп щуп пни урпще сппсувени прихпд за набавку рпбе и услуга за свпје 
ппуребе. Индукпви ппслпви дппринпсе са 220 милијарди УСД свеускпм БНД. 

Каталитички утицај аерпдрпма је ппследои пд класификпваних ууицаја кпји се налази у 
дпмену маркеуинга, ппщуег ууиска и ппщуег ппуенцијала једне регије кпји (сви набрпјани елеменуи) 
знашајнп расуу у слушају ппсупјаоа аерпдрпма и ваздущнпг сапбраћаја. Пвај ууицај у пракси знаши: 
ппвећаое екпнпмске акуивнпсуи кап резулуау ефикасније ппвезанпсуи регије са разним делпвима 
Свеуа у кпјима је мпгуће да ппсупје  парунери заинуереспвани за сарадоу у билп кпм смеру: 
куппвина или прпдаја дпбара, за щуа се усппсуави да ппсупји пбпсурани инуерес. У упм слушају, 
шиоеница да ппсупји релауивнп лака и брза веза и мпгућнпсу усппсуављаоа дирекуне кпмуникације, 
ппсуаје знашајна преднпсу у пднпсу на неку другу лпкацију дп кпје је пуупваое дуже, кпмпликпваније 
и некпмфпрније. У кауалиуишки ууицај спада и инвесуираое за ппуребе рецепуивнпг ууризма, кап и 
развпј сампг ууризма кпји није мпгуће псувариуи у исупј мери акп се урансппру знашајнп временски 
прпдужава када нема аерпдрпма у близини. Мнпге кпмпаније  не би инвесуирале и даље улагале у 
развпјне прпјекуе, да не ппсупји ппвезанпсу оихпвпг ппслпвнпг пкружеоа ваздущним сапбраћајем. 
Инвесуираоем се ппвећава уржищуе и ппслпвна сарадоа на међунарпдпм нивпу, щуп дппринпси 
већем и бржем развпју регије. Смаура се да је спцип-екпнпмски кауалиуишки ууицај на развпј регије 
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кпји је генерисан ваздущним сапбраћајем већи негп збир дирекунпг, индиреукнпг и индукпванпг 
ууицаја заједнп. 

У примеру пвпг Прпјкеуа није слушајна изражена заинуереспванпсу суранпг инвесуиупра да 
управп на кпмплексу Аерпдрпма, пднпснп у оегпвпј близини изгради Лпгисуишки ценуар (кап и у 
другим примерима у Еврппи кпје је реализпвап – најппзнауији је пример Лпгисуишкпг ценура у 
близини аерпдрпма у Темищвару). 

У Нищу се први пуу пувара лпгисуишки ценуар и реализује гrеенfиеld суране дирекуне 
инвесуиције у Нищу, щуп у знашајнпј мери ууише на суауус и кпнкуренунпсу града на уржищуу сураних 
дирекуних инвесуиција у Републици Србији и регипну југписупшне Еврппе. 

Град Нищ и ЈП "Аерпдрпм Нищ" пвим псуварују ппмак напред у најважнијем сегменуу у пвпм 
уренууку – у ппказиваоу инвесуиуприма да је сарадоа мпгућа у Нищу и на аерпдрпму "Кпнсуануин 
Велики". Прави мулуиплицирани бенефиу пвпг кпрака ће се псувариуи у прпцесу даљег урагаоа за 
парунерпм са кпјим би, пп пдгпварајућем прихвауљивпм мпделу приваунпг-јавнпг парунерсува билп 
пбезбеђенп инвесуираое у пснпвну делаунпсу: аерпдрпмски ппслпви и развпј пуунишкпг ваздущнпг 
сапбраћаја. 

Лпкална заједница ће имауи ппзиуивне ефекуе у свим фазама реализације прпјекуа , имајући 
у виду да у Граду Нищу ради велики брпј грађевинских фирми за пшекивауи је да ће изградопм 
пбјекуа ЕYЕМАXX MANAGEMENT GmбH,  у Нищу биуи ангажпвана лпкална грађевинска пперауива.  

 

5.3.3. Запошљавање 

 

Заппшљаваое тпкпм прпјекта. 

У упку реализације, прпјекау ће ууицауи ппзиуивнп на ппвећаое заппщљаваоа на аерпдрпму 
Нищ.  

Према ппдацима п развпју аерпдрпма и пбима сапбраћаја на оима, кпнсуаупван је виспк 
нивп фиксних урпщкпва кпји насуају већ шиоеницпм да је аерпдрпм суављен у функцију. Збпг упга је 
за ппсуизаое екпнпмске пдрживпсуи аерпдрпмскпг предузећа неппхпднп у Еврппским размерама 
дпсуићи пбим сапбраћај пд најмаое 300.000, а некада и вище у зависнпсуи пд сппспбнпсуи 
генерисаоа прауећих ппслпва, пднпснп индирекунпг и кауалиуишкпг ууицаја кпје аерпдрпм има на 
привреду пкп себе и захваоујући кпјима мпже да псуварује дппунске прихпде у циоу ппкрића 
виспких фиксник урпщкпва. 

Развпј Лпгисуишкпг ценура, пшекује се да ће дппринеуи ппрасуу сапбраћајнпг ппуенцијала 
аерпдрпма збпг шега ће и брпј заппслених на сампм аерпдрпму ппрасуи за 15. упкпм реализације 
Прпјекуа.  

Заппшљаваое накпн прпјекта. 

Реализацијпм прпјекуа дпћи ће дп ппвећаоа заппщљаваоа на кпмплексу аерпдрпма. Ради се 
п виспкп квалификпваним и виспкп пбразпваним и дпбрп пбушеним сурушоацима. Преуппсуавка је да 
ће укупнп пкп 400 нпвих радних месуа генерисауи цеп Прпјекау када буду изграђени сви пбјекуи: 
Лпгисуишкпг и ппслпвнпг ценура и других планираних пбјекауа. Изградопм и спрпвпђеоем прве фазе 
прпјекуа биће креиранп прекп 110 радних месуа. 
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Инфпрмације п кприсницима 

Суанпвници ппслужнпг ппдрушја Аерпдрпма Нищ (Пирпускпг, Тпплпшкпг, Пшиоскпг, 
Јабланишкпг, Зајашарскпг, Ппмправскпг, Расинскпг и Нищавскпг пкруга). Пвп ппдрушије пбухвауа 
2.120.000 суанпвника. 

Нащи радници и исељеници у инпсурансуву - кауегприја пууника са суалним бправищним 
визама и радним дпзвплама у еврппским земљама, предсуављају суални пуунишки ппуенцијал без 
пбзира на пплиуишку суабилнпсу у регипну. Највећи брпј нащих радника и исељеника налази се у 
земљама ЕУ, САД и Канади;  

Ппслпвни људи – пплпжај лпкације у Нищу је уакав да му прирпднп гравиуира велики деп 
суанпвнищува и привреде јужне и југписупшне Србије, ппдрушја пкп већих индусуријских ценуара. 

 

5.4. ТРОШКОВИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

5.4.1. НАКНАДА ЗА ЗАКУП / ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Ппреска управа, Филијала Нищ, Минисуарсува финансија Републике Србије је Управи за импвину 

и инспекцијске ппслпве дпсуавила прпцену вреднпдуи наведенпг земљищуа изнпси 4.804,00 дин/м2. 

Према уржищнпј вреднпсуи земљищуа даупј пд Ппреске управе, Филијала Нищ, Минисуарсува 

финансија Републике Србије земљищуе кпје је предмеу даваоа у закуп без накнаде има укупну 

уржищну вредпсу пд 403.536.000,00 динара. 

На пснпву прпцене деуаљне екпнпмскп-финансијске анализе пбрашунау је изнпс  закупа кпји 

инвесуиупр уреба да плауи, кап разлика између уржищне вреднпсуи земљищуа, прпцеоене пд суране 

Ппреске управе, Филијала Нищ, Минисуарсува финансија Републике Србије и изнпса умаоеоа кпје је 

предмеу пвпг елабпрауа у укупнпм изнпсу пд 403.536.000,00 динара. 
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6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Реализација пвпг прпјекуа ууицаће ппзиуивнп на међунарпдне инуеграције Републике Србије. 
Исупвременп развпј сапбраћајне инфрасурукууре, уиме и сапбраћаја уппщуе дппринпси 
инуензивираоу креуаоа људи, щуп уакпђе знашајнп дппринпси инуеграцији Србије са Еврпппм јер 
ппспещује ангажпваое на уједнашаваоу нпва квалиуеуа живпуа у Србији са нпвпима у развијеним 
земљама.  

Кпридпр X, на шијем се пснпвнпм правцу налази кпмплекс аерпдрпма Нищ на кпме је 
предвиђена изградоу кпмерцијалних садржаја, је знашајан и за Еврппу сурауещки важан пууни, 
железнишки и впдени правац збпг вепма великих ущуеда у урпщкпвима урансппруна. 

 

 

Илусурација 56.  Кпридпр X – веза југписупшне Еврппе са земаљама ЕУ; лпкација кпмерцијалних 
садржаја на кпмплексу аерпдрпма Нищ 
 
 

У пуунпм смислу, Kпридпр X ппвезује Салцзбург и Сплун, и укупне је дужине 2360 km. Пд упга, 
835 km прплази крпз Србију, пд шега је свега изграђенп пкп 57 % на нивпу аууппууа.  

Железнишка мрежа је дуга 767 km и ппвезује градпве: 

- Салцзбург - Љубљана - Загреб - Бепград - Нищ - Скппље - Велес – Сплун 

- Будимпещуа - Нпви Сад – Бепград 
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- Нищ - Спфија - (Исуанбул прекп Кпридпра IV) 

- Биупљ - Флприна – Игуменица 

На пснпву прпсупрнпг плана Србије, предвиђенa је рекпнсурукцијa најважнијих међунарпдних 
магисуралних пруга (Е70 и Е85) у двпкплпсешне, сппспбне за брзине 160-250 km/h, koје dе биуи 
уклппљене у мрежу пруга за велике брзине Еврппе. 

Узимајући у пбзир знашај Кпридпра X и пплпжај кпмплекса аерпдрпма Нищ и града Нища, кап 
и оегпвп ппвезиваое са ваздущним сапбраћајем, намећу се пправдани разлпзи за развпј 
инуермпдалнпг урансппруа:  

- ппсупјећи кпнуејнерски упкпви (лука Кппар, Ријека, Сплун и Бар ка Србији) , 

- уранзиу пд пкп 1300 камипна крпз Србију 

- ”сценарип“ из прпјекуа “IMOD-X“ пд 120.000 TEU гпдищое дп 2015. 

Кпридпр X привлаши нпве рпбне упкпве из пкружеоа шиме се генерище целпкупан привредни 
напредак Србије. 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 57.  ЕЛЕМЕНТИ ИНТЕРМПДАЛНПГ  ТРАНСППРТА 
Кљушни факупри у развпју инуермпдалнпг урансппруа и лпгисуишких ценуара су: нпви 

уржищни и привредни урендпви (глпбализација, пщура кпнкуренција, прпмене у међунарпдним 
рпбним упкпвима, прпмена сурукууре рпба, захуеви за кпмплеунпм услугпм, смаоеое урпщкпва...), 
нпве сурауегије и уехнплпгије (сурауегија прпизвпдое пп наручбини, Outsoursинг сурауегија, 
Сурауегија ценурализације...) и прпмене правне регулауиве (хармпнизација прпписа, прпмене 
царинских и ппреских закпна, фпрмираое регипналних прганизација, глпбалне свеуске прганизације 
...). 

Најнпвија ппслпвна рещеоа кпја ће се примеоивауи реализацијпм прпјекуа на аерпдрпму 
Нищ базирају се на: кпнсплидацији рпбних упкпва (скупљаое ппјединашних кпмадних ппщиљки у 
гравиуаципнпм ппдрушју, разврсуаваое и груписаое, уупвар и пупрема рпбе), мпћним лпгисуишким и 
ппслпвним мрежама, нпвим инфпрмауишким уехнплпгијама иуд. Пружаће се услуге везане за 
ппслуживаое рпбних упкпва, услуге за ппслуживаое урансппруних упкпва, услуге људима, 
инфпрмисаоа, ппсредпваоа и припреме дпкуменауа, финансијски ппслпви и дпдауне услуге на 
највищем еврппскпм нивпу. 
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Дпбра урансппруна инуеграција у међунарпдним пквирима имаће суимулауивни ефекау на 
привреду Републике Србије. У дугпрпшнпм смислу урансппруна инуеграција у међунарпдним 
пквирима ће ппвећауи бучеуски ппуенцијал државе за ушещће у маое прпфиуабилним садржајима 
урансппруне инфрасурукууре. Пваква урансппруна инуеграција ће уакпђе пмпгућиуи уравнпуеженп 
пбликпваое наципналне урансппруне мреже и бпље урансппруне везе између периферних и 
екпнпмски маое развијених и напреднијих ппдрушја. Имајући у виду гепграфски пплпжај и 
предвидљив развпј екпнпмских пднпса у щирем регипну, упркпс вепма кпнкуренунпм пкружеоу, 
Град Нищ и Република Србија имају мпгућнпсуи да брзим и адеквауним мерама урансппруне 
пплиуике сувпре предуслпве за привлашеое међунарпдних уранзиуних упкпва. 

 

ИЛУСТРАЦИЈА 58. ИЗГЛЕД БУДУЋЕГ ЛПГИСТИШКПГ ЦЕНТРА 
Прпјекау изградое кпмерцијалних садржаја на кпмплексу аерпдрпма Нищ се у ппупунпсуи 

уклапа у планирану средопрпшну и дугпрпшну инвесуицију у инфрасурукууру аерпдрпма "Кпнсуануин 
Велики" на бази неппхпдних ппуреба мпдернизације пбјекауа и сисуема, кап и на бази ппуребе 
сувараоа ппшеуних услпва за даљи инвесуиципни уренд кпји ће се реализпвауи крпз ППП прпјекуе. 

Град Нищ ће реализујући пвај прпјекау дппринеуи развпју свих видпва сапбраћаја и биуи 
исуински лидер јужне Србије, са квалиуеупм и ефикаснпщћу кпјпм ће се на равнпправан нашин 
уакмишиуи са суседним регипнима и државама. Ппвећаоем пбима свих видпва сапбраћаја сагласнп 
ппуенцијалу уржищуа, град Нищ ће биуи изузеунп знашајан мпсу ппвезиваоа Еврппских и свеуских 
градпва и регија са привредпм Града Нища и југа Србије. 

За пкплне градпве и регипне реализација прпјекуа ће дпнеуи пгрпман ппдсуицај привреднпм 
развпју на низ дирекуних и индирекуних нашина збпг шега укупна привреда и ппдржава развпј 
сапбраћаја.  На пвај нашин се ууише на развпј регипна кпји запсуаје у развпју у пднпсу на друге 
регипне у Србији, уакп щуп ће Град Нищ и сам биуи генераупр привреднпг развпја и заппщљаваоа 
дппринпсећи квалиуеуу живпуа суанпвника пвпг дела Србије у кпме је суепен незаппсленпсуи велики.  

Такпђе развпј аерпдрпма, путничкпг и теретнпг ваздушнпг сапбраћаја и делатнпсти 
везаних за авип-сапбраћај утичу на брпј нпвпптвпрених радних места. На пснпву искуства у пракси 
рачуна се да једнп раднп местп птвпренп на аерпдрпму индукује 7-10 радних места у пратећим 
делатнпстима. 

Реализација пвпг прпјекуа даје пснпву заинуереспваним сураним инвесуиуприма за 
планираое заједнишкпг улагаоа (приваунп-јавнп парунерсувп), ради псувареоа ппслпвних циљева 
крпз прпцес власнишке урансфпрмације. 
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Ефекуи кпји ће биуи псуварени реализацијпм пвпг прпјекуа ууицаће на ппбпљщаое услпва 
живпуа у Републици Србији у најщирем мпгућем смислу. Знашајан деп прихпда ће се псуваривауи пд 
инпсураних авип-кпмпанија и сураних држављана, а уиме се ууише на смаоеое сппљнпургпвинскпг 
дефициуа, брендираоу екпнпмије јужне Србије и унапређеое међунарпдних пднпса. 

Акуивнпсуи предвиђене пвим прпјекупм су базиране на међунарпдним урансппруним и 
сапбраћајним нпрмауивима, прпписима и регулауивама кпје захуевају највищи нивп међунарпдне 
инуеграције и сарадое. Пвај прпјекау ће ушврсуиуи пплпжај Србије кап шлана урансппруне ппрпдице 
Еврппе и свеуа и дппринеуи оенпм лидерсуву у регипну.  

Пвај прпјекау има највищи суепен ппзиуивнпг ууицаја на смаоеое незаппсленпсуи. 
Реализација пвпг прпјекуа, ппдразумева виспкп пбразпване и дпбрп пбушене сурушоаке кпји ће биуи 
ппдсурек у развијаоу друщува у шиуавпм регипну и земљи.  

Инвесуираое у сапбраћајну и инуермпдалну инфрасурукууру на аерпдрпмима је 
иденуификпванп у свим еврппским земљама кап сурауещки кприснп и за привреду вепма знашајнп. 
Такви прпјекуи су и ппжељан нашин ппдрщке великих инвесуиципних фпндпва земљама у 
уранзицији.  

Трансппруна ппсервауприја за Југписупшну Еврппу (SEETO-Thе South East Europе Traнsport 
Oбsеrvatory) је у свпм пеупгпдищоем плану 2009-2013 (Multи Aннual Plaн /MAP/ 2009-2013.) 
предвидела приприуеуе у ваздухпплпвнпј инфрасурукуури Југписупшне Еврппе, међу кпјима се налази 
и ovaј прпјекау. 

Улазећи у мрежу лпгисуишких ценуара и ваздущнпг каргп сапбраћаја на бази једнакпг нивпа 
ппремљенпсуи и квалиуеуа услуге, аерпдрпм Нищ ће у знашајнпј мери ууицауи и на ппвезиваое 
пкплних регија, јер ће пдгпварајућа ппнуда иницирауи веће креуаое рпбе међу земљама.  

Реализујући пвај прпјекау са ппузданпм и ефикаснпм прганизацијпм кпмерцијалних садржаја, 
каргп сапбраћаја и инуермпдалнпг урансппруа, Град Нищ и Република Србија би ускпрп мпгли 
ппсуауи ппуздан и признау парунер у еврппскпм урансппрунпм и лпгисуишкпм сисуему. Снажан расу 
уржищуа у Републици Србији и кпмпанија кпје на оему ппслују дале би дпбре изгледе за 
прпфиуабилну и успещну будућнпсу у кпјпј ће Град Нищ предсуављауи регипналну инуермпдалну 
лпгисуишку плауфпрму. 

Имајући у виду да је према званишним суауисуишким ппдацима брпј заппслених у привреди у 
Граду Нищу у 2009. гпдини изнпсип 39.843 (Анекс 3.), а у Градскпј ппщуини Црвени Крсу, а на шијпј се 
уериуприји налази Аерпдрпм Кпнсуануин Велики, брпј заппслених у привреди је бип 6.333 (Анекс 3.) 
уп се реализацијпм инвесуиципнпг прпјекуа кпмпаније EYEMAXX Management GmбH, Аусурија или 
предузећу шији је EYEMAXX Management GmбH, Аусурија псниваш у Србији, на уериуприји Града Нища 
брпј заппслених у привреди ппвећава за 0,27%, а на уериуприји Градске ппщуине Палилула брпј 
заппслених у привреди ппвећава се за 1,74%, кап и узимајући у пбзир све спуале спцип-екпнпмске 
ефекуе кпје реализација пве инвесуиције има на Град Нищ, уп је јаснп да се ради п прпјекуу лпкалнпг 
екпнпмскпг развпја пд ппсебнпг знашаја за развпј ппдрушја. 

На пснпву наведних ппдауака, узимајући у пбзир уренууну екпнпмску и спцијалну сиууацију у 

Граду Нищу, кап и дппринпс ппщуем развпју крпз развпј Аерпдрпма Кпнсуануин Велики кпји 

реализација пваквпг прпјекуа дпнпси крпз валпризацију развпјних ппуенцијала Града Нища, а на 

пснпву анализе пшекиваних урпщкпва, анализе пшекиване кприсуи пд реализације прпјекуа, уј. 

инвесуиције, кап и анализе спцијалних ефекауа, смаурамп да се реализација инвесуиције EYEMAXX 

Management GmbH, Аусурија или предузећа шији је EYEMAXX Management GmbH, Аусурија псниваш у 

Србији, мпже смаурауи прпјекупм екпнпмскпг развпја пд ппсебнпг знашаја за развпј пдређенпг 

ппдрушја, кап и да ефекуи реализације пвпг прпјекуа пправдавају пууђеое предмеунпг земљищуа без 

накнаде.  
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6.1. Напомена уз Закључак 

 
Какп је шланпм 73. Пдлуке п пууђеоу и даваоу у закуп грађевинскпг земљищуа („Службени 

лису Града Нища“, брпј 66/10 и 64/11) предвиђенп да пре ууврђиваоа пднпснп усвајаоа Елабпрауа, 
надлежна Управа сасуави нацру угпвпра п распплагаоу кпји би се уз Елабпрау дпсуавип Градскпм 
већу пднпснп Скупщуини града, кап и да се исуи преухпднп дпсуавља Градскпм јавнпм правпбранпцу 
на мищљеое, уп ће Управа за импвину и инспекцијске ппслпве Града Нища, на пснпву пвпг Елабпрауа 
израдиуи Угпвпр и дпсуавиуи га Градскпм већу Града Нища на размаураое и упућиваое на јавни увид 
заједнп са пвим Елабпраупм.  

Исуишемп да на пснпву шлана 7. Уредбе Владе РС п услпвима и нашину ппд кпјима лпкална 
сампуправа мпже да пууђи или да у закуп грађевинскп земљищуе пп цени, маопј пд уржищне цене 
пднпснп закупнине или без накнаде („Сл.гласник РС“, бр.13/2010 и 54/2011) Елабпрау усваја 
Скупщуина јединице лпкалне сампуправе, пп спрпведенпм јавнпм увиду у урајаоу пд најмаое псам 
дана, а на пснпву шлана 74. Пдлуке п пууђеоу и даваоу у закуп грађевинскпг земљищуа („Службени 
лису Града Нища“, брпј 66/10 и 64/11) нацру Елабпрауа  и нацру Угпвпра ууврђује Градскп веће и 
упућује га на јавни увид у урајаоу пд најмаое 8 дана и накпн увида дпсуавља Скупщуини Града 
предлпг Елабпрауа и уексу пднпснп нацру угпвпра п распплагаоу. 

Наппмиоемп, да је Управа за импвину и инспекцијске ппслпве Града Нища дана 09.11.2011. 
гпдине уз уражени изнпс умаоеоа за ппуребе израде Елабпрауа у уексуу дпписа 3463/2011-04 
наппменула да је у складу са шланпм 4. Уредбе Владе РС п услпвима и нашину ппд кпјима лпкална 
сампуправа мпже да пууђи или да у закуп грађевинскп земљищуе пп цени, маопј пд уржищне цене 
пднпснп закупнине или без накнаде („Сл.гласник РС“, бр.13/2010 и 54/2011): „изнпс умаоеоа 
вреднпсуи цене за прпјекуе екпнпмскпг развпја, не мпже биуи већи пд изнпса пшекиванпг увећаоа 
јавних прихпда пп пснпву реализације упг прпјекуа пднпснп инвесуиције у перипду пд пеу гпдина пд 
ппшеука реализације инвесуиције.“  (Анекс 8 Елабпрауа – Изнпс умаоеоа изражен кап разлика 
између ууврђене уржищне вреднпсуи грађевинскпг земљищуа и нпвшанпг изнпса пдређенпг 
угпвпрпм п закупу ) Ипак, имајући у виду специфишнпсу прпјекуа и знашаја развпја Аерпдрпма 
Кпнсуануин Велики, крпз развпј прауећих садржаја аерпдрпма, не самп за Град Нищ већ и за щири 
регипн, псуављамп Градскпм већу Града Нища, Скупщуини Града Нища и Влади Републике Србије да 
у кпнашнпм цене да ли се ради п  прпјекуу екпнпмскпг развпја пд ппсебнпг знашаја за развпј 
пдређенпг ппдрушја у складу са Уредбпм Владе РС п услпвима и нашину ппд кпјима лпкална 
сампуправа мпже да пууђи или да у закуп грађевинскп земљищуе пп цени, маопј пд уржищне цене 
пднпснп закупнине или без накнаде („Сл.гласник РС“, бр.13/2010 и 54/2011) уј. да ли ефекуи 
реализације пвпг прпјекуа пправдавају пууђеое предмеунпг земљищуа без накнаде.   

Такпђе, наппмиоемп и да дп данащоег дана није израђен и спрпведен прпјекау парцелације 

кпјим би се фпрмирала грађевинска парцела у ппврщини пд 84.000м2, кап и да би према Елбпрауу и 

пбавезама из прауећег Угпвпра п распплагаоу инвесуиупр EYEMAXX Management GmbH, Аусурија или 

предузећа шији је EYEMAXX Management GmbH, Аусурија псниваш у Србији, преузеп пбавезу израде и 

финансираоа прпцеса препарцелације ради издвајаоа наведене парцеле у ппврщини пд  84.000м2 у 

складу са илусурацијама из пвпг Елабпрауа. 

EYEMAXX Management GmbH, Аусурија пднпснп привредп друщувп шији је EYEMAXX 

Management GmbH, Аусурија псниваш у Србији биће нпсилац рещеоа, и ппуписник угпвпра, накпн 

евенууалнпг усвајаоа Елабпрауа и дпбијаоа преухпдне сагласнпсу на исуи и прауећи угпвпр пд суране  

Владе РС.  
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АНЕКС 1: Мапа незапослености у Републици Србији у 2009. 
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АНЕКС 2: Финансијска подршка инвеститорима 
 

Ппред ппсупјећих преднпсуи, кап щуп су пбразпвана и јефуина радна снага, бесцарински извпз у 

земље Југписупшне Еврппе и Русију, сурауещки гепграфски пплпжај и најнижа суппа ппреза на дпбиу у 

Еврппи пд 10%, Србија нуди и финансијску ппмпћ ппуенцијалним инвесуиуприма. На пснпву нпве 

Уредбе Владе Републике Србије, дпнеуе у првпј пплпвини 2010. гпдине, инвесуиципни прпјекуи у 

свим делаунпсуима, псим ургпвине, угпсуиуељсува и ппљппривреде, мпгу да кпнкурищу за дпделу 

бесппврауних средсуава. Средсува су намеоена за финансираое инвесуиципних прпјекауа у 

прпизвпднпм секупру и секупру услуга кпје мпгу биуи предмеу међунарпдне ургпвине.  

Укупна средсува кпја мпгу биуи дпдељена пдређују се према нпвим радним месуима пувпреним у 

перипду пд ури гпдине пд дана ппуписиваоа угпвпра п дпдели средсуава и уп у зависнпсуи пд пблика 

инвесуираоа, месуа инвесуираоа и испуоенпсуи криуеријума.  

За инвесуиције у прпизвпдни секупр и секупр услуга кпје јесу или мпгу биуи предмеу међунарпдне 

ургпвине, дпдељују се бесппврауна средсува у изнпсу пд 2.000 дп 10.000 евра пп нпвпм раднпм 

месуу. 

Изузеуак шине инвесуиције пд ппсебнпг знашаја:  

 За инвесуиције кпје прелазе укупан изнпс пд 200 милипна евра и кпјима се пбезбеђује пувараое 

најмаое 1.000 нпвих радних месуа, средсува се пдређују у изнпсу пд 25% пд укупне висине 

инвесуиције. 

 За инвесуиције кпја прелазе изнпс пд 50 милипна евра и кпјима се пбезбеђује пувараое најмаое 

300 нпвих радних месуа, средсува се пдређују у изнпсу пд 20 % пд укупне висине инвесуиције. 

 Средсува за ппдсуицаое улагаоа пд ппсебнпг знашаја се пбезбеђују у бучеуу Републике Србије. 

Изнпс средсуава пдређује Влада у зависнпсуи пд важнпсуи, вреднпсуи и услпва прпјекуа. 

 Суандардни инвесуиципни прпјекуи се пцеоују и бпдују на пснпву следећих криуеријума: 

 референци инвесуиупра; 

 удела дпмаћих дпбављаша и ефекуа инвесуиције на прпдукуивнпсу псуалих дпмаћих привредних 

друщуава, предузећа и других правних лица кпји раде у исупм секупру; 

 пдрживпсуи инвесуиције / урајнпсуи ппслпваоа; 

 нпвих уехнплпгија и пренпсивпсуи знаоа и вещуина на дпмаће дпбављаше; 

 ефекауа инвесуиција на људске ресурсе; 

 пцене ууицаја на живпуну средину; 

 пбима извпза; 

 супсуиууције увпза; 
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 ефекауа инвесуиције на привредни развпј ппщуине, пднпснп града и регипна у кпје се инвесуира;  

 писма ппдрщке, пднпснп писма п намерама ппщуине, пднпснп града кпјим се пружају плакщице 

и ппвпљнпсуи у складу са ппзиуивним прпписима Републике Србије у кпје инвесуиупр намерава 

да улаже. 

   

Пријаве за дпделу средсуава ппднпсе се Агенцији за сурана улагаоа и прпмпцију извпза (СИЕПА) 

накпн пбјављенпг јавнпг ппзива за дпделу бесппврауних средсуава. Накпн спрпведенпг ппсуупка 

пцеоиваоа прпјекауа, средсува ће биуи дпдељивана изабраним кпмпанијама у складу са укупним 

брпјем бпдпва. Исплауа ће биуи врщена перипдишнп упкпм урајаоа прпјекуа у једнаким изнпсима пд 

25% вреднпсуи дпдељених средсуава и уп:  

 пп закљушеоу купппрпдајнпг угпвпра или угпвпра п закупу земљищуа;  

 пп дпбијаоу грађевинске дпзвпле; 

 пп дпбијаоу уппуребне дпзвпле; 

 пп псувареоу пуне заппсленпсуи предвиђене инвесуиципним прпјекупм. 

  

На пснпву Уредбе п услпвима и нашину привлашеоа дирекуних инвесуиција („Службени гласник РС" 

брпј 34/2010) Владе Републике Србије дпнеуе на предлпг Минисуарсува екпнпмије и регипналнпг 

развпја, Агенција за сурана улагаоа и прпмпцију извпза Републике Србије (СИЕПА) пглащавав јавни 

ппзив за дпделу бесппврауних финансијских средсуава за инвесуиције у пбласуима прпизвпдое и 

услуга кпје мпгу биуи предмеу међунарпдне ургпвине.  

Средсува се дпдељују у зависнпсуи пд месуа улагаоа и испуоеоа криуеријума предвиђених 

уредбпм, и уп:   

 за инвесуиције у прпизвпдни секупр: пд 2.000 дп 5.000 евра, пднпснп пд 4.000 дп 10.000 евра за 

девасуирана ппдрушја и ппдрушја пд ппсебнпг инуереса (Зајешар, Краљевп, Нищ, Нпви Пазар) пп 

нпвпм раднпм месуу; 

 за инвесуиције у ауупмпбилску, елекурпнску и индусурију инфпрмаципних уехнплпгија у ппдрушја 

пд ппсебнпг инуереса: пд 5.000 дп 10.000 евра пп нпвпм раднпм месуу; 

 за инвесуиције у секупр услуга: пд 2.000 дп 10.000 евра пп нпвпм раднпм месуу. 
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Анекс 3 - ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2009.
 

 
 
 

ЗАППСЛЕНИ 1), ПП СЕКТПРИМА ДЕЛАТНПСТИ, 2009. – Гпдищои прпсек - 2)       

 
Укупнп 

Тotal 

Заппслени у привредним друщувима, усуанпвама, задругама и 

прганизацијама 2)  

Employed in business companies, institutions, cooperatives and in 

organizations 2) 

свега 

Тotal 

привреда 

economy 

ванпри-

вреда 

non-

economy 

ппљп-

привреда, 

щумарсувп 

и впдп- 

привреда 

Аgriculture, 

forestry and 

water 

resources 

manageme

nt 

рибарсув

п 

Fishing 

industry 

вађеое 

руда и 

камена 

Mining 

Република 
Србија3)   

Republic of Serbia3) 

1 889 085 1 396 792 972 472 424 320 45 091 1 038 22 287 

Нищавски пкруг 

Nis district 
90 591 69205 45 973 23 232 934 0 352 

Град Ниш 

City of Nis 
73 313 58 897 39 843 19 054 579 0 53 

ГП4)  Медиjана 

CM4) of  Medijana 
43 596 38 597 24 824 13 773 410 0 49 

ГП Нищка Баоа 

CM of  Niska Banja 
2 574 1 709 991 718 2 0 1 

ГП Палилула 

CM of  Palilula 
11 649 7 503 5 765 1 738 51 0 3 
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ГП Пануелеј 

CM of  Pantelej 
4 939 2 527 1 930 597 46 0 0 

ГП Црвени Крсу 

CM of  Crveni Krst 
10 555 8 561 6 333 2 228 70 0 0 

Алексинац 

Aleksinac 
7 614 5 032 2 700 2 332 172 0 299 

Гачин Хан 

Gadzin Han 
2 363 1 012 712 300 0 0 0 

Дпљевац 

Doljevac 
1 543 828 397 431 68 0 0 

Мерпщина 

Merosina 
1 741 1 070 686 384 13 0 0 

Ражао 

Razanj 
887 620 321 299 58 0 0 

Сврљиг 

Svrljig 
3 130 1 746 1 314 432 44 0 0 

 

1)   Укључени су заппслени у привредним друштвима, устанпвама, задругама, прганизацијама и 

малим привредним 

друштвима (дп 50 заппслених) кпји нису пбухваћени редпвним пплугпдишоим истраживаоима, 

а кпји су дпбијени пценпм из анкете за дппуну пплугпдишоег истраживаоа п заппсленима. 

 
The included are also the employees in  business companies, institucions, cooperatives, organizations 

and in small companies (up to 50 employees) who are not included within regular semiannual research, but 
the data on them is obtained by the Survey for the supplement of semiannual reports on employees. 

2)   Гпдишои прпсек израчунат је на бази два стаоа 31.03. и 30.09. 

 Annual average is calculated according to two statuses: March 31st and September 30th. 

3)   Нису пбухваћени ппдаци за Кпспвп и Метпхију. 

 Data on Kosovo and Metohija is not included. 
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4) Види наппмену 4) на страни 333. 

 Refer to the remark 4) on page 333. 

 

3.10.  ЗАППСЛЕНИ1), ПП СЕКТПРИМА ДЕЛАТНПСТИ, 2009.–Гпдищои прпсек- 2)  (наставак) 

 EMPLOYEES, ACCORDING TO  SECTORS OF ACTIVITY, 2009.-Annual average- 2)     (continuation) 

 

Прерађи-

вашка 

индусурија 

Process 

industry 

Прпизвпдо

а ел. 

енергије, 

гаса и впде 

Electricity, 

water and 

gas 

production 

Грађеви-

нарсувп 

Civil 

engineering 

Тргпвина на 

великп и 

малп, 

пправка 

Wholesale 

and retail 

trade 

Хпуели и 

ресупрани 

Hotels and 

restaurants 

Сапбраћај, 

складищуе

ое и везе 

Traffic, 

storage and 

links 

Република Србија  

Republic of  Serbia  
339 428 45 817 78 936 193 065 22 520 106 738 

Нищавски пкруг 

Nis district 
16 681 1 828 3 873 9 828 1  430 7 092 

Град Ниш 

City of Nis 
13 159 1 540 3 673 8 999 1 341 6 738 

ГП4)  Медиjана 

CM4) of  Medijana 
4 430 1 540 2 571 5 672 1 263 6 175 

ГП Нищка Баоа 

CM of  Niska Banja 
779 0 53 111 14 3 

ГП Палилула 

CM of  Palilula 
3 596 0 544 1 049 40 233 

ГП Пануелеј 

CM of  Pantelej 
1 054 0 216 410 6 61 

ГП Црвени Крсу 3 300 0 289 1 757 18 266 
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CM of  Crveni Krst 

Алексинац 

Aleksinac 
1 322 155 85 363 40 134 

Гачин Хан 

Gadzin Han 
497 12 42 130 7 23 

Дпљевац 

Doljevac 
138 8 19 83 0 78 

Мерпщина 

Merosina 
502 15 0 45 23 48 

Ражао 

Razanj 
122 27 0 60 12 34 

Сврљиг 

Svrljig 
941 71 54 148 7 37 

 

1)   Укључени су заппслени у привредним друштвима, устанпвама, задругама, прганизацијама и 

малим привредним 

друштвима (дп 50 заппслених) кпји нису пбухваћени редпвним пплугпдишоим истраживаоима, 

а кпји су дпбијени пценпм из анкете за дппуну пплугпдишоег истраживаоа п заппсленима. 

 
The included are also the employees in  business companies, institucions, cooperatives, organizations 

and in small companies  (up to 50 employees) who are not included within regular semiannual research, but 
the data on them is obtained by the Survey for the supplement of semiannual reports on employees. 

2)   Гпдишои прпсек израчунат је на бази два стаоа 31.03. и 30.09. 

 Annual average is calculated according to two statuses: March 31st and September 30th. 

3)   Нису пбухваћени ппдаци за Кпспвп и Метпхију. 

 Data on Kosovo and Metohija is not included. 

4) Види наппмену 4) на страни 333. 

 Refer to the remark 4) on page 333. 

3.10.  ЗАППСЛЕНИ1), ПП СЕКТПРИМА ДЕЛАТНПСТИ, 2009.–Гпдищои прпсек-2)  (наставак) 



136 

 

 EMPLOYEES1), ACCORDING TO  SECTORS OF ACTIVITY, 2009.-Annual average- 2)   (continuation) 

 

 

 

Финанси-

јскп 

ппсре- 

дпваое 

Financial 

interve-

ntions 

Ппслпви 

с некре-

унинама

, 

изнај-

мљива

ое 

Real 

estate 

business 

deals 

and 

renting 

Државн

а 

управаи 

спци-

јалнп 

псигу-

раое 

Public 

admini-

stration 

and 

social 

insura-

nce 

Пбра-

зпвао

е 

Educa-

tion 

Здрав-

сувени и 

спци-

јални 

рад 

Health-

care 

service 

and 

social 

affairs 

Др. 

кпму-

налне, 

дру-

щувене 

и лишне 

услуге 

Other 

utility, 

social 

and 

personal 

services 

Привауни 

предузеуници и 

заппслени кпд оих 

Private  

enterpreneurs, 

and their employees 

свега 

total 

пд упга: 

жене 

out of 

them: 

women 

Република Србија  

Republic of  Serbia  
36 670 79 782 71 222 

134 

795 
162 368 57 035 492 293 209 391 

Нищавски пкруг 

Nis district 
957 2 619 3 464 7 714 9 889 2 544 21 386 8 551 

Град Ниш 

City of Nis 
888 2 503 2 816 6 094 8 205 2 309 14 416 6 191 

ГП4)  Медиjана 

CM4) of  Medijana 
811 1 843 2 032 3 094 6 946 1 761 4 999 2 120 

ГП Нищка Баоа 

CM of  Niska Banja 
0 26 40 216 459 5 865 379 

ГП Палилула 

Nis-Palilula 
76 232 619 928 114 18 4 146 1 749 

ГП Пануелеј 

CM of  Pantelej 
1 147 61 426 88 11 2 412 1 038 

ГП Црвени Крсу 0 255 64 1 430 598 514 1 994 905 
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CM of  Crveni Krst 

Алексинац 

Aleksinac 
42 38 312 850 1 070 150 2 582 921 

Гачин Хан 

Gadzin Han 
4 3 64 112 100 18 1 351 485 

Дпљевац 

Doljevac 
4 7 53 227 118 25 715 244 

Мерпщина 

Merosina 
3 44 75 154 134 14 671 164 

Ражао 

Razanj 
4 12 65 115 99 12 267 111 

Сврљиг 

Svrljig 
12 12 79 162 163 16 1 384 435 

 

1)   Укључени су заппслени у привредним друштвима, устанпвама, задругама, прганизацијама и 

малим привредним друштвима (дп 50 заппслених) кпји нису пбухваћени редпвним пплугпдишоим 

истраживаоима, а кпји су дпбијени пценпм из анкете за дппуну пплугпдишоег истраживаоа п 

заппсленима. 

 
The included are also the employees in  business companies, institucions, cooperatives, organizations 

and  in small companies (up to 50 employees) who are not included within regular semiannual research, but 
the data on them is obtained by the Survey for the supplement of semiannual reports on employees. 

2)   Гпдишои прпсек израчунат је на бази два стаоа 31.03. и 30.09. 

 Annual average is calculated according to two statuses: March 31st and September 30th. 

3)   Нису пбухваћени ппдаци за Кпспвп и Метпхију. 

 Data on Kosovo and Metohija is not included. 

4) Види наппмену 4) на страни 333. 

 Refer to the remark 4) on page 333. 
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Анекс 4: Подаци о лицу које се овлашћује за потпис уговора о 

отуђењу, односно давању у закуп, по добијању сагласности Владе 
 

 

мр Милпш Симпнпвић 

Градпначелник Града Ниша 

 

Ппдаци п лицу кпје се пвлашћује за пптпис угпвпра п птуђеоу, пднпснп даваоу у закуп, пп 

дпбијаоу сагласнпсти Владе дпступни у дппису 491/2011-14 пд 21.10.2011. израђенпм пд стране 

Слижбе за ппслпве Градпначелника 
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Анекс 5: Подаци о инвеститору  
 

Општи подаци 

Регистарски број: FN 285960 F Austrija 

Назив: EYEMAXX MANAGEMENT GMBH 

Адреса 

Улица: Parkring 

Број: 12a/Stiege 8/7.OG 

Место: Wien 

Поштански број: 1010 

Држава: Austrija 
 

 

EYEMAXX Management GmbH, Аусурија или привреднп друщувп шији је EYEMAXX Management GmbH, 

Аусурија псниваш у Србији. 
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Анекс 6: Попис и површине катастарских парцела за које се 

предлаже давање у закуп  
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Анекс 7: Процена тржишне вредности земљишта од стране Пореске 

управе  
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Анекс 8 – Износ умањења изражен као разлика између утврђене 

тржишне вредности грађевинског земљишта и новчаног износа 

одређеног уговором о закупу  
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Анекс 9 – Подаци из планског документа на основу којих се може 

издати локацијска и грађевинска дозвола  
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Анекс 10 – Сагласност инвеститора на текст Елабората 
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