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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Министарство здравља Републике Србије обратило се Градончелнику Града Ниша 08.08.2012.
Писмом у вези решавања имовинских односа тј. ради изградње нових објеката Клиничког центра
Ниш, као и допуном писма од 23.08.2012. године којим је прецизиран захтев прем Граду Нишу.
Писмо Министарства здравља Градоначелнику од 23.08.2012. године

4

5

Градско веће Града Ниша је на седници одржаној дана 07.09.2012. године донело Закључак о
изради Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде Министарству
здравља Републике Србије – Клиничком центру Ниш број 782-9/2012-03. Овим Закључком наложено
је Управи за инспекцијске послове и Служби за послове Градоначелника – Канцеларији за локални
економски развој да израде предметни Елаборат.
Закључак Градског већа број 782-9/2012-03 од 07.09.2012. године

6

7

На основу Закључка Градског већа број 782-9/2012-03 од 07.09.2012. године Управа за
имовину прибавила је неопходну документацију и доставила 24.09.2012. Служби за послове
Градоначелника – Канцеларији за локални економски развој.
Допис Управе за имовину и инспекцијске послове Служби за послове Градоначелника – Канцеларије
за локални економски развој од 24.09.2012. године

8

На основу напред наведеног Служба за послове Градоначелника – Канцеларија за локални
економски развој приступила је изради Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта
без накнаде Министарству здравља Републике Србије – Клиничком центру Ниш, без накнаде, а на
основу Уредбе Владе Републике Србије 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.

9

1. СТРАТЕГИЈА
ЈАВНОГ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗДРАВЉА

Стратегија представља подршку испуњавању друштвене бриге за здравље,
обезбеђивању услова у којима људи могу да буду здрави и чини основу за доношења одлука о
акцијама за унапређење здравља и квалитета живота становништва Републике Србије.
Стратегија идентификује приоритетна подручја где је унапређење здравља и квалитета
живота могуће, појашњава циљеве, дефинише основне активности и одговорности свих
релевантних партнера у области јавног здравља.
Стратегија је документ који утврђује глобални оквир за акције и идентификује даље
правце, остављајући простор за решавање старих и нових изазова.
Влада је 2002. године усвојила документ „Здравствена политика Републике Србије”,
полазећи од става да је здравље народа од општег друштвеног интереса и најзначајнији ресурс
за развој. Тиме започиње процес залагања за здравље, у складу са стратегијом Европске уније
(у даљм тексту: ЕУ) у овој области. Министарство здравља формира Националну експертску
групу за јавно здравље чији је основни задатак израда Стратегије јавног здравља. Први Нацрт
стратегије јавног здравља био је спреман за јавну расправу у другој половини 2003. године.
После завршене јавне расправе и одржаних консензус конференција, текст Нацрта
стратегије прилагођен је осталим документима који су у међувремену донети –
интерсекторским стратегијама, законима, програмима и активностима које су повезане са
одрживим развојем здравља становништва.

1.1. Јавно здравље и функције јавног здравља
Стратешки правци јавног здравља, поред фокуса на промоцију здравља, усмеравају се и на
организацију са менаџментом, стално унапређење квалитета и мерење исхода свих активности у вези
са очувањем и унапредђењем здравља становништва, као и на функционисање друштвених система
повезаних са здрављем.
Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све
грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне средине. Темељи се на промоцији
здравља и примарној превенцији, а инструментализује кроз тимски и интердисциплинарни рад,
мултисекторску сарадњу, као и све облике партнерства.
Здравствени проблеми у оквиру јавног здравља у Републици Србији решавају се на свим
нивоима, али најефикасније решавање проблема постиже се у јединицама локалне самоуправе.
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Формулисање политике и стратегије у овој области усклађено је са препознатим функцијама
јавног здравља1, у складу са препорукама Светске здравствене организације2.
Активности које се спроводе у области јавног здравља, обухватају:
-праћење, евалуацију и анализу здравственог стања популације;
-здравствени надзор, истраживање и контролу ризика и претњи по јавно здравље;
-промоцију здравља;
-друштвено учешће у здрављу;
-развој политика за здравље путем партиципаторних процеса у оквиру постојећих друштвеноекономских односа;
-јачање институционалних капацитета за планирање и менаџмент у јавном здрављу;
-подршку обезбеђивању једнаке доступности неопходној здравственој заштити;
-развој и обуку људских ресурса у јавном здрављу;
-обезбеђивање квалитета здравствених услуга на индивидуалном и популационом нивоу;
- истраживања у јавном здрављу;
-смањивање ефеката ванредних ситуација и несрећа по здравље становништва, укључујући
превенцију, ублажавање, спремност, одговор и рехабилитацију.
Службе јавног здравља збрињавају становништво у зависности од потреба на економичан
начин који одговара реалности и квалитету заснованом на доказима, чиме је целокупна служба
усмерена не само на појединца, већ на целокупну популацију.

1.2.

Разлози за доношење Стратегије

1.2.1. Међународни оквир
Последњих двадесет година прошлог века интензивна међународна активност на јачању
јавно-здравствене политике и праксе промоције здравља резултирала је укупним развојем концепта и
потенцијала јавног здравља у свету. Конференције у Отави (1986), Аделаиди (1988), Џакарти (1992. и
1997) и Мексико Ситију (2000) биле су фокусиране на развој јавног здравља, идентификацију јавноздравствених приоритета (исхрана, алкохол, дуван, здравље жена, околина), друштвеној
одговорности за здравље, инвестирању у здравствени развој, јачању партнерства, јачању капацитета
заједнице и појединаца, обезбеђењу инфраструктуре за промоцију здравља и омогућавању једнакости
1

Поређење између CDS Суштина службе јавног здравља и PAHO Основе јавно здравствених функција, додатак
(цитирано, 2005, Maј 05).
2
Здравље за све политике за СЗО Европски регион (цитирано, 2005, Maј 05).
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у здрављу. Препознавање широког спектра проблема везаних за здравље становништва и механизама
за њихово решавање у Европској унији формализовано је у Програму акције ЕУ у области јавног
здравља, који је сачинила посебна комисија Здравственог савета ЕУ, у јуну 2002. године. Програм се
односи на период од 2003. до 2008. године, а његови основни циљеви су3:
-унапређење информација и знања за развој јавног здравља,
-повећавање способности за брзе и координиране реакције на претње по здравље,
-промовисање здравља и превенција болести путем деловања на детерминанте здравља кроз
све политике и активности.
Постигнуто је да се путем нове досциплине под именом „јавно здравље” у први план стави
промоција здравља и примарна превенција, које се реализују на ширем плану и оријентишу на
популацију или популационе групе и решавање проблема у јединицама локалне самоуправе. Такође
је прецизирано да се ови циљеви спроводе јачањем партнерства између различитих дисциплина,
сектора, организација и појединаца, уз подршку државе.

1.2.2. Национални оквир
Стратегија је усмерена ка унапређењу холистичког приступа здрављу који ће се остварити
кроз интегрисане стратешке приступе и активности. Она идентификује приоритетна подручја и
обезбеђује усмеравање здравствене службе и других сектора ка оним питањима чијим решавањем ће
се остварити највећа корист за становништво, оријентишући се посебно на неједнакости у здрављу.
(Схема 1 и Схема 2).
Стратегија представља део стратегије развоја здравственог система и део стратегије развоја
друштва, што потврђују већ усвојене и припремљене стратегије, програми и правни акти, као и
пројекти повезани са јавним здрављем у Републици Србији који се реализују у сарадњи са
међународним партнерима (схема 1).

3

Одлука бр. 1786/2002/EC европског парламента и Савета од 23. септембра 2002. године, прилагођено
програму акције у локалној самоуправи и на пољу јавног здравља (2003 – 2008). OJ Бр. L 271. 9. октобра 2002.
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Илустрација 1.

Стратешки оквир јавног здравља
Редукција оптерећења
болестима и повредама:

Активности усмерене на
стилове живота

 заразне болести
 масовне незаразне
болести
 повреде
 ментални поремећаји

 пушење
 исхрана
 физичка активност
 наркоманија
 алкохол
 ризично сексуално понашање
 хипертензија

ЗДРАВЉЕ

Контрола социјалних
детерминанти

Интегрисани стратешки приступ
 редукција популационог ризика
 редукција индивидуалних ризика
 јачање јавно здравствене службе
 подршка рефералног система

 сиромаштво
 едукација
 запосленост
 социјална неједнакост
Стратешке активности
јавног здравља
 изградња јавно здравствене
политике
 креирање подршке околине
 јачање активности заједнице
 развој персоналних вештина
 реорјентација рада здравствене
službe

Извор: Стратегија за превенцију хроничних болести, СЗО, Европа, 2004. (модификација)
Илустрација 2.

Систем јавног здравља

Систем
здравствене
заштите

Заједница

Државна јавно
здравствена
инфраструктура

Запослени и
послодавци

Обезбеђивање услова за
здравље становништва

О

б

з

д

е

р
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б
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е

в
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љ
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њ
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с

в

Академска јавност

л

н

о

и

в

ш

а

т

з

в

а

а

Медиа

Извор: ИOM Будућност јавног здравља у 21. веку. Вашингтон, Национална aкадемија науке
2003.
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1.2.3. Систем јавног здравља у Републици Србији
Министарство је одговорно за организацију система јавног здравља у Републици Србији. Део
одговорности за област јавног здравља, поред Министарства здравља, имају и министарства
надлежна за области просвете, екологије, социјалне заштите, науке, спорта, пољопривреде,
економије, запошљавања и др.
Уредбом о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС”, бр. 42/06, 119/07 и
84/08) дефинисане су установе које чине систем јавног здравља. У области јавног здравља основана
су 23 завода и института за јавно здравље. Њихов задатак је да координирају целокупну област јавног
здравља и непосредно учествују у промоцији здравља, превенцији болести и заштити животне
средине.
Значајну улогу у систему јавног здравља имају домови здравља на територији за коју су
основани. Њихову мрежу чини 160 установа на подручју Републике Србије. Део система јавног
здравља чине инспекцијске службе (здравствене заштите, санитарног надзора, комуналне, тржишне и
ветеринарске заштите), установе у области образовања и установе социјалне заштите.
Промоцију у области јавног здравља врше удружења, чије деловање мора да буде усклађено
са политиком јавног здравља.
Област јавног здравља регулисана је већим бројем законских и подзаконских прописа, а
финансирана је из различитих извора: из средстава Републичког завода за здравствено осигурање, из
буџета Републике Србије и из буџета јединица локалне самоуправе.

1.2.3.1. Проблеми у функционисању система јавног здравља
Упркос добро постављеном институционалном оквиру јавног здравља у Републици Србији,
постоје бројне тешкоће које указују на недостатке и слабости у функционисању, посебно у условима
када се актуелни систем здравствене заштите суочава са растућим здравственим проблемима
повезаним са животном средином и стиловима живота популације, проблемом сиромаштва и
проблемима вулнерабилних и посебно угрожених и економски и социјално недовољно укључених
група становништва.
Једна од група проблема проистиче из недовољно осавремењеног модела организације, пре
свега, установа јавног здравља и примарне здравствене заштите као базичних делова система јавног
здравља. У заводима за јавно здравље треба развијати интердисциплинарни и интерсекторски
приступ решавању проблема заједнице. Домови здравља, као носиоци примарне здравствене заштите,
треба више да сарађују међусобно као и са другим установама и са органима јединица локалне
самоуправе.
Јавно здравље је више биомедицински детерминисано, а мање популационо и проблемски.
Није препознат значај ове области за друштво и појединца, као и значај стицања и осавремењивања
знања и вештина професионалаца који раде у области јавног здравља.
Основни концепт јавног здравља, треба да се темељи на широкој сарадњи различитих
друштвених и привредних субјеката.
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1.2.4. Здравствено стање становништва
Неспорни резултати у области јавно-здравствене заштите становништва и рада здравствене
службе у двадесетом веку огледају се у унапређењу здравља становништва у Републици Србији, што
потврђује пример заразних болести. Ове болести су у прошлости представљале водећи здравствени
проблем. Данас су, захваљујући убрзаном социјално-економском развоју, спровођењем мера и
активности сузбијања, елиминације и искорењивање заразних болести, санирањем животне средине и
другим мерама, највећим делом под контролом. Достигнућа су евидентна и у побољшању здравља
мајки и деце, обезбеђењу здравије пијаће воде и хране, као и препознавању многих фактора ризика по
здравље становништва. Међутим, период последње деценије двадесетог века био је обележен
стагнацијом, односно погоршањем већине показатеља здравственог стања, као и најзначајнијих
фактора који детерминишу здравље. Поменути показатељи здравственог стања и детерминанте
здравља упућују на следеће констатације:
- велики број становника Србије оболева, прерано умире или бива онеспособљено услед
болести и повреда које су значајним делом превентабилне;
- водеће болести и повреде деле заједничке факторе ризика као што су: пушење, неправилна
исхрана, злоупотреба алкохола, физичка неактивност, гојазност, стрес;
- водеће болести и повреде су и директно повезане са социјалним и економским
детерминантама здравља, односно несразмерно присутнији код сиромашног и
вулнерабилног становништва, што доприноси неједнакости у здрављу унутар земље;
- постоје значајне разлике у доступности и квалитету рада здравствене службе у различитим
деловима Републике Србије.
Проблеми у функционисању система јавног здравља и здравствено стање становништва јесу
проблеми у чијем решавању треба да учествују сви актери који спроводе јавно здравље.

Општи и специфични циљеви Стратегије
Формулисани циљеви Стратегије почивају на следећим принципима и предусловима за
њихово остваривање.
Принципи

Предуслови







одговорност државе и друштва за
здравље
сви облици партнерства за здравље



усмеравање на популацију и
популационе групе
оријентација ка локалној
самоуправи







политика јавног здравља заснована
на доказима
успостављање националних
приоритета
иницирање, креирање, спровођење
акција
стандардизација података према
стандардима Европске уније
унапређење квалитета јавног
здравља
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интерсекторски и
мултидисциплинарни рад
социјалноекономске детерминанте и
фактори ризика



брзо реаговање у ванредним
ситуацијама

Општи циљеви имају највећи потенцијал за унапређење здравља и смањење неједнакости у
здрављу, а специфични циљеви, као даља разрада и операционализација општих, мерљиви су,
достижни, реални и временски ограничени.



Праћење, евалуација и анализа здравствених потреба и очекивања заједнице



Праћење здравственог стања, детерминанти здравља и неједнакости у здрављу.



Процена здравствених потреба, ризика и очекивања заједнице.



Праћење стања оралног здравља и процена ризика за настанак оралних болести.

 Превенција и контрола заразних и незаразних болести и повреда


Унапређење епидемиолошког надзора болести, повреда и фактора ризика.



Унапређење успешности система за рано откривање и контролу епидемија.



Развој националног програма превенције и контроле масовних незаразних болести и повреда.



Развој националног програма превентивне стоматолошке заштите.

 Промоција и подршка здравим стиловима живота


Развој и унапређење информисања, едукације и саветовања у вези са очувањем здравља и
смањењем фактора ризика.



Реоријентација здравствене службе ка развоју модела који подржавају промоцију здравља.



Креирање и развој окружења која подржавају здравље и здраве изборе.

 Промоција, развој и подршка јавно-здравственој политици


Развој политике новог јавног здравља, њена имплементација и евалуација ефеката по здравље
становништва.



Обезбеђивање одрживог финансирања и фискалних подстицаја за јавно-здравствене
активности.



Развој информационог система јавног здравља и унапређења информација и знања.



Развој капацитета и установљење партнерства истраживачких центара и универзитетских
центара за истраживачки рад у оквиру и изван здравственог сектора.
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 Развој и едукација људских ресурса у области јавног здравља


Образовање, обука и развој кадрова у јавном здрављу.



Развијање већ дефинисаних критеријума за лиценцирање здравствених радника.



Унапређење континуиране едукације у јавно-здравственом и здравственом менаџменту.



Развој вештина неопходних за мултидисциплинарни и мултиетнички рад у јавном здрављу,
као и примену принципа јавно-здравствене етике: солидарност, правичност и поштовање
људских права.

 Успостављање и развој партнерства у решавању јавно - здравствених проблема


Иницирање, развој и јачање партнерства између државног, приватног и цивилног сектора на
територији Републике Србије и у јединицама локалне самоуправе.

 Промоција, развој, подршка и покретање акција које обезбеђују сигурну и здраву
животну и радну средину


Праћење примене норматива и стандарда Европске уније за квалитет воде, ваздуха, земљишта
и хране и укупни утицај загађења средине на здравље.



Унапређење животне средине.



Унапређење и промоција здравља на раду и израда Националног програма заштите здравља
радноактивног становништва.

 Промоција, развој и подршка здрављу у свим животним добима 4.8.1.
Развој
јавно
здравствених програма за решавање здравствених проблема одређених популационих група.


Укључивање представника удружења у развијање одговорности локалног становништва за
контролу фактора ризика.



Укључивање представника удружења у развијање одговорности локалног становништва за
одговорно родитељство.

 Промоција, развој и подршка акцијама за унапређење здравственог стања социјално
вулнерабилних група становништва


Повећање приступачности и доступности здравствене службе социјално вулнерабилним
групама становништва.



Развој акција усмерених ка социјално вулнерабилним групама на превазилажењу препрека
(културних, језичких, материјалних, физичких) за добијање здравствених и других видова
помоћи.

 Подршка развоју приступачне и квалитетне здравствене заштите


Повећање приступачности и доступности здравствене заштите.



Стално унапређење квалитета здравствене заштите.



Процена и подршка развоју здравствених технологија.
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5. Имплементација, праћење, евалуација и извештавање о спровођењу Стратегије
У имплементацији Стратегије, Министарство здравља сарађује са свим партнерима из
здравственог система, као и са свим другим партнерима ван сектора здравства.
Праћење спровођења Стратегије обавља Институт за јавно здравље Србије „др Милан
Јовановић-Батут”, заједно са институтима и заводима за јавно здравље, као установама које имају
општи увид у све секторске активности.
Евалуација спровођења Стратегије обавља се у свакој фази процеса спровођења Акционог
плана. За евалуацију се користе здравствени показатељи Европске уније (ECHI-2) и индикатори
изабрани од стране стручњака одговорних за поједине активности и програме.
Годишње извештавање је обавезно и садржи: резултате спроведених активности, тешкоће и
проблеме у реализацији.

1.2.5. Акциони план за период од 2009. до 2013. године
Акциони план за спровођење Стратегије за период од 2009. до 2013. године (у даљем тексту:
Акциони план) не описује укупан спектар активности које се предузимају у области јавног здравља,
већ оставља могућност да се, паралелно са имплементацијом Стратегије, активности даље развијају,
евалуирају и унапређују.
Активности координирају институти и заводи за јавно здравље, а реализација активности
спроводиће се према приоритетима и доступности извора финансирања.
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2. Стратегија за стално
квалитета здравствене
безбедности пацијента

унапређење
заштите и

број: 110-698/2009 од 13. фебруара 2009. године

2.1. УВОД
Стратегијом за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента (у
даљем тексту: Стратегија) тежи се достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности
пацијената у Републици Србији.
Примена ове стратегије има за циљ да смањи:








неуједначен квалитет здравствених услуга;
неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената;
неефикасно коришћење здравствених технологија;
време чекања на медицинске процедуре и интервенције;
незадовољство корисника пруженим здравственим услугама;
незадовољство запослених у систему здравствене заштите;
трошкове који настају због лошег квалитета.

Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система
здравствене заштите, како државног, тако и приватног сектора. Стално унапређење квалитета и
безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника,
здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење
квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и
успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.
Квалитет здравствене заштите мора се развијати и унапређивати континуирано имајући у
виду следеће:
 постоје варијације у пружању здравствене заштите и исходима по здравље за исте или сличне
пацијенте, који добијају недовољну, као и непотребну или неадекванту здравствену заштиту.
Разлике су присутне међу државама, регионима, здравственим установама и појединим
даваоцима здравствених услуга, чак и тамо где су материјални, финансијски и хумани ресурси
уједначени;
 пружена здравствена заштита није увек безбедна као што би требало да буде, што безбедност
пацијената сврстава у најважније димензије квалитетне здравствене заштите;
 нова знања и технологије захтевају нове специјализације и субспецијализације здравствених
радника и сарадника, што доводи до прекомерне фрагментације знања и праксе и све веће
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отуђености од корисника у систему здравствене заштите. Последица тога је пораст
незадовољства, како корисника, тако и запослених у систему здравствене заштите;
 захтеви корисника мењају се и постају све већи. Доступност модерних информационих
технологија омогућава бољу информисаност корисника и доводи до већих очекивања у
систему здравствене заштите. Савремени корисник очекује да добије такву здравствену
заштиту у којој ће ризик по његово здравље бити минималан, а корист од пружене
здравствене заштите максимална. Он се не задовољава само решавањем здравственог
проблема, већ захтева и пријатан амбијент, љубазно особље, информисаност о стању свог
здравља и медицинским процедурама којима ће бити подвргнут, односно постаје активни
учесник у доношењу одлука о свом лечењу;
 трошкови здравствене заштите су у порасту, а често се за веома високу цену добијају
сразмерно мали и ограничени ефекти по здравље становника. У таквим условима, захтева се
већа ефикасност у систему здравствене заштите, односно да се за уложена средства обезбеди
највећа добит по здравље људи;
 интензивиран развој приватног сектора доводи до стварања здраве конкуренције у систему
здравствене заштите. У таквим условима, установе које пружају квалитетну заштиту постају
атрактивније, како за кориснике, тако и за здравствене раднике.
Стално унапређење квалитета захтева увођење културе квалитета која ће подједнако укључити
све интересне групе - кориснике, даваоце здравствених услуга, финансијере и доносиоцe одлука на
свим нивоима. Традиционално схватање да су здравствени радници и здравствени сарадници, као
непосредни даваоци здравствених услуга, једини одговорни за квалитет пружене здравствене
заштите, замењено је новим приступом који препознаје значај организације у целини, а посебно
улогу менаџмента, као и читавог процеса рада, а не појединачног извршења у задовољавању потреба
корисника. Овај приступ усмерен је ка томе да утврди зашто се нешто дешава, а не ко је до тога довео
и да открије путеве који могу да превенирају лош квалитет.
Предности увођења сталне културе квалитета могу се сагледати из неколико различитих
перспектива. Из угла здравствене професије, увођење културе квалитета и сталног праћења квалитета
рада води ка смањивању грешака из незнања, недостатка вештина, немара, недовољне мотивације,
непажње. То је механизам за дефинисање нивоа разлика који је прихватљив за медицинску праксу и
начина да се оне сведу на минимум, без угрожавања професионалне аутономије. Из перспективe
корисника здравствене заштите, предности се огледају у омогућавању постизања адекватног одговора
на његове захтеве и очекивања (минимални ризик по његово здравље уз максималну корист, као и
добијање мерљивих резултата). Из перспективе финансирања здравствене заштите то је начин за
унапређење ефикасности система здравствене заштите.

2.2. МИСИЈА
Мисија сталног унапређења квалитета је да промовише значај безбедне и квалитетне
здравствене заштите и омогући стварање услова за обуку здравствених радника и здравствених
сарадника у здравственим установама, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног
унапређења квалитета у циљу очувања и унапређења здравља и бољег квалитета живота становника
Републике Србије.
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2.3. ВИЗИЈА
Визија сталног унапређења квалитета је достизање безбедне и сигурне здравствене заштите коју
заједничким напорима развијају сви кључни актери у здравственом систему у интересу корисника.
Здравствена заштита заснована је на најбољим доказима из праксе и истраживања, и у складу је са
највишим професионалним и етичким стандардима.

2.4. ДЕФИНИЦИЈА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА
О томе шта подразумевамо под квалитетом здравствених услуга или квалитетом здравствене
заштите, данас постоје различите „школе” и свака има сопствене термине и дефиниције. При томе
важно је истаћи, и да свака професија, менаџери и други учесници имају различите погледе на
квалитет. Задатак лидера у области унапређења квалитета здравствене заштите је да обезбеде
јединствено разумевање и сагласност између различитих учесника овог процеса око тога шта желе да
постигну заједничким напорима. Дефиниција квалитета око које су се усагласили је полазна тачка за
све.
Једна општеприхваћена дефиниција квалитета здравствене заштите, која се показала корисном
у развоју и формулисању стратегија, независно од расположивих ресурса, истиче да је „квалитетна
здравствена заштита она која омогућава организацију ресурса на најделотворнији начин, како би се
задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без
непотребних губитака и на високом нивоу њихових захтева”. Ова дефиниција показује да је квалитет
резултат начина на који се користе ресурси, а не тога колико их је на располагању. У наведеној
дефиницији препозната је потреба за безбедном здравственом заштитом и поштовањем људских
права. Таквом здравственом заштитом обухваћена су три основна полазишта за квалитет: корисници,
односно пацијенти, здравствени радници и здравствени сарадници и менаџмент свеукупним
квалитетом.
Око дефинисања безбедности пацијента постоји сагласност да је то „идентификација, анализа и
корекција ризичних догађаја, са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и да се ризици
по здравље пацијента сведу на минимум”. При томе се препознаје да су нежељени догађаји
кумулативни резултат бројних узрока, а ретко су последица индивидуалних пропуста.

2.5. ПРИНЦИПИ И НАЧЕЛА УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Закон о здравственој заштити из 2005. године, као једно од основних начела на којима је
заснована здравствена заштита у Републици Србији, у Члану 23. дефинише:
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„Начело сталног унапређења квалитета здравствене заштите остварује се мерама и
активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају
могућности повољног исхода и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и
здравствено стање појединца и заједнице у целини”.
Процес унапређења квалитета одвија се у више етапа и идентичан је са процесом који постоји
у клиничкој пракси – дијагностикује се узрок лошег квалитета, а затим се тестирају интервенције које
могу довести до његовог побољшања. Основне компоненте сталног унапређења квалитета у
здравственој заштити су: усмереност на корисника, анализа процеса, развој тима за унапређење
квалитета, једноставне методе које се користе на систематски начин да би се анализирали проблеми
са квалитетом, примена плана, имплементација промена, прикупљање података , мониторинг и
евалуација.

2.5.1. Принципи квалитета здравствене заштите
Стално унапређење квалитета здравствене заштите заснива се на вредностима које су уграђене
у концепт квалитета рада и усвојене у свакодневној пракси здравствених установа.
 Усмереност на корисника-пацијента – заштита која се пружа је креирана према специфичним
потребама пацијента који је укључен у планирање, анализу и спровођење свог лечења. Ова
здравствена заштита је договорена са пацијентом након што је он добио потпуне информације
о свом здравственом стању.
 Безбедност – подразумева да се ради о стварању таквог система здравствене заштите у коме је
безбедност пацијента примарна, а потенцијална опасност да се науди пацијенту током
дијагностичких или терапијских процедура сведена је на најмању меру. У том систему се
умањује опасност да се науди и онима који пружају здравствену заштиту. Овим су обухваћени
како ризици из праксе, тако и они из окружења у коме се обезбеђује здравствена заштита.
 Делотворност – пружена здравствена заштита је одговарајућа за пацијента а интервенција
постиже жељени исход по здравље.
 Правовременост – здравствена заштита је пружена онда када је препозната потреба за њом,
одговарајућа је и без непотребног чекања.
 Ефикасност – подразумева да се ресурси користе на начин, и у окружењу који обезбеђују
најбољу вредност за уложен новац, посебно када су у питању жељени исходи по здравље
корисника.
 Правичност – подразумева да постоји једнак приступ услугама за све кориснике у стању
здравствене потребе без обзира на разлике по полу, етничкој и верској припадности,
инвалидитету, социјално-економским карактеристикама и месту становања.
За достизање и реализацију сваког принципа сталног унапређења квалитета потребно је
дефинисање стандарда и показатеља за три основна аспекта здравствене заштите: структуре, процеса
и исхода.
Структура подразумева ресурсе неопходне за обезбеђивање здравствене заштите, односно
административне, организационе и технолошке могућности система да пружи квалитетну
здравствену заштиту и задовољи потребе корисника. Овај аспект здравствене заштите обухвата
карактеристике давалаца здравствених услуга и система здравствене заштите (број здравствених
установа, њихову територијалну дистрибуцију, доступност, величину, опремљеност, број и структуру
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здравствених радника и здравствених сарадника, њихова знања и вештине, оптерећеност, мотивацију,
финансирање).
Процес здравствене заштите обухвата све активности које се предузимају од првог контакта
корисника са системом здравствене заштите до решавања његовог проблема или задовољења
потреба. То су: садржај и време пружања услуга, комуникација пацијента са здравственим радницима
и здравственим сарадницима, благовремено информисање, и укључивање пацијената у процес
доношења одлука које се односе на његово здравље.
Исход представља крајњи резултат примењеног процеса и односи се на побољшање
здравственог стања појединаца, популационих група или целокупног становништва након пружене
здравствене заштите, као и на одговорност здравственог система на немедицинска очекивања
корисника - задовољство пруженом здравственом заштитом.
Унапређењем структуралних елемената побољшава се квалитет здравствене заштите до
одређене границе. Мере процеса су критичне и најважније мере квалитета које непосредно одређују
исход пружене здравствене заштите, док мере исхода зависе и од фактора на које систем здравствене
заштите не може да утиче.

2.6.

МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ

Тежња да се обезбеди квалитетно лечење и брига о пацијенту, као и да се постигне
најповољнији исход по здравље пацијента стара је колико и лекарска професија. Међутим,
организовани напори на процени и унапређењу квалитета рада у систему здравствене заштите
новијег су датума. Међу онима који су дали значајан допринос у раној фази ове области истичу се
Флоренс Најтингел, која је средином XIX века анализирала и публиковала извештај о великим
разликама у исходу лечења у војним болницама; Ернест Кодман који се залагао за праћење и
поређење резултата рада болница и учествовао у изради првог минималног стандарда за болнице у
САД почетком XX века; Ли и Џонс који су 1933. године публиковали капитално дело „Основе добре
медицинске праксе”.
У области квалитета здравствене заштите, највећи допринос, крајем седамдесетих година
прошлог века дао је Аведис Донабедиан са Харварда. Његова активност обухватила је
систематизацију, категоризацију и критичку евалуацију сазнања у области процене и обезбеђења
квалитета, како у теоријском, концептуалном делу, тако и у развоју инструмената за процену
квалитета. Он је први увео поређење између пружене и очекиване здравствене заштите на основу
дефинисаних стандарда као мерила.
Затим је уследила и законска регулатива, прво у САД, где је 1972. године донет закон којим је
уређено успостављање организације за развој професионалних стандарда и контролу квалитета у
државним институцијама. У Европи су активности на обезбеђењу квалитета интензивиране после
доношења програма Светске здравствене организације (СЗО) „Здравље за све” и формулисања
специфичних циљева који се односе ка унапређењу квалитета. Од тада, активности и механизми за
обезбеђење и унапређење квалитета постају све бројнији и разноврснији.
Данас постоји широк спектар међународних организација које имају утицај на развој и
имплементацију регионалних, националних и међународних стратегија за унапређење квалитета
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здравствене заштите. Међу најутицајнијима су Заједнички комитет за акредитацију здравствених
органзација (JCAHO) и Институт за медицину (IOM) са седиштем у САД, као и Међународно
друштво за обезбеђење квалитета здравствене заштите (ISQua). У Европи су лидери, Европско
друштво за квалитет здравствене заштите (ESQH), Савет Европе и Регионална канцеларија Светске
здравствене организације за Европу.
Савет Европе је основао Комитет експерата који је 1998. године, као оквир за упоређивање
активности које се предузимају у различитим државама, дао предлог „Димензије система за
побољшање квалитета”. Исте године постигнута је сагласност о сарадњи на унапређењу квалитета
здравствене заштите, а у мају 2000. године, Европска Унија (ЕУ) је усвојила нову здравствену
политику која је узела у обзир препоруке о унапређењу квалитета здравствене заштите.
Савет Европе је 2006. године, усвојио основне препоруке о безбедности пацијената као мери
квалитета здравствене заштите. Политика безбедности пацијената обухвата систем извештавања о
ризицима по здравље пацијената, као и коришћење података о притужбама пацијената и захтевима за
одштету. Ове препоруке такође обухватају и едукацију о безбедности пацијената уз стимулисање
истраживања из ове области, као и сарадњу на националном и међународном нивоу.
Европска комисија Европске уније тежиште ставља на примере добре праксе у домену сталног
унапређења квалитета, јер они представљају најбоље доказе о безбедности, ефикасности и
делотворности здравствене заштите и ефектима различитих приступа на унапређењу квалитета.
Два главна циља иницијативе Европске комисије ЕУ из 2007. године су :



да подржавају земље чланице у достизању највишег степена безбедности пацијената на тај
начин што ће обезбедити релевантна практична и законска средства и механизме;
да грађани ЕУ имају на располагању довољно релевантних информација о безбедности
пацијената у здравственим системима ЕУ што ће повећати поверење грађана у ове системе.

2.7. ДОСАДАШЊА ИСКУСТВА И АКТИВНОСТИ НА
СТАЛНОМ
УНАПРЕЂЕЊУ
КВАЛИТЕТА
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Активности у области квалитета у Републици Србији традиционално су биле усмерене на
проверу квалитета рада путем надзора над стручним радом здравствених установа, здравствених
радника и здравствених сарадника. Законским и подзаконским актима регулисани су структурални
елементи квалитета (кадар, простор и опрема потребни за обављање здравствене делатности,
стандарди здравствених услуга). Референтне здравствене установе и републичке стручне комисије
учествовале су у изради стручно-методолошких упутстава, дијагностичко-терапијских протокола,
водича добре праксе. Поједине здравствене установе, препознајући потребу да унапреде свој учинак
и квалитет, уводиле су механизме за унапређење квалитета који потичу из индустрије (ИСО
стандарди).
Значајан помак остварен је доношењем стратешких докумената Министарства здравља:
„Здравствена политика, Визија развоја система здравствене заштите и Стратегија реформе
здравственог система до 2015 са акционим планом, обједињених у публикацији „Боље здравље за све
у трећем миленијуму” 2003. године, у којима је стално унапређење квалитета здравствене заштите,
препознато као један од стратешких циљева. Министарство здравља је, 2004. године, донело
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„Објашњење за праћење квалитета рада у здравственим установама”. Овим документом се уводи
концепт и уређује стално унапређење квалитета рада здравствених установа, односно здравствене
заштите, као саставни део свакодневних активности здравствених радника и здравствених сарадника
и свих других запослених у здравственом систему.
У складу са наведеним објашњењем, Институт за јавно здравље Србије „др Милан ЈовановићБатут”, сачинио је Методолошко упутство за поступак извештавања здравствених установа о
показатељима квалитета рада, листама чекања, стицању и обнови знања и вештина запослених и
задовољству пацијената, као и Методолошко упуство за поступак заказивања прегледа у
специјалистичко консултативним службама здравствених установа.
У новембру месецу 2004. године, на територији Републике Србије, спроведено је прво
национално истраживање задовољства корисника здравственом заштитом (68 000 обрађених
упитника у 135 здравствених установа). Сви резултати праћења показатеља квалитета рада
презентовани су на првој Националној конференцији о квалитету у јуну 2005. године, а на основу
добијених резултата извршено је проглашење најбољих домова здравља и општих болница у
Републици Србији. Од почетка развоја културе сталног унапређења квалитета здравствене заштите,
апотеке су учествовале у развоју показатеља сталног унапређења квалитета и испитивању
задовољства корисника. Следећих година извршено је и испитивање задовољства корисника у
приватном сектору здравствене заштите, испитивање задовољства запослених у здравственим
установама и укључене су и друге здравствене установе у праћење показатеља квалитета.
Националне конференције о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите одржане су и 2006,
2007 и 2008. године, а најбољи домови здравља и опште болнице у постигнутим резултатима сталног
унапређења квалитета здравствене заштите су награђени.
Mинистарство здравља је у оквиру Пројекта „Развој здравства Србије”, који финансира Светска
банка, 2005. године формирало је Јединицу за квалитет која је радила на креирању и спровођењу
националне политике унапређења квалитета здравствене заштите. У оквиру овог пројекта на четири
пилот болнице и 16 домова здравља су уз помоћ страних експерата развијани су стандарди за
евалуацију квалитета рада. У овај процес укључени су сви запослени у овим организацијама на
стварању окружења у коме се они охрабрују да размењују идеје и подстичу да решавају
идентификоване проблеме из области унапређења квалитета. Током пројекта постављени су основи
за израду Националне стратегије унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности
пацијената за формулисање националног акредитационог програма.
Усвајањем нових системских закона 2005. године (Закон о здравственој заштити, Закон о
здравственом осигурању и Закон о коморама здравствених радника) створени су услови за
свеобухватно деловање на пољу унапређења квалитета здравствене заштите. Законом је први пут
уведен концепт унапређења квалитета и показатеља за његово праћење, предвиђено је формирање
стручних тела и комисија које треба да прате квалитет рада у здравственој установи и да предлажу и
спроводе мере за његово унапређење, као и формирање Агенције за акредитацију здравствених
установа.
У јуну 2007. године Министарство здравља донело је Правилник о показатељима квалитета
здравствене заштите, а Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић-Батут” сачинио је
„Методолошко упутство за поступак извештавања здравствених установа о обавезним показатељима
квалитета здравствене заштите”. Наведеним правилником, поред обавезних, дефинисани су и
препоручени показатељи квалитета, осетљивији и оријентисани ка исходима или резултатима рада
како би се здравствене установе мотивисале да улажу додатне напоре у праћење и унапређење
квалитета рада. Први пут су у Републици Србији дефинисани показатељи безбедности пацијента и
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уведена обавеза извештавања о нежељеним догађајима у здравственим установама, с циљем праћења
и унапређења безбедности пацијената.

2.8. ЦИЉЕВИ
СТРАТЕГИЈЕ
ЗА
КВАЛИТЕТА
ЗДРАВСТВЕНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА

УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗАШТИТЕ
И

Овом Стратегијом је дефинисано пет стратешких циљева који би требало да буду остварени до
2015. године. Сваки од њих има своје специфичне циљеве као и мере и активности за њихову
реализацију.
ПРВИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ
 Стварање услова да корисници-пацијенти буду у средишту система здравствене
заштите
Специфични циљеви


Препознавање и поштовање права пацијената у областима дефинисаним законом
 Обука запослених у систему здравствене заштите о правима пацијената.
 Обука запослених у систему здравствене заштите за стицање вештина добре
комуникације са корисницима-пацијентима.
 Обука заштитника пацијентових права.
 Увођење едукације о правима пацијента у наставне програме у установама средњег и
високог образовања здравствене струке.
 Израда водича и процедура за поштовање права пацијената.
 Kампање међу здравственим радницима о правима пацијенaта.
 Кампање намењене подизању свести јавности о правима пацијента-корисника.
 Праћење рада заштитника права пацијента у здравственој установи.



Обезбеђивање учешћа корисника-пацијената у креирању здравствене политике и
одлучивању о сопственом здрављу
 Подршка здравственим установама у формирању радних група задужених за
комуникацију са удружењима пацијената.
 Промовисање права на активно учешће корисника у креирању здравствене политике.
 Национално истраживање и анализа резултата о задовољству корисника пруженим
здравственим услугама.
 Укључивање представника удружења пацијената-корисника и
здравствених установа у рад здравствених одбора скупштина општина.



Побољшање доступности и приступачности здравствене
популационим групама уз обезбеђивање стандарда квалитета

заштите

представника
осетљивим

 Унапређење сарадње Министарства здравља са Министарством рада и социјалне
политике у побољшању доступности и приступачности здравствене заштите посебно
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осетљивим популационим групама (особе са инвалидитетом, Роми, социјално
угрожене особе и особе смештене у установама социјалне заштите).
Едукација и обука запослених у систему здравствене заштите о потребама посебно
осетљивих популационих група, као и едукација о родној равноправности.
Идентификовање посебно осетљивих група у јединицама локалне самоуправе.
Процена потреба и израда локалних планова за побољшање доступности и
приступачности здравствене заштите осетљивим популационим групама.
Стварање техничко-безбедних услова у здравственим установама за посебно осетљиве
популационе групе, нарочито особа са инвалидитетом.
Израда процедура за пријем и безбедност осетљивих популационих група, посебно
особа са инвалидитетом.

ДРУГИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ
 Унапређење стручног знања здравствених радника и подизање свести о значају
сталног унапређења квалитета здравствене заштите и развијање специфичних знања и
вештина
Специфични циљеви


Едукација здравствених радника и здравствених сарадника.
 Планска континуирана едукација здравствених радника и здравствених сарадника о
сталном унапређењу квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената као
један од критеријума за релиценцирање здравствених радника.
 Праћење и евалуација акредитованих програма континуиране едукације.
 Израда планова стручног усавршавања здравствених радника и здравствених
сарадника на нивоу здравствене установе.
 Укључивање области сталног унапређења квалитета и безбедности пацијената у
наставне програме додипломских и последипломских студија школа и факултета
здравствене струке.

 Развој и регулатива професионалних норми и стандарда који унапређују квалитет рада и
безбедност пацијената
 Израда-ревизија протокола, водича и клиничких путева за унапређење квалитета и
њихова имплементација.
 Унапређење законске регулативе у области провере квалитета стручног рада
здравствених радника и сарадника.
 Израда показатеља за процену квалитета
стандарде и норме доброг квалитета.

здравствене заштите који укључују

 Стварање радних услова који стимулишу учење уз рад и усмерени су на унапређење
квалитета и ефикасност рада и побољшање безбедности пацијената
 Национално истраживање, анализа и дисеминација резултата о професионалном
задовољству у систему здравствене заштите.
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 Дефинисање процедуре за обуку новопримљених кадрова из сталног унапређења
квалитета и безбедности пацијената у здравственој установи.
 Изградња капацитета здравствених установа за „менаџмент свеукупним квалитетом”
(TQM), или развој другог модела менаџмента квалитетом, тамо где је то одговарајуће.

ТРЕЋИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ
 Стварање услова који промовишу културу сталног унапређења квалитета здравствене
заштите и безбедност пацијената у здравственим установама
Специфични циљеви


Унапређење система добровољне акредитације здравствених установа
 Унапређење стандарда за акредитацију на свим нивоима здравствене заштите.
 Промовисање значаја акредитације здравствених установа путем медијских кампања.
 Избор и едукација оцењивача за акредитацију.
 Формирање тимова за самооцењивање у здравственим установама и њихова обука.
 Именовање координатора за акредитацију из састава чланова Комисије за унапређење
квалитета на нивоу здравствене установе и његова обука.
 Израда и објављивање извештаја о обављеним акредитацијама здравствених установа
на националном нивоу.

 Управљање ризицима по здравље корисника-пацијената и запослених у здравственим
установама
 Увођење менаџмента ризицима по здравље корисника-пацијената и запослених у
здравственим установама.
 Вођење евиденције нежељених догађаја.
 Праћење и анализа нежељених догађаја и предузимање корективних мера на нивоу
здравствене установе.
 Формулисање процедура пријема, третмана и отпуста пацијента нарочито трудница и
породиља.
 Праћење и анализа професионалних обољења и предузимање превентивних мера на
нивоу здравствене установе.
 Израда плана за акцидентне ситуације на локалном нивоу и нивоу здравствене
установе.
 Израда плана очувања животне средине и руковања медицинским отпадом.
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 Праћење, унапређење и промовисање показатеља квалитета и учинка рада здравствених
установа
 Израда плана унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената на
нивоу здравствене установе.
 Увођење информационих и комуникационих технологија у здравствене установе ради
унапређења и контроле квалитета података и показатеља квалитета рада.
 Анализа мера извршења и унапређење учинка рада здравствених установа.
 Праћење и унапређење показатеља квалитета здравствене заштите.
 Формирање Републичке стручне комисије (РСК) за стално унапређење квалитета
здравствене заштите и безбедност пацијената.
 Рангирање здравствених установава на основу постигнутих резултата у сталном
унапређењу квалитета здравствене заштите.
 Унапређење менаџмента листама чекања
 Ревизија критеријума за стављање пацијената на листу чекања.
 Ревизија постојећих и утврђивање нових интервенција и процедура за стављање на
листе чекања.
 Редовно ажурирање и објављивање листа чекања на нивоу здравствене установе и
националном нивоу.
 Унапређење софтверског пакета за вођење листи чекања.
 Медијске промоције и кампање намење информисању јавности о листама чекања.

ЧЕТВРТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ
 Обезбеђење сигурности, безбедности и исплативости здравствених технологија
Специфични циљеви
 Систематска процена расположивих доказа о новим и постојећим методама, процесима
и техникама у здравственој заштити
 Ревизија законске регулативе у области здравствених технологија.
 Израда упутства за процену постојећих и увођење нових здравствених технологија.
 Процена постојећих и утврђивање потреба за увођењем нових`технологија.
 Одређивање приоритета за набавку медицинске опреме и инвестициона улагања у
здравствене установе.
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 Увођење технолошки савремених и безбедносно сигурних информационих и
комуникационих технологија у здравствене установе као компоненте интегрисаног
здравственог система и подршке сталном унапређењу квалитета здравствене заштите.
 Развој нових и ревизија постојећих водича добре праксе
 Израда упутства за израду водича добре праксе.
 Ревизија постојећих и израда нових водича добре праксе.
 Дисеминација, имплементација и евалуација водича добре праксе.
 Едукација здравствених радника и здравствених сарадника за примену водича добре
праксе.
 Спровођење рационалне терапије лековима и рационално коришћење медицинских
средстава
 Едукација здравствених радника и здравствених сарадника у циљу превенције
нежељених реакција и интеракција лекова и грешака у медикацији.
 Праћење и извештавање о нежељеним реакцијама лекова.
 Формирање тимова у здравственим установама (лекар и фармацеут) за спровођење
рационалне фармакотерапије.
 Фармакоекономско праћење и истраживање терапијских програма.

ПЕТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ
 Обезбеђивање финансијских подстицаја за стално унапређење квалитета здравствене
заштите и безбедности пацијената
Специфични циљеви
 Финансијски подстицаји здравственим установама
здравствене заштите

за стално унапређење квалитета



Препознавање сталног унапређења квалитета здравствене заштите и увођење
показатеља квалитета као критеријума за склапање уговора између Републичког
завода за здравствено осигурање са здравственим установама.



Здравствене установе које су у поступку акредитације добиле сертификат о
квалитету ће имати предност у закључивању уговора са матичном филијалом,
односно Републичким заводом за здравствено осигурање.



Опредељење средстава за награђивање и подстицај најбољих здравствених
установа које су у плану мреже здравствених установа
у постигнутим
резултатима на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите.

 Финансијски подстицаји здравственим радницима и сарадницима
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Обезбедити механизме за стимулацију најбољих радника запослених у
здравственој установи на сталном унапређењу квалитета на предлог Комисије за
квалитет здравствене установе.



Опредељење финансијских средстава за континуирану едукацију здравствених
радника и здравствених сарадника у здравственим установама.



Увођење критеријума сталног унапређења квалитета у нове начине плаћања
давалаца здравствених услуга.

2.9. ОДГОВОРНОСТ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
СТАЛНОГ
УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА
ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА
„Квалитет је посао свих” слоган је који се у здравственом систему често користи и којим се
наглашава да обавеза сталног унапређења квалитета није само обавеза појединаца, посебних
комисија, односно здравствених установа, институција и др. већ треба да буде основа свеукупног
пружања здравствене заштите корисницима-пацијентима. Да би квалитет био део свакодневног
приступа при пружању здравствених услуга, неопходно је одредити јасне одговорности за
спровођење иницијатива и активности на унапређењу квалитета и постизању задатих циљева.


Ниво доносиоца одлука

Законом о здравственој заштити прописано је да је одговорност за креирање политике
унапређења квалитета здравствене заштите
у надлежности Здравственог савета Србије,
Министарства здравља и осталих релевантних чинилаца као што су:










Етички одбор Србије;
Републички завод за здравствено осигурање (РЗЗО);
Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић-Батут”;
Агенција за акредитацију здравствених установа Србије;
Комисија за процену здравствених технологија;
Републичке стручне комисије;
Коморе здравствених радника;
Комора здравствених установа.
Ниво корисника услуга

Корисници услуга као појединци имају одговорност за стално унапређење квалитета
здравствене заштите тако што ће препознати сопствене потребе и што ће учествовати у активностима
на унапређењу квалитета, као што су истраживања задовољства корисника-пацијената и познавања
њихових права и обавеза.
Савремени корисник би требало да учествује у планирању и дефинисању здравствене заштите,
процени рада здравствене службе, формирању јавног мњења, као и формирању партнерских односа
са даваоцима здравствених услуга.
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Учешће корисника у планирању здравствене заштите води ка осећању одговорности и гарантује
да ће у здравствену политику бити укључене потребе корисника, а истовремено обезбеђује мању
зависност корисника у односу на даваоце здравствених услуга.


Ниво давалаца услуга

На овом нивоу веома важну улогу имају здравствени радници и менаџери у здравственим
установама који су одговорни за успостављање система и креирање културе сталног унапређења
квалитета. Они анализирају сопствене услуге, предлажу и спроводе активности за унапређење
квалитета пружених услуга, доносе план за унапређење квалитета стручног рада у здравственој
установи, као и план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,
спроводе испитивања задовољства корисника услуга и запослених у установи и на основу добијених
резултата предузимају мере, доносе и реализују годишњи програм провере квалитета стручног рада у
здравственој установи.
У здравственим установама стручни органи који учествују у сталном унапређењу квалитета су:






стручни савет;
стручни колегијум;
етички одбор;
комисија за унапређење квалитета рада.
Удружења

Удружења корисника и давалаца здравствених услуга (Српско лекарско друштво, његове
подружнице и секције, удружења пацијената, корисника здравствених услуга и грађана) значајна су
за увођење културе сталног унапређења квалитета. Они идентификују специфичне потребе појединих
група корисника и давалаца здравствених услуга, проблеме у њиховом остваривању и предузимају
иницијативе и активности за њихово решавање.

2.10. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ
На основу члана 18. став 1. тачка 11) Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,
број 107/05), Република Србија као општи интерес у здравственој заштити обезбеђује праћење и
стално унапређење квалитета здравствене заштите и спровођење и контролу квалитета здравствене
заштите. Средства за реализацију ових активности обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Ради праћења реализације и оцене успешности Стратегије, са становишта остваривања циљева,
неопходно је обезбедити систем сталног праћења реализације општих и специфичних циљева. У ту
сврху потребно је:





израдити планове за праћење активности који се односе на спровођење Стратегије;
успоставити систем за прикупљање и анализу показатеља намењених праћењу
реализације Стратегије;
обезбедити финансијска средства за активности на праћењу примене Стратегије;
поштовати принцип јавности у раду и редовне размене информација међу основним
актерима;
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наставити са консултативним процесима у циљу унапређења Стратегије.

У имплементацији Стратегије, Министарство здравља сарађује са партнерима из здравственог
система и из других релевантних сектора.
Праћење спровођења Стратегије обавља Институт за јавно здравље Србије „др Милан
Јовановић-Батут” заједно са мрежом института и завода за јавно здравље и референтним установама
за поједине области здравствене делатности, односно гране медицине. Координацију ових
активности врши Републичка стручна комисија за стално унапређење квалитета здравствене заштите
и безбедности пацијената.
Евалуација Стратегије спроводи се периодично на основу показатеља дефинисаних у
Акционом плану за њено спровођење. Годишње извештавање обавезно је, и садржи анализу
резултата спроведених активности на сталном унапређењу квалитета и безбедности пацијената.
Годишњи извештај доставља Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић-Батут”
Министарству здравља и Републичком заводу за здравствено осигурање.

2.11. АКЦИОНИ ПЛАН
Даље активности на разради документа Стратегије укључиће израду Акционог плана и
дефинисање конкретних мера и активности, показатеље за њихово праћење, одговорне институције,
временске рокове за реализацију активности и потребна средства. Спровођењем Акционог плана
реализоваће се циљеви постављени овим документом.
Средства за реализацију Стратегије биће предвиђена акционим планом у складу са
средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије. Акциони план за период од 2009. до 2015.
године Влада ће утврдити до 31. децембра 2009. године.
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3. КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР
ГЕНЕРАЛНИ
ПЛАН
ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ
КОМПЛЕКСА

НИШ
РАЗВОЈА

Документ који дајемо у прилогу (Клинички центар Ниш – План развоја институционалног
комплекса) у оквиру овог поглавља Елабората је кратак збирни извештај Плана развоја
институционалног комплекса урађеног за Клинички центар Ниш, који даје детаљније податке кроз
следећа поглавља:
Обим радова и улазни подаци за пројекат
Током петогодишњег периода, између 2006. и 2011. године, Министарство здравља
Републике Србије и Клинички центри Србије у Београду, Нишу, Новом саду и Крагујевцу имају за
циљ да развију модел клиничких центара високог нивоа оспособљених да пруже општу и
специјализовану болничку негу, у складу са потребама пацијената и упоредиву са европским
нивоима.
Генерални план за Клинички центар Ниш је део овог пројекта, где се издвајају следећи
стратешки главни циљеви:
• 20-25% смањење просечне дужине боравка (ПДБ) до 2012.;
• 10% просечно смањење броја примљених стационарних пацијената до 2012.;
• 3-5% просечни годишњи пораст краткорочне/дневне хирургије и неге;
• Степен коришћења постеља од 75-80% до 2012.
док се специфи чни циљеви пројекта могу сумарно дати као: побољшање квалитета, јачање
ефикасности и смањење трошкова.
На постизање ових циљева утиче ефикасно и рационално планирање усмерено првенствено
на:
1. логично и органско организовање прлаза КЦ-у и интерног саобраћаја, са посебном
пажњом на токове кретања возила хитне помоћи, стационарних и амбулантних
пацијената, особља и посетилаца, логистике и снабдевања и мртвачницу;
2. концентрисање дијагностике, хируршких блокова и јединица интензивне неге;
3. јачање дневне неге (дневна медицина, дневна хирургија, амбулантне клинике);
4. повећање нивоа конфора и хигијене у стационарним јединицама (путем смањења бороја
постеља у свакој соби и опремања јединица довољним бројем тоалета за пацијенте);
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5. провером могућности концентрације болнице на једној локацији ради смањења
трошкова одржавања и могућности продаје или издвања дела објеката који ће бити
ослобођени болничких функција.
У прва три поглавља Генералног плана су приказани фундаментални улазни подаци за
пројекат који су коришћени у изради решења, посебно:
• функционалне целине болничког комплекса на којима се заснивају све анализе, студије и
предлози (видети поглавље 1.5);
• клиничке и пратеће услуге које ће КЦН пружати у својој коначној конфигурацији (видети
поглавље 2.1);
• број постеља од укупно 1.350, расподељених између ЈИН, интерних, хируршких и
специјализованих одељења (видети поглавље 2.2.2. за детаље расподеле);
• почетне консултације и подаци од стране локалних власти и посебно у погледу
приступних саобраћајница до КЦН, објектима под заштитом и потребних раздаљина
између објеката приликом пројектовања нових објеката и површина (видети поглавље 3
за детаље).
Други важни графи чки прилози који су коришћени за планирање КЦН и његову завршну
конфи гурацију приказани су у поглављу 5.1: ови дијаграми приказују показатеље м2/постељи за
функционалне целине три главна сектора модерне болнице (одељења стационара/неге, прегледа и
терапије, опште службе) а који су уобичајени у савременим болницама (изведено помоћу
интерполације података до којих се дошло различитим истраживањима обављеним приликом
пројектовања модерних италијанских и европских болница.
Са овим улазним подацима, ток пројектовања је започео анализом расподеле постојећих
функционалних целина и интерног и екстерног кретања у циљу одређивања недостајућих и
недовољних функција које треба разрешити Генералним планом (ови подаци су су приказани у
Извештају о постојећем стању и у поглављима 4 и 5). Урађене су и даље студије како би се утврдила
најбоља могућа решења ради постизања главних циљева пројекта (видети поглавље 9 за различите
сценарије).
Надаље, решење до којег се дошло Генералним планом је анализирано у погледу екстерног и
интерног саобраћаја, токова кретања и расподеле функционалних целина, као би се проверило
решавање конфликтних тачака установљених анализом постојећег Клиничког центра.
Фаза један – алтернативно решење
Закључци
Завршна конфи гурација КЦН (као што је приказано у генералним ситуационим плановима)
ће подразумевати:
• Нову модерну болницу са стационарним и амбулантним службама, смештену на простору
тренутно недовршеног објекта 27, пројектовану у складу са најбољим примерима и
препорукама из међународне праксе;
• Комплетиране специјалистичке клинике (педијатрија, гинекологија и акушерство,
инфективне болести) смештене у обновљеним павиљонима првобитног Клиничког
центра;
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• Административне службе, кадровске и социјалне службе, службе снабдевања и одношења
(канцеларије, администрација, кухиња, перионица, итд.), научно-истраживачке и
наставно/образовне и смештајне функционалне целине смештене у адаптираним
павиљонима првобитног Клиничког центра;
• Пријатна централна парковска површина на располагању пацијентима, особљу,
посетиоцима и корисницима везаним за наставу и научна истраживања;
• Токове кретања који су правилно и рационално расподељени различитим корисницима
(снабдевање и одношење, стационарни пацијенти, амбулантни пацијенти, посетиоци,
ургентни случајеви, корисници везани за наставу и истраживања, особље, итд.);
• Довољно паркинг простора за целу болницу, без потребе да се паркира унутар круга где
год се нађе слободан простор.
Гореописана решења, обрађена у Генералном плану, су решења са којима су се сложили и
која су прихватили заинтересоване стране и пројектанти, а којима се на најбољи начин постижу
главни циљеви пројекта, односно:
• Реорганизација читавог Клиничког центра како би се централизовале службе важне за
преглед и лечење (као што су ургентно, операционе сале, јединице интензивне неге,
лабораторије, итд.), и побољшали сви токови кретања и прилази, уз последично,
побољшано управљање специјализованим особљем и текућим трошковима, везано за
кретање ка и из неких од ових јединица;
• Рационализација интерних и екстерних токова кретања кроз адекватну прерасподелу и
анализу конфликтних тачака у сваком објекту и њихово могуће решавање;
• Реорганизација КЦН како би се концентрисале и распоредиле у различите зоне
стационарне и амбулантне службе, са доследно организованим токовима кретања,
прилазима, особљем, технологијама;
• Провера постојећих површина и захтева најбољих искустава из међунардне праксе
(м2/постељи) према усвојеној процедури пројектовања и табелама у поглављу 5.1) за
поједине функционалне целине и њихово прилагођавање како квантитативним тако и
квалитативним реперима у складу са саваременим међународним искуствима;
• Реорганизација разних специјалности у складу са логиком појединих одељења која
обезбеђује боље управљање особљем и бројем постеља;
• Увођење и развој служби дневне неге;
• Стварање већег броја веза између разних функционалних целина (како унутар
стационара, тако и између стационара и зона за преглед и лечење);
• Реорганизација свих спољних простора ради адекватног раздвајања возила хитне помоћи,
пешака, рекреативних површина (нпр. постојећи централни парковски простор), паркинг
простора, итд.
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Пројекат техничке помоћи унапређењу капацитета Министарства здравља за терцијарни ниво
здравствене заштите, издао је у Београду, јуна 2009. публикацију о пројекту у оквиру које на страни
57. даје препоруке за политику терцијарне здравствене заштите у Србији:
„Министарство здравља Републике Србије и у процесу децентрализације надлежности у
пружању услуга здравствене заштите и даље има важну стратешку улогу у политички важном и
осетљивом питању дефинисања терцијарног нивоа система здравствене заштите у Републици Србији.
Предстојеће значајно улагање у обнову и реконструкцију четири клиничка центра у Србији, као
најважнијих пружаоца услуга терцијарне здравствене заштите, омогућено је зајмом Европске
инвестиционе банке Влади Републике Србије и захтева од обе стране да обезбеде усаглашеност
инвестиција са будућим развојем политике терцијарне здравствене заштите и развојем стратегије у
складу са захтевима.
У јуну 2006. године Министарство здравља Републике Србије је основало Експертску групу
за реформу терцијарног нивоа здравствене здравствене заштите као саветодавно тело у креирању
стратегије и Политике терцијарне здравствене заштите (одлука 119-01-148/2006-02).
Намера овог документа је да утврди будући правац политике терцијарне здравствене заштите
у Србији. Веома је важна јасноћа политике имајући у виду предстојеће велико финансијско улагање
(око 280 милиона евра, укључујући зајам ЕИБ и удео буџета РС) у четири клиничка центра у Србији
(Клинички центар Србије у Београду (КЦС), Клинички центар Војводине Нови Сад, Клинички центар
Ниш и Клинички центар Крагујевац) које је омогућено ратификацијом зајма Европске инвестиционе
банке Влади Републике Србије. Процес доношења одлука мора бити заснован на јасном политичком
оквиру и јасном стратешком правцу развоја пружања услуга терцијарне здравствене заштите.
Политика терцијарне здравствене заштите такође мора постати саставни део шире националне
здравствене политике.“
У наставку дајемо изводе из ове публикације које се тиче пројекта који је предмет овог
Елабората.
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4.

ОСВРТ
НА
ДРУШТВЕНО
–
ЕКОНОМСКУ СИТУАЦИЈУ У НИШУ

4.1. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Према Првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици
Србији 2011. године1) број становника Града Ниша је 257 8674. У укупној популацији Републике
Србије, учествује са 3,62%, а у становништву Нишавског округа са 69,06%1). У последњих 60 година,
становништво се увећало 2,4 пута. Градски центар је увећао број становника 3,5 пута. У односу на
Попис 2002. године, у 2011. години број становника је повећан за 2,9. 1)
Просечна старост становништва, према процени за 2010. годину је 41,19 годинa. Између
пописа 1991. и 2002. године1) процентуално учешће старог становништва (65+ година старости) је
порасло са 10% на 14%, док се у исто време удео младих до 24 године смањио са 32% на 29%.
Очекивано трајање живота за децу рођену између 2007. и 2009. године је1) 72(м) и 76(ж) година.
Илустрација 3. Показатељи старења становништва Ниша 1953 – 2002. (2010.) година
Показатељ

Година
1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2010. 1)
Процена

Индекс старења (60+/0-19)

21,1

24,3

32,4

37,9

61,0

95,1

114,22

18,3

18,9

30,0

35,7

50,5

97,4

...

25

27

30

32

36

39

41,19

(Завод за статистику РС)
Индекс старења (64+/0-14)
(УН статистика)
Средња вредност старости
становништва

Према Процени за 2009. годину1), у односу на старосну структуру становништва Града Ниша,
радни контигент чини 69,21% укупне популације (више него у Републици Србији: 67,68%, и
Нишавском округу: 66,74%). Удео деце предшколског и школског узраста износи 14,58% (у Србији
15,23%, у Нишавском округу 14,27%), док је удео становништва старог 65 и више година у укупном
становништву Града Ниша 14,93% (у Србији 16,54%, а у Нишавском округу 17,95%) – подаци Пописа
становништва 2002. године1).
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График 1. Старосна структура становништва Града Ниша, Нишавског округа и Србије (%)
69,1%
67,1%

66,5%

15,3%

14,9%

Ниш

14,9%

18,0%

Нишавски округ
Млађи од 15

Од 15-65 y.o.

15,7%

16,5%

Србија
Старији од 65 y.o.

Према попису из 2002. године, 51,6% становништва града је аутохтоно, 47,4% досељеничко.
Највећи број је дошао из других општина републике (30%), из нишког региона (10%), из бивших
република СФРЈ (5%) и из других административних центара (3.5%). Миграције из околних села у
град су углавном завршене крајем деведесетих година прошлог века. У последњој деценији појачане
су дневне миграције. Кретање становништва на подручју града, поред апсолутног повећања броја
становника карактерише: а) механички прилив и б) негативни природни прираштај. Иако су
вредности ланчаног индекса у периоду 1948-2002. година бележиле пад (нпр. са 121,5 у 1961. год. на
102,2 у 2002. години), у овом периоду се становништво увећало готово три пута. 5 Између два
последња пописа (1991-2002) број становника се просечно годишње увећавао за 485 становника (у
Републици Србији се просечно годишње смањивао за 7.167 становника). Имајући у виду податке о
негативном природном прираштају од 1997. до данас6, може се закључити да је град и даље изложен
јаким миграционим струјама. Између пописа 1991. и 2002. године досељено је 21.967 лица.
Мрежу насеља у Нишу чине 74 насеља (5 градских и 69 осталих). Од тога 67 насељених два
насеља (Коритњак и Манастир) у којима више нема стално настањених. Густина мреже (једно насеље
на 8.06 км2) је готово двоструко већа него густина мреже насеља у Србији (једно насеље на 14.2 км2),
а просечна величина је готово троструко већа (у Нишу 3.528, у Србији 1.218 становника у просеку).
Степен урбанизације је 71,1% (мањи у односу на пре две деценије када је био 86%) и већи је од
просека Србије (56,4%).7 Више од две трећине становништва живи у граду. Остало становништво
(72.357 становника или 29% укупне популације) живи у сеоским насељима. У малим насељима (до
500 становника) живи 10% сеоског становништва, у насељима средње величине (500 до 2.000
становника) живи 40% сеоског становништва, а преостала половина живи у сеоским насељима са

5

Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005
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.)
6

7

Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005.

60

преко 2.000 становника. Села и приградска насеља заузимају већи део територије Града у односу на
градско језгро.
Број породичних домаћинстава је 88.489, (Попис 2011.), а у домаћинствима у просеку живи
2,9 чланова. Најучесталија су двочлана (26%) и четворочлана (24%), а затим трочлана (22%) и
самачка (17%) домаћинстава. Око 13% лица старијих од двадесет пет година живи у заједничком
домаћинству са родитељима. Од укупног броја домаћинстава, једнородитељских домаћинстава има
13%. Међу њима је двоструко више самохраних мајки него очева. Расте број разведених у поређењу
са бројем склопљених бракова (подаци Пописа становништва 2002. године) .
О животном стандарду домаћинстава нема прецизних података. Процена на основу пројекције
података са нивоа Републике говори да око 12.000 (14%) домаћинстава живи у изразито тешким
материјалним условима, 42.000 (50%) домаћинстава има низак животни стандард, 18.500 (21%)
домаћинстава средњи, 8.500 (10%) домаћинстава има средње високи материјални положај и 4.200
(5%) домаћинстава има високи животни стандард.

4.2. ЗАПОСЛЕНОСТ
Сагледавајући структуру активног становништва на подручју које покрива територију
Нишавског округа, односно Филијале Ниш, евидентиран број запослених у Граду Нишу у свим
секторима делатности у 2010. години је 66.276 лица и то 54.185 запослених у привредним друштвима,
установама, задругама и организацијама и 12.091 приватних предузетника (лица која самостално
обављају делатност) и запослених код њих,8 док је индувидуалних пољопривредника 3.4259 (подаци
Пописа 2002. године). У пар последњих година долази до опадања укупног броја запослених од
80.457 у 2005. години на 66.276 у 2010. години (пад за 17,63%), као и броја запослених у привредним
друштвима, установама, задругама и организацијама од 65.084 у 2005. години на 54.185 у 2010. год.
(пад за 16,75%). Истовремено, дошло је и до пада броја приватних предузетника са 15.374 у 2005.
години на 12.091 у 2010. години (пад за 21,35%).
Ово је последица приватизације, стечаја и ликвидације већег броја друштвених предузећа у
протеклих неколико година уз раст приватног сектора и запослености у њему. Раст запослених у
приватном сектору се огледа и у чињеници да је 2001. године чак 91,6% запослених у Граду Нишу
радило у предузећима и установама а свега 8,4% као приватни предузетници, док у 2007. години тај
проценат износи 78,6% и 21,4%, респективно10 . После 2005. долази до постепеног пада укупног броја
запослених, а од 2008. и пада броја приватних предузетника. У 2011. услед почетка запошљавања код
великих страних инвеститора долази до повећања броја запослених у привреди.
Један од најзначајнијих макроекономских индикатора који говори о стању привреде, је
индикатор запослености/незапослености. Укупан број запослених у Граду Нишу од 2000. године
варира, он је 2007. у односу на 2000. годину у порасту. Стопа запослености износи 60,1% (док је на
нивоу Републике Србије 60,4%). Према попису из 1991. године, стопа запослености је била 81,2%.11

8

Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, Ниш 2011.
9
Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, Ниш 2008, стр. 260.
10
Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008., стр. 113.
11
Студија развоја локалне економије града Ниша, 2005., стр. 14.
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Највећи број запослених12 је у привреди (35.303 у 2010. години), док је у ванпривреди дупло пута
мањи (18.882 у 2010. години). Највећи број запослених је у прерађивачкој индустрији, трговини и
саобраћају, што је последица секторског учешћа у стварању НД.
Град Ниш бележи високу стопу незапослености.13 Укупан број незапослених је на крају 2010.
године износио 34.855. Највећи број незапослених је са средњом стручном спремом (12.840). Такође,
велики је број незапослених и са високом стручном спремом (3.498). Највећи проценат незапослених
је у старосној доби од 25 до 34 године (28,4%), уз велики проценат незапослених лица која су била у
радном односу од 45 до 54 године (23,7%), као и лица у старосној доби од 35 до 44 године старости
(22,7%). Млади од 20 до 24 године старости у укуном броју незапослених учествују са (10,3%).
Остали број незапослених односи се на незапослене од 15 до 19 и од 55 до 65 година старости. Међу
младима највише незапослених има са IV и III степеном стручности, али је велики број незапослених
и са високом стручном спремом (VII-I).
Највише незапослених лица је са III и IV степеном стручне спреме, али је и највише
слободних радних места за тај ниво стручности. Када је реч о високо стручним кадровима (VII-I
степен стручне спреме), увидом у податке Националне службе запошљавања – Филијала Ниш, уочава
се да је већи број слободних радних места од броја лица која траже запослење (4.396 у односу на
2.601), док код VII-II степена стручности потребе су знатно веће од понуде (114 према 50).
Иако постоји потреба за високо стручним кадровима, постоји несразмера у понуди и тражњи
са становишта појединих занимања, што указује на недовољно праћење потреба привреде за
појединим профилима од стране образовних институција. Наиме, највише незапослених са VII-I
степеном стручне спреме има међу дипломираним економистима, правницима и докторима
медицине, док код IV степена стручне спреме, међу незапосленима преовлађују матуранти гимназије,
економски техничари, продавци и фризери. Такав тренд се задржао и до данас.
Просечне зараде запослених радника су испод републичког просека како укупно, тако и за
привреду (укупна зарада без пореза и доприноса - Град Ниш у 10/2011 износи 33.127,00, а у
Републици Србији 38.167,00 динара).14 У односу на делатности, највећи просек зарада је у
ванпривреди и то у финансијском посредовању, здравству и државној управи. Прерађивачка
индустрија, као делатност са највећим учешћем у стварању НД и највећим бројем запослених, има
низак ниво просечних зарада. Трговина, туризам и саобраћај као водеће терцијарне делатности имају
такође веома низак просек зарада.
Стопа незапослености је близу 40% активног становништва. Готово 19,9% становништва
града живи од пензија и других трансфера. У Републици Србији тај проценат је 20,2 а у Нишавском
округу 20,7. Удео ове категорије становника се повећао за 6,1% у 2002. години у поређењу са 1991.
Удео зависног становништва је 34,3% (у Републици Србији 34,5%, у Нишавском округу 34,3%).15 Он
је опао за 4,4% од 1991. године. Удео пољопривредног становништва у укупном становништву је 2%,
а учешће активног пољопривредног становништва у укупном активном становништву је 3,2%.
Индекс економске зависности се повећао од 114 у 1991. године на 119 у 2002. години.

12

Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, Ниш 2011.
13
Видети Анекс 1.
14
Одсек за статистику Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша
15
Статистички годишњак града Ниша за 2005. годину, Град Ниш, 2006.
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4.3. ОБРАЗОВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
У образовној структури становништва града Ниша старог 15 и више година, према попису из
2002. године, доминира становништво са завршеном средњом школом са 44,9% (на нивоу Републике
41,1%, на нивоу Нишавског округа, 38,6%), затим становништво са основним образовањем 19,1%
(РС: 23,9%, Нишавски округ: 21,7%), док становништво са вишом и високом стручном спремом чини
15,6% становништва (РС: 11%, Нишавски округ: 11,6%).16 Велики удео становништва на нивоу
основног и ниже од основног образовања (мада нешто повољнији од републичког просека) указује на
потребу већег ангажовања на образовању становништва кроз различите програме дошколовавања,
доквалификације, преквалификације и перманентног образовања.

График 2. Становништво (+15 година старости) према образовању
44,9%
41,1%

38,6%

23,9%

21,7%

19,1%
15,6%

11,6%

Ниш

Нишавски округ
Основна школа

Средња школа

11,0%

Србија
Факултет

4.4. ЕКОНОМСКИ ПОДАЦИ
Прикупљени и анализирани подаци указали су на стање и трендове приказане у наставку.
Национални доходак је економски појам који подразумева новонасталу вредност у привреди
одређеног региона у току посматраног временског периода, најчешће једне године. Национални
доходак се користи се као агрегатни показатељ достигнутог степена развоја привреде. Према новом
методолошком концепту Републичког Завода за Статистику категорија националног доходка, као и
категорија домаћег бруто производа се не води на нивоу локалних самоуправа (општина и градова),
после 2005 године.

16

Прерачунато - Статистички годишњак града Ниша за 2005. годину, Град Ниш, 2006. стр. 175. и 176.
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Међутим, подаци о кретању националног доходка и његово поређење са републичким
просеком до 2005. године омогућује нам да одредимо место Града Ниша у целокупној привреди
Републике Србије, као и потенцијале за даљи привредни развој.
Национални доходак по глави становника Града Ниша у посматраном периоду од 2002. до
2005. године увек је био виши у односу на републички. У периоду од 2002. до 2003. национални
доходак по глави становника у Републици бележио је већи раст од оног на градском нивоу тако да је
почетком 2003. године постојала незнатна разлика између показатеља на градском и републичком
нивоу. У 2003. години и даље, национални доходак на градском нивоу има много већи раст од оног
на републичком нивоу тако да на почетку 2005. године долази до разлике од 26.496 динара у корист
националног дохотка по глави становника посматрано за градски ниво.
Ови показатељи нам указују на велику развојну шансу привреде Града Ниша, на тенденцију
даљег развоја, посебно сектора МСП и предузетништва.
Упоредним приказом удела одређених делатности у формирању националног дохотка на
нивоу републике и града настоји се указати на одређене предности и недостатке на градском нивоу.
Из табела и Графика датих у анексу може се уочити да нема велике разлике у структури националног
дохотка на градском и републичком нивоу. У оба случаја доминантан удео у структури има
прерађивачка индустрија и трговина. Подаци одсликавају и одређени тренд раста или пада
процентуалног удела одређених делатности у посматраном периоду од 2002. до 2005. године.
Просечна бруто зарада према статистици бележи константан успон од 2002. до 2008.
године, упоредо са растом просечне бруто зараде у републици. Може се приметити да се разлика у
просечној бруто заради на републичком и градском нивоу повећава из године у годину.
Просечна бруто зарада на нивоу Републике Србије у 2009. износи 44.147, а у Граду Нишу
37.554. У 2010. на нивоу Републике Србије просечна бруто зарада износила је 47.450, а на нивоу
Града Ниша 40.330.
Упоредном анализом националног дохотка, у коме Град Ниш далеко надмашује Републички
просек и просечне бруто зараде где Град Ниш заостаје, долазимо до закључка да се већи део
новостворене вредности троши на акумулацију и општу потрошњу, што би требало да буде значајан
покретач развоја нишке привреде у наредном периоду. Међутим, са друге стране нижи ниво просечне
бруто зараде у Граду се може протумачити и као последица посрнуле индустрије града, где велики
удео у формирању националног доходка остварује Дуванска индустрија Ниш, где су остали ''гиганти''
углавном у предстечајној фази или је поступак стечаја у току.
Анализом запослености по секторским делатностима, добија се једна комплетна слика о
структури запослених по привредним гранама У 2002. години доминантним уделом запослених
имала је прерађивачка индустрија, са 31,53 % запослених на територији Града Ниша. У периоду од
2002. до 2008 године уочен пораст удела предузетника и лица које они запошљавају, тако нпр учешће
ове друге категорије у броју запослених у 2002. години била је 9,87%, док је у 2008. години тај
проценат био знатно већи и износио је 21.64%. На основу наведеног, предузетници и лица које они
запошљавају преузели су прво место у процентуалном уделу запослених по секторским
делатностима. Позитивне последице оваквих промена могу се наћи у интензивној кампањи и намери,
државе и локалних заједница, многобројних НВО и развијених земаља ЕУ, да подигну свест људи о
могућностима и потенцијалима предузетништва.
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Стопа незапослености на подручију града у периоду од 2002. до 2008. године била је већа
од републичке стопе незапослености осим у два посматрана периода и то у 2004. и 2005. години.
Уколико посматрамо само прву и последњу годину и серији може се уочити да је разлика у проценту
незапослености између града и републике у 2002. години била 3.13%, док се у 2008. години та
разлика увећала на 5,1%. Mоже се уочити да је период од 2006 до 2008. године обележен стагнацијом
процента незапослених за благим падом у другој половини 2007 године. С обзиром на ефекте светске
економске кризе у подаци из 2008 и 2009. години показаће улазни тренд процента незапослености
како на нивоу града тако и на нивоу републике.
За оцену економских резултата неке привреде или региона, један од најрелевантнијих
показатеља јесте темпо привредног раста. Он показује којом брзином привреда региона излази из
једног стадијума развијености и улази у нови.
Илустрација 4. Народни доходак (2005. година)
Укупно,
у хиљ. дин.

По становнику
(Per capita)
у дин.

Ниво, Република Србија=100

Република Србија,

918 732 972

123 473

100,0

Нишавски округ

45 036 985

118 807

96,2

Град Ниш

37 974 652

149 971

121,5

...

...

...

845 099

54 944

44,5

Ниш-Палилула

...

...

...

Ниш-Пантелеј

...

...

...

Ниш-Црвени Крст

...

...

...

Алексинац

3 320 292

59 566

48,2

Гаџин Хан

1 120 302

115 782

93,8

Дољевац

733 239

38 716

31,4

Мерошина

806 845

55 868

45,2

Ражањ

438 362

41 594

33,7

Сврљиг

643 293

38 928

31,5

Ниш-Медиjана
Ниш-Нишка Бања,

Извор: Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008, стр. 288.
Град Ниш учествује са 4,13% у стварању укупног НД (народног дохотка) Србије, а са 84,31%
у стварању народног дохотка Нишавског округа. Укупан допринос осталих општина Нишавског
округа стварању народног дохотка Републике Србије (Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина,
Ражањ и Сврљиг) је изузетно низак, са тенденцијом даљег опадања.
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Илустрација 5. Народни доходак по облику својине и Per capita (у хиљадама динара)
Год.

Укупно

По облицима својине
друштв.
својина

1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.

приватна
својина

задружна
својина

мешовита
својина

По становнику
државна
својина

у
динарима

1 874 025

946 287

493 816

9 757

424 165

-

7 443

ниво
просек
РС=100
140,2

2 447 008

1 128 986

712 013

7 921

598 088

-

9 718

139,0

3 410 206

1 333 798

961 859

19 297

997 042

98 210

13 559

132,7

4 185 970

1 626 804

1 403 557

55 624

1 004 866

95 119

16 670

102,8

9 245 483

2 696 445

3 163 491

135 503

2 310 117

939 927

36 908

104,0

15 798 950

6 867 222

5 227 069

133 592

3 723 415

-152 348

63 120

109,5

21 964 017

7 975 843

7 676 401

156 871

5 810 664

344 238

87 646

114,8

23 497 852

2 343 552

9 055 794

119 435

10 907 094

1 071 977

93 482

105,9

35 693 779

2 749 951

12 630 785

132 474

18 097 455

2 083 114

141 568

119,0

37 974 652

576 699

31 253 037

90 891

2 760 533

3 293 492

149 971

121,5

Напомене:
1 Колона Приватна својина обухвата предузећа, газдинства и радње.
2 Подаци за 2005. годину обрачунати без ПДВ-а, нису упоредиви са претходном годином.
Извор: Статистички годишњак Града Ниша 2007, Град Ниш, новембар 2008, стр. 121.
Народни доходак који потиче из друштвеног сектора последњих година опада (са 6.867.222.000
динара у 2001. години на 576.699.000 динара у 2005. години), а у приватном сектору расте (са
5.227.069.000 динара у 2001. години на 31.253.037.000 динара у 2005. години). Учешће друштвене
својине у стварању НД расте све до 2002. године када је он достигао вредност од 7.975.843.000 дин,
да би већ наредне године рапидно почео да пада на 2.343.552.000 дин. НД приватног сектора био је у
благом порасту до 1999. године да би након тога почео значајно да расте и 2005. године достигао
вредност од 31.253.037.000 дин. Овакав тренд је последица убрзане власничке трансформације
(приватизације) у граду Нишу последњих година. Последње деценије НД по становнику је изнад
просека Републике Србије. НД по глави становника у граду Нишу је почетком 1990-тих опадао у
односу на републички просек а последњих година бележи постепени раст (5,9% у 2003. години, 19%
у 2004. години и 21,5% у 2005. години).

4.5. ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ
У Републици расте поверење инвеститора за финансирање српске привреде. Уочава се
значајан пораст страних инвестиција у 2006. години. С обзиром на низак стандард и ниске личне
дохотке грађана, Србија представља погодно тло за улагање, јер је радна снага најконкурентнија у
односу на околне земље.
Макроекономска стабилност представља један од најважнијих услова који дефинишу
повољно пословно окружење. У поређењу са земљама у окружењу Србија има највећи проценат
радно активног становништва које говори енглески језик, што је значајна компаративна предност у
случају уласка страних компанија.

66

График 3. Процентуални приказ популације која говори енглески језик

Чешка
Мађарска
Румунија

22,0%
14,0%
16,0%

Пољска
Бугарска

22,0%
14,0%

Србија

43,2%

Инфлација на годишњем нивоу представља значајан показатељ економске стабилности
пословног окружења и предуслов је за развој бизниса. За развој бизниса и на стварање повољног
пословног окружења значајан утицај има пореска политика државе.
Илустрација 6. Годишња инфлација у периоду 2000. – 2010. година
2000.
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

111,90

40,10

14,80

7,80

13,70

17,70

6,60

10,10

6,80

6,6

10,3

График 4. Упоредни приказ пореза на добит
Чешка
Хрватска

24,0%
20,0%

Пољска

19,0%

Словачка

19,0%

Мађарска

16,0%

Румунија

16,0%

Бугарска
Србија

15,0%
10,0%

На повољност пословног окружења поред макроекономских утицаја, као што је национални
ниво ингеренција, утиче и спремност локалне самоуправе за развој одређених сектора привреде.
Општине, као јединице локалне самоуправе имају улогу кључног локалног партнера у повезивању
различитих институција, организација и предузећа, чиме могу утицати на унапређење привредног
развоја.
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Улога општина у економском развоју у досадашњој пракси је прилично мала. Општинске и
градска власт немају адекватне ингеренције у овој области. За то постоји неколико разлога:
(I)
Уставом и Законом о локалној самоуправи нису предвиђене велике компетенције
општина у овој области;
(II)
Главне економске функције у Србији су централизоване на републичком нивоу, што
оставља мало простора за активности општина у области економије (приватизација,
фонд за развој, капиталне инвестиције, буџетски приходи). Процес децентрализације и
регионализације, посебно у сфери економског развоја, још увек није спроведен.
Модел “одозго на доле” одлучивања преовладава у функционисању готово свих
институција;
(III)
Ограничени локални буџети онемогућавају директне инвестиције у економски развој,
посебно у мањим и мање развијеним општинама;
(IV)
Недостатак институција за локални економски развој (локалних “micro-finance”
институција, локалне државне асоцијације за обезбеђивање кредита, небанкарских
институција за развој локалних “клaстер”-а МСПП, техничке помоћи, програма
самозапошљавања, повезивања (братимљења) општина, образовање и обуку);
(V)
Ограничени број и способности локалних кадрова и капацитети општине;
(VI)
Политичка нестабилност и сталне промене локалних власти, као и недостатак
мотивације за рад на дугорочном економском развоју;
(VII)
Неповољни услови за бржи економски развој у Србији и
(VIII)
Републички закони који ограничавајуће делују на локални економски развој: Закон о
јавној својини, Закон о приватизацији, Закон о банкама, итд.
Основни проблеми за подстицај бољем пословном окружењу могу се сублимирати на следећи
начин: високе локалне таксе и надокнаде, велика неликвидност у привреди, неефикасност
републичких и локалних власти у издавању различитих дозвола, недостатак локација за изградњу са
одговарајућим урбанистичким дозволама, проблем власништва над градским грађевинским
земљиштем у случају страних директних инвестиција, неадекватно разумевање потреба
предузетника, неефикасни рад судских органа у појединим привредним споровима, корупцију,
неодговарајуће процедуре у јавним набавкама, подршка предузетницима је више вербална, него
реална.
Хармонизација закона у Србији са регулативом ЕУ ће сигурно створити повољније пословно
окружење за економски развој, посебно развој МСПП, бржу приватизацију и реструктурирање, као и
раст пољопривреде и унапређење развоја села.
Општинама у Србији недостаје политика и планови за локални економски развој, као и
разумевање потребе за успостављањем партнерских односа у промоцији локалног економског
развоја. Општинским службеницима или изабраним лицима недостаје образовање из ове области,
изузимајући поједине случајеве, када су програме обуке спроводиле неке невладине организације
(НВО), донатори или Агенције за развој МСП. Позитивни помаци су формирање Канцеларије за
локални економски развој – КЛЕР, Регионалне развојне агеније Југ, Регионалног центра за развој
малих и средњих предузећа и предузетништва у Нишу, Бизнис инкубатор центра Ниш и формирање
Центра за женско предузетништво у РПК Ниш.
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4.5.1. Истраживање ставова локалне пословне заједнице (о пословном
окружењу)17
У новембру и децембру 2011. године, спроведена је анкета међу послодавцима Ниша у циљу
прикупљања информација о мишљењу привредног сектора о пословној клими у граду. Ова анкета је
део настојања стратешког планирања/израде акционих планова економског развоја на нивоу локалне
заједнице, који се односе на будућност града. Сврха ове анкете је била да се Канцеларији за локални
економски развој обезбеде корисне и поуздане информације, које се односе на ставове оних који
инвестирају и отварају радна места у Нишу. У анкети су постављана питања која су имала за циљ да
установе каква је генерално пословна клима у граду, као и да установе степен задовољства
привредника квалитетом локалне самоуправе. Ставке у упитнику су обухватале историјат и статус
фирми, природу њиховог посла, питања радне снаге и запослених, планове за инвестиције,
информације о пословним објектима, услуге градске управе и односе са њом, као и свеукупне утиске
о граду као месту пословања.
Идентична анкета је спроведена јануара и фебруара 2009. године, те ће овај извештај
садржати и адекватно поређење резултата ова два истраживања. Истраживање из 2009. године је
обухватало укупно 71 испитаника од којих је 62 укључено у узорак из 2011. године, што је 87,32%
поклапања са претходним узорком. Узорак из 2011. године је проширен у циљу добијања
релевантних закључака о мишљењу привредног сектора о пословној клими у граду Нишу. Анкета
спроведена 2011. године је обухватила укупно 120 привредних друштава и предузетника, односно
100 предузећа и 20 предузетничких радњи.
Узорак предузећа из 2009. године се разликује из неколико разлога. Нека од наведених
предузећа више не постоје или менаџмент предузећа није желео да учествује у анкети. Од укупно 100
анкетираних предузећа, 7 је у реструктурирању, а два предузећа су замењена адекватним
предузећима из исте гране („Житопек“ а.д. је замењено „Пекаром Бранковић“ д.о.о., „Дени комерц“
замењено предузећем „Денипет“ д.о.о.).
У анализи података прикупљених анкетом коришћене су релевантне статистичке методе. Пре
свега, биће презентовани резултати дескриптивне статистике и примењен метод компаративне
анализе података прикупљених анкетама из 2009. и 2011. године. Методолошки посматрано,
испитаници су оцењивали институције и одређене услуге у ингеренцији локалне самоуправе
квалитативним оценама на скалама Ликерт типа са 5 подеока. За обраду и анализу података
коришћен је софтверски пакет СПСС. Упитник садржи питања отвореног и затвореног типа, као и
нека конкретна питања везана за опште податке о пословању предузећа и планираним инвестицијама.
Дакле, упитник се састоји из 5 целина:
1. Основне информације о предузећу,
2. Запослени и радна снага,
3. Инвестиције и инвестициони планови,
4. Јавне услуге и односи са властима и
17

Упитник – Мишљење привредног сектора у Граду Нишу, анкету спровела Канцеларија за локални економски
развој у сарадњи са Друштвом економиста Ниша уз подршку ЛЕДИБ програма, децембар 2011.
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5. Укупни утисци.
Анкетом из 2009. године је обухваћено укупно 71 предузеће, са укупним бројем запослених
9.731 радника, док је анкетом из 2011. године обухваћено укупно 120 привредних друштава и
предузетника, са укупним бројем запослених 9.623. Иако је у питању релативно мали узорак,
добијени одговори су довољно релевантни за општи утисак о ставовима предузећа и пословној клими
у граду.
Овај извештај представља анализу одговора свих анкетираних фирми. Како би се подстакли
комплетни и искрени одговори од послодаваца, они су најпре уверени да се овај извештај неће
позивати на конкретне фирме, те да ће попуњени упитници остати поверљиви. Иако анкетирање 120
привредних друштава и предузетника не може да одрази ставове целокупне пословне заједнице, ове
фирме, велике и мале, традиционалне и нове, запошљавају значајан део локалне економски активне
радне снаге, те резултати анкете јесу врло индикативни и представљају користан инструмент за
стратешко планирање економског развоја. Поред тога, анкетом су утврђене разлике у ставовима
фирми које послују у различитим секторима локалне привреде (производња, грађевинарство,
трговина, остале услуге), што додатно доприноси информативности овог истраживања и бољем
разумевању објективног стања у локалној привреди.

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Према анкети, 66 предузећа је основано пре 2000. године, док је 28 предузећа основано у
периоду од 2000.-2009. године. У новија предузећа спадају 6 предузећа која су основана 2010.
године и 2 предузећа основана 2011. године (Шинвон и Бенетон). Такође, 6 предузећа нису
навела податак о години оснивања.
2. Према власништву капитала, од 100 предузећа обухваћених анкетом, њих 87, је у већинском
домаћем власништву, док су 13 предузећа у већинском страном власништву, од којих је 7 у
потпуности у страном власништву. Узорак је укључио и 4 велике стране директне
инвестиције из 2010. године на територији Слободне зоне Ниш – Дајтех, Јура корпорејшн,
Шинвон и Бенетон. Предузећа у домаћем власништву су подељена у четири групе: а) државно
власништво, б) друштвено власништво, ц) власништво физичких лица и д) власништво
правних лица.
Највећи број анкетираних фирми, њих 63, бави се производњом. Услужним
делатностима се бави 24 предузећа, грађевинарством 5 предузећа, а само 8 спада у остале
делатности. У остале делатности су сврстана предузећа која се баве следећим делатностима:
рециклажа, графичка делатност и штампање Од укупног броја анкетираних предузећа,
највише је малих. Прецизније речено, анкетирано је 68 предузећа са мање од 50 запослених,
21 предузеће које има између 50 и 250 запослених, 8 предузећа са преко 250 запослених и 3
предузећа нису дала одговор о броју запослених. Предузећа обухваћена анкетом у 2011.
години запошљавају 9.490 радника. Од тога је 5.982 у производним делатностима, 2.880 у
сектору услуга, 370 у грађевинарству и 258 у осталим делатностима.
3. Предузећа планирају благи раст промета у 2011. години од око 18,3%. За разлику од 2009.
године када су једино предузећа из сектора осталих услуга сматрала да ће им промет опасти
за 10%, а остали сектори су планирали раст промета, у 2011. години поједина предузећа из
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свих сектора планирају опадање сопственог промета у просеку за 28% (у области производње
10 од 63 предузећа сматра да ће доћи до смањења промета у наредној години, у услужним
делатностима тај став заступа 6 од 24 предузећа, у грађевинарству 3 од 5 и у осталим
делатностима 1 од 8). Највећи проценат оних који сматрају да ће им промет опасти је из
области грађевинарства и то 60% од анкетираних грађевинских предузећа. Ова предузећа
планирају смањење сопственог промета за 46,67%.
4. Анкетирана предузећа су у највећој мери оријентисана на пословање унутар региона и остатка
Србије, 44,43% односно 31,48%. Промет са иностранством чини 24,09% укупног промета. Са
земљама Балкана анкетирана предузећа остварују 6,93% укупног промета, са остатком Европе
додатних 14,93%, а са ваневропским земљама (свет) само 2,22% укупног промета.
5. Послодавци су генерално задовољни квалитетом радне снаге у својим предузећима. Од
укупног броја запослених, 28,98% је оцењено као „изузетно“, а 43,99% као „добро“. С друге
стране, 23,44% запослених је оцењено као „задовољавајуће“, а 3,60% као „лоше“.
6. Чак 23 анкетираних предузећа има или очекује да ће имати проблема са проналажењем нових
радника са одговарајућим знањима и вештинама. Овај проблем је израженији у предузећима
из сектора производње (15 предузећа од укупно 63 производних предузећа – 23,81%), где је
чак 65,22% потврдно одговорило на ово питање.
7. Чак 31 предузеће, од укупно 100 интервјуисаних, планира инвестиције ради проширења
пословања у Нишу. Поред тога још 30 предузећа разматра ову могућност. Свега 21 предузеће
тренутно ни не разматра могућност нових инвестиција за ову намену, док 18 предузећа није
дало одговор на ово питање. Већина планираних инвестиција ће бити реализована почевши од
2012. године. Предузећа очекују да ће укупан износ планираних инвестиција бити 2,913
милијарди динара. Инвестиције би требало да отворе 2.543 нових радних места. Поред тога, 8
предузећа планира, а 28 разматра могућност инвестиција (проширења) ван територије града.
Два главна разлога за инвестирање ван територије града су мало тржиште и висина
комуналних трошкова и спора процедура издавања дозвола.
8. Два предузећа планира, а још десет разматра измештање дела или целокупог пословања са
територије града. Као главни разлог наводе повољнију пословну климу у другим местима (као
и 2009. године) и трошкове радне снаге.
9. Као факторе који најнегативније утичу на тренутни и будући развој свог пословања,
предузећа углавном идентификују: општу привредну ситуацију (као и 2009. године),
трошкове материјала, компоненти итд., национално законодавство (као и 2009. године),
каматне стопе (као и 2009. године).
10. Упитани за негативне и позитивне стране везане за улазак Србије у ЕУ, предузећа као
најповољније ефекте виде стабилну пословну климу (као и 2009. године), приступ великом
тржишту без царина (као и 2009. године) и лакше спровођење закона. Као негативне стране,
предузећа наводе јачу конкуренцију (као и 2009. године), улагање у прилагођавање новим
условима и веће трошкове радне снаге (као и 2009. године).
11. Квалитет услуга које пружа локална самоуправа је оцењен задовољавајуће. Извршена је
квантификација резултата применом Ликерт скале са 5 подеока где је 5 најбоља оцена, 2
најлошија оцена, а 1 категорија без мишљења. Поштовање исправности статистичке
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методологије подразумева да су скале Ликерт типа приходног карактера – виши степен значи
виши ниво преференције испитаника. Из тог разлога је извршено конвертовање оцена са скале
од 1 до 4 расходног типа (из 2009. године) на скалу 1 до 5 приходног типа (из 2011. године).
Прилагођене оцене дате су у Илустрацији 39.
Илустрација 7. Квалитет услуга које пружа локална самоуправа
Услуга

2009. година

2011. година

Пораст оцене

1.23

2.48

1.25

Подршка МСП

1.29

2.43

1.14

Јавни транспорт

2.02

3

0.98

Одржавање путева,

1.44

2.43

0.99

Развој инфраструктуре

1.45

2.71

1.26

Јавна безбедност

2.5

2.94

0.44

Грађевинске дозвола,

1.2

2.21

1.01

Дозволе за привредне делатности

2

2.6

0.6

Одношење отпада

1.98

3

1.02

Становање

2.41

2.82

0.41

Укупна просечна оцена

1.75

2.66

0.91

Понуда локација и зграда за пословање

Локална самоуправа је за услуге које пружа добила 2009. године укупну оцену 1,75, док је
2011. године добила просечну оцену 2,66. Најлошије је оцењено издавање грађевинских дозвола
(2,21), одржавање путева (2,43) и подршка МСП (2,43). За разлику од истраживања спроведеног 2009.
године, знатно већи број испитаника је оценио квалитет јавних услуга. Најповољније су оцењени
јавни транспорт (3), одношење отпада (3), јавна безбедност (2,94). Интересантно је да су категорије
које су међу најлошије оцењеним заправо забележиле највећи пораст оцене у односу на 2009. годину.
Пре свега, мисли се на развој инфраструктуре где је просечна оцена са 1,45 повећана на 2,71. Исто
важи и за понуду локација и зграда за пословање где је оцена повећана са 1,23 на 2,48. У просеку
оцена се повећала у односу на 2009. година за 0,91. На питање које услуге би локална самоуправа
прво требало да унапреди, предузећа наводе издавање грађевинских дозвола (као и 2009. године),
подршку МСП и одржавање путева.
12. Понуђене одговоре на питање које улоге би локална самоуправа требало да има у развоју локалне
привреде, анкетирана предузећа су рангирала на следећи начин који је приказан у Илустрацији 40.
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Илустрација 8. Улога града у развоју локалне привреде
Тестирана
тврдња

Слажем се

Донекле
слажем

Бесплатне
локације

61

16

4

5

14

Пореске
олакшице

65

20

2

1

12

Бизнис
инкубатори

40

32

5

7

16

Центри
за 59
помоћ
предузећима

23

2

4

12

Подршка
локалним
фирмама

58

21

2

4

15

Активно
привлачење
инвестиција

71

12

0

2

15

Стручњаци за 45
економски
развој

24

8

9

14

Финансијска
помоћ
предузећима

64

20

1

2

13

радне 61

18

6

1

14

Развој
снаге

се Донекле се не Не слажем се
слажем

Без оцене

Директна
помоћ
менаџменту

37

19

13

16

15

Етички кодекс

54

17

11

2

16

Највише предузећа сматра да би локална самоуправа, као и 2009. године, требало да се бави
активним привлачењем инвестиција, пореским олакшицама, финансијском помоћи предузећима.
Такође, анкетирана предузећа, као и 2009. године, сматрају да би Стратешки план економског развоја
највише требало да обрати пажњу на развој малих и средњих предузећа, подршку и пружање помоћи
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предузећима и привлачење
диверзификација.

нових

предузећа

(страних),

индустријско

реструктурирање

/

13. Локална самоуправа је генерално оцењена задовољавајуће. Само два предузећа су оценила рад
локалне самоуправе оценом „изузетно“, док је 12 предузећа дало оцену „добро“. Чак 44 анкетирана
предузећа сматра рад локалне самоуправе „задовољавајућим“, 20 сматра да је рад локалних власти
„лош“, а 22 предузећа није дало одговор или је без мишљења.
Примећује се да велики број испитаника има индиферентан став према институцијама
локалне самоуправе – само 5 институција је оценило више од 50% испитаника. Када се посматрају
појединачне институције, најповољније су оцењени, узимајући у обзир више од 50% предузећа која
су дала одговор на ово питање, Национална служба за запошљавање (НЗС) са оценом 4, Агенција за
привредне рагистре 3,55, Регионална привредна комора 3,53, Републички фонд за развој 3,52 и
Пореска управа 3,46. Као највећи проблеми у раду са овим институцијама наводе се: спорост у
решавању проблема, незаинтересованост, сложене процедуре, лоша организација итд.

4.6. ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА
Анализирајући привредну структуру Града Ниша према тросекторском моделу уочава се да
терцијарни сектор партиципира са највећим процентом у стварању НД, а затим индустрија и
пољопривреда код којих је тај проценат нижи. Учешће терцијарног сектора далеко је испод нивоа
неких европских градова сличне величине, што се посебно односи на допринос туризма у укупном
дохотку.
Прерађивачка индустрија заузима доминантно место у стварању НД (са 49,1% у 2005.
години), а затим следе трговина на велико и мало и саобраћај (са 23,5% и 9,7%, респективно). Од
осталих делатности једино је значајније још учешће грађевинарства (учествује у стварању НД са 5,1%
у 2005. години), а занимљиво је веома ниско учешће пољопривреде, лова, шумарства и водопривреде
(са 3,9%), као и изузетно низак допринос угоститељско-туристичких капацитета у стварању НД
(2,0%), што указује на горе поменути мали допринос туризма укупном развоју Града Ниша.
Међутим, индикатори као што је локацијски коефицијент јасно показују однос између
локалне и националне еконимије, тачније идентификује специјализацију локалне економије за
поједине привредне делатности. На основу локацијског коефицијента Града Ниша јасно се види
опадање значаја прерађивачке индустрије која је 2002. године била једна од привредних грана у којој
је постојала базична запосленост и њено свођење на задовољавање већине локалних потреба.
Свакако, да би детаљнијом анализом структуре прерађивачке индустрије установили да су поједине
гране прерађивачке индустрије од великог значаја на националном нивоу. На основу локацијског
коефицијента се види и јасно померање тежишта привредних активности ка трећем – услужном
сектору који постепено постаје све доминантнији на територији Града Ниша.
Подаци добијени на основу локацијског коефицијента запослености нам указују да Град
Ниш има одличне предиспозиције да постане кључни логистички и административни центар
региона.
Такође, иако показује тенденцију раста, предузетништво на територији Града Ниша још увек
није достигло ниво Републике Србије, и овај сегмент треба и даље подстицати.
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4.6.1. ИНДУСТРИЈА
Индустрија у Србији је између 1989. и 2000. год. забележила драстичан пад од 50%. Данас,
традиционално продуктивни извозни сектори обраде метала, машинство и опрема, израда текстила,
обућа и производи од коже, послују са мање од 25% нивоа на којем су били 1989. године. При томе,
нема доказа о значајнијим променама индустријске производње у четворогодишњем периоду од 2000.
до 2004. год.18
Општи ниво индустријске производње у Нишу је низак. У 2004. години у односу на 1990. год.
износио је 45%. Највећи пад физичког обима индустријске производње био је у 1993. години -37% и
1999. године -25,6%. У периоду 1994. - 1998. год., индустријска производња је расла. Ланчани
индекси индустријске производње показују тенденцију сталног опадања, тако да је укупна
индустријска производња у 2004/03 опала 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%19.
У периоду 1995. – 1998. године забележен је раст ланчаних индекса индустријске производње
(од 87,1 на 124), да би већ наредне 1999. тај индекс пао на 70,8 што је у највећој мери последица
ратних дешавања. Године 2000. је индекс поново у порасту (133,4), 2001. у паду (91,0), 2002. у
порасту (121,7), да би у 2003. години (97,7) био у сталном паду, тако да у 2010. у односу на 2009.
годину индекс индустријске производње Града Ниша износи 86,5%20. Ово је поред осталог,
индикатор озбиљних структурних проблема у којима егзистира привреда Ниша, али и Србије
последњих деценија.

4.6.2. ПРЕДУЗЕТНИШТВО
МСПП имају важну улогу у економији Републике Србије, нарочито ако се има у виду учешће
овог сектора у:
1. Укупном броју предузећа (99,8%) и запослених (65,5%; у сектору МСПП од 2004. До 2007.
године отворено је око 149.000 нових радних места);
2. Промету (67,6%), у бруто домаћем производу (око 36%), бруто додатној вредности (БДВ 58,3%), профитабилности (38,6%) и продуктивности у пословању;
3. Извозу (50,2%), увозу (64%) и инвестицијама (51,2%) у нефинансијском сектору;
4. Микро предузећа доминирају у сектору МСПП са учешћем од 95,6% укупног броја и
запошљавају скоро 50% укупног броја запослених.21
Последњих десетак година број приватних предузетника и запослених код њих непрекидно
расте, као последица горе поменуте приватизације друштвених и државних предузећа.

18

Стратегија подстицања и развоја страних улагања (2006. год.), стр. 11.
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.
20
Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, Ниш 2011.
21
Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013.
године, 2008., стр. 5.
19
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Илустрација 9. Број и зараде приватних предузетника, лица која самостално обављају делатност и
запослених код њих
Година

Број приватних
предузетника,

Месечна нето зарада, дин.

Радили у току године
(просечан број месеци)

и запослених код њих
приватни

запослени

приватни
предузетни
ци

предузетниц
и

запослени

приватни
предузетници

запослен
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

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

...

...

...

...

...

2003
1)

1)

Корекција података за 2003. годину извршена је на основу дописа Министарства финансија,
Регионалног центра Ниш, Филијале Ниш од 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.
У периоду 2000 – 2007. година, број регистрованих и активних малих и средњих предузећа
(МСП) константно је растао и у Нишу и у Србији. Сектор МСПП партиципира са релативно малим
уделом у привреди Ниша. У 2004. години било је 2.327 МСПП у Нишавском округу, што је 99,1%
укупног броја предузећа у Нишу. Истовремено, МСПП у Нишу репрезентују 25,97% укупног броја
малих фирми у Србији, односно 3,49% свих фирми у Србији.22
Растући број регистрованих радњи протекле деценије показује развој предузетништва у
Нишу. Овај број је перманентно растао, од 5.850 у 2002. години, на 9.716 у 2007. години. Такође је
растао и број запослених у њима који према подацима за 2007. годину (без власника) износи 10.240.
Највећи број радњи и запослених у радњама је у сектору трговине (4.116 радњи - 42,36% и 6.118
запослених) и у занатству (3.321 радњи - 34,18% и 2.897 запослена).23 Ови подаци се најбоље могу
сагледати из следеће илустрације:
22

Студија развоја локалне економије града Ниша (2005. год.)
Статистички годишњак Града Ниша 2010, Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине, Ниш 2011.
23
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Илустрација 10. Самостални лични рад средствима у својини грађана
2002

2003 1)

2004

2005

2006

2007

1. Занатство
- број радњи,

2 580

1 699

1 693

1 997

2 875

3 321

- број запослених (без власника)

1 410

962

1 894

2 163

2 587

2 897

- број радњи

455

473

505

572

636

657

- број запослених (без власника))

810

547

563

625

954

1 054

342

413

498

513

957

1 052

49

62

76

96

152

171

629

711

722

786

520

570

…

-

-

-

-

-

- број радњи

1 844

2 938

3 121

3 446

3 675

4 116

- број запослених (без власника)

3 984

4 721

3 934

4 325

5 512

6 118

2. Угоститељство,

3. Самосталне професионалне
делатности
- број радњи
- број запослених (без власника)
4. Превозништво
- број радњи (превозника)
- број запослених (без власника)
5. Трговина,

1)

Корекција података за 2003. годину извршена је на основу дописа Министарства финансија,
Регионалног центра Ниш, Филијале Ниш од 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.
Напомена: Подаци за ову табелу за године 2008., 2009. и 2010., приказани су у табели у
наставку.
Самостални лични рад средствима у својини грађана
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1)

2)

Укупно
6 539

7 314

8 663

9 716

7 488

7 758

8 446

6 467

7 209

9 205

10
240

…

…

…

- број радњи

1 693

1 997

2 875

3 321

2 380

...

- број запослених (без власника)

1 894

2 163

2 587

2 897

...

...

505

572

636

657

528

595

- број радњи
- број запослених
1. Занатство

2. Угоститељство
- број радњи

665

77

5.

- број запослених (без власника)

563

625

954

1 054

...

...

...

Самосталне професионалне
Делатности
- број радњи

498

513

957

1 052

973

...

...

- број запослених (без власника)

76

96

152

171

...

...

...

722

786

520

570

567

...

...

-

-

-

-

...

...

...

- број радњи

3 121

3 446

3 675

4 116

3 040

2 060

2 665

- број запослених (без власника)

3 934

4 325

5 512

6 118

...

...

...

4. Превозништво
- број радњи (превозника)
- број запослених (без власника)
5. Трговина

1)

2)

Разлика од 5103 радњи између приказаног укупног броја активних пореских обвезника (7758) и
презентованих података за угоститељску (595) и трговинску делатност (2060), односи се на
радње које обављају остале самосталне делатности (занатаство, превозништво, самосталне
професионалне делатности, итд.).
Извор података: допис Министарствa финансија, Пореске управе – Филијале Ниш, број 43111407-1/10 од 06.08.2010. године.
У оквиру нераспоређених 5116 радњи обављају се остале самосталне делатности.

Структура средстава и капитала МСПП у Нишу је генерално незадовољавајућа. Доминантно
учешће у средствима имају обртна средства (62,25%), док стална средства учествују свега са 34,75%.
Као што се може уочити из претходног, у граду Нишу стално расте број приватних предузетника и
запослених код њих, који је у 2007. години достигао 9.716 радњи односно 10.240 запослених.
Доминантан сектор приватних радњи јесте трговина са 42,36%, и занатство са 34,18%, који
запошљавају и највећи проценат радника. Може се рећи да је таква структура сектора малих
приватних предузећа присутна и у Србији у целини, док у земљама Централне и Источне Европе
преовлађују предузећа у сектору индустрије.
Влада Србије је главна институција која је одговорна за стимулисање и безбедност бизнис
окружења које доприноси развоју сектора МСПП. У том циљу, Влада је усвојила Стратегију развоја
конкурентних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године. Стратегија доприноси
даљем јачању и ефикасном коришћењу развојних потенцијала сектора МСПП, што ће се позитивно
одразити на економски раст Републике Србије. Такво усмерење треба да допринесе повећању
конкурентности и извоза, даљем јачању иновационих капацитета предузећа, динамичнијем расту
запослености и равномернијем регионалном развоју. Успешно спровођење Стратегије обезбедиће
остваривање следећих резултата:
1) већи број нових предузећа која успешно опстају у првим годинама пословања;
2) бржи укупни раст и развој сектора МСПП, са динамичнијим претварањем микропредузећа
у мала и малих у средња предузећа;
3) повећање извоза и значајно побољшање спољнотрговинског биланса;
4) вишу стопа запослености висококвалификоване радне снаге - трајна упосленост;
5) равномернији регионални развој.24
24
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Република Србија је последњих година учинила значајан напредак у пружању подршке развоју
сектора МСПП. Укупно предвиђена средства за директну подршку МСПП сектору за 2008. годину
износила су око 20 милијарди динара или нешто више од 240 милиона ЕУР. Ова средства реализују се
кроз активности МЕРР, ФРРС, РАМСПП, СИЕПА, АОФИ, НСЗ, а биће усмерена на пружање
финансијске и нефинансијске помоћи. У оквиру финансијске подршке МСПП, најзначајнији напредак
остварен је реализацијом кредитне линије за почетнике (start – up) преко ФРРС и РАМСПП. У 2007.
години реализована вредност кредита је износила преко 1,2 милијарде динара, због чега је у 2008.
години за ове намене обезбеђено 2,2 милијарде динара. При реализацији ове кредитне линије, по први
пут је примењен децентрализован начин прикупљања и обраде кредитних захтева. РАМСПП је преко
мреже регионалних агенција и својих локалних канцеларија промовисала ову кредитну линију и
информисала потенцијалне предузетнике о кредитним условима, вршила процену предузетничких
потенцијала заинтересованих, спровела обуку за израду бизнис плана, а такође помагала при
попуњавању кредитних захтева. Тиме је извршено обједињавање финансијске и нефинансијске
подршке МСПП кроз услуге РАМСПП.25
У банкарском сектору је последњих година дошло до раста кредитне понуде намењене
сектору МСПП, при чему је остварена и добра територијална покривеност. Без обзира на раст понуде,
услови кредитирања су и даље неповољни, посебно са аспекта цене капитала, средстава обезбеђења и
компликованих и скупих процедура и различитих методологија при подношењу кредитних захтева.
Стога је влада Републике Србије предузела мере у погледу субвенционирања пословних банака које
дају кредите предузетницима за финансирање инвестиција и пословања уз стимулативне каматне
стопе. Посебно су значајни кредити за инвестиције-дугорочни, са каматном стопом од око 6% и роком
отплате 3-5 година и периодом почека од 6-12 месеци.
На локалном нивоу постоји неколико пројеката (реализованих или су у процесу реализације)
усмерених на предузетништва и развој МСП у Нишу: (I) Подршка развоју МСПП, финансиран од
стране донатора; (II) LEDIB пројекат (Local Economic Development In Balkan) усмерен на јачање
компаративних предности предузећа; (III) Бизнис инкубатор центар (БИЦ). Корисници овог
инкубатора су предузетници, тј. “start up” - мала и средња предузећа – 14 власника МСП и преко 100
запослених. Развојни пројекти, финансирани од страних донатора и фондација, су од изузетног
значаја за локалну привреду: бизнис инкубатора за индустријску производњу (поменуто је да у
оквиру „MIN Holding Co.“ је почело да ради 14 МСП – “start up”-ова), кластери фирми у текстилној и
грађевинској индустрији, ИЦИТ – Иновациони центар за развој информационих технологија при
Машинском факултету у Нишу, пројекти микрокредитирања МСПП, и слично.

25
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5.СТРАТЕШКИ ОКВИР
5.1. Стратегијa просторног развоја републике Србије 2009-2013-2020
Стратегијом просторног развоја Републике Србије су постављени циљеви, принципи и
концепција развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре који у потпуности подржавају развој
града Ниша као логистичког и интермодалног центра.
Општи циљ развоја саобраћаја је: остваривање, односно изградња и развој таквог
саобраћајног система Србије који омогућава одрживу мобилност становништва, пружа подршку
убрзаном развоју Републике Србије и њеној конкурентности у региону и шире на подручју
Југоисточне Европе.
Развој путног система треба да се заснива на следећим принципима: (1) ефикасност и
безбедност, (2) усмереност ка кориснику, (3) економичност, (4) окренутост ка заштити животне
средине, (5) интегрисаност са окружењем и другим видовима саобраћаја, и (6) квалитетно надгледање
и управљање.
Основни циљеви развоја железничког саобраћаја, обухватају: стварање предуслова за
значајније учешће у превозу робе и путника, и инвестирање у шинску инфраструктуру чиме се
минимизирају површине које се ангажују за потребе саобраћаја, усаглашавање пруга, а нарочито
пруге Коридора X, са захтевима и потребама ЕУ, унапређење квалитета шинске инфраструтуре. У
развоју шинског система треба поштовати принцип крајње рационалности, примењујући га где год је
то могуће и на темељу истог развити стратегију развоја „корак по корак” али не губећи никад из вида
дугорочни интерес земље.
У ваздушном саобраћају су следећи циљеви развоја: ваздухопловни систем Републике Србије
биће интегрални део европског ваздухопловног система, ваздухопловни саобраћај постаће главни вид
транспорта на релацијама дужим од 45 минута летења, из чега следи да ће београдски аеродром
„Никола Тесла“ постати регионално ваздушно чвориште југоисточне Европе, као и аеродром у Нишу.
Развој тржишта услуга ваздушног превоза повећаће улогу осталих ваздушних пристаништа у
Републици Србији, са тенденцијом да сваки регион у Србији има по један аеродром. И у ваздушном
саобраћају ће се поштовати принцип крајње рационалности, примењујући га где год је то могуће и на
темељу истог развити стратегију развоја „корак по корак”, на основу установљених приоритета, али
не губећи никад из вида дугорочни интерес земље.
Дугорочни циљеви развоја интермодалног саобраћаја обухватају: општа питања
(оптимизација транспортне мреже коришћењем свих расположивих природних и инфраструктурних
ресурса на принципу интермодалности), инфраструктуру (комбиновање и унапређење постојећег
инфраструктурног садржаја свих видова транспорта у једну интегрисану мултимодалну /
интермодалну / комбиновину мрежу и управљање (конкурентни превозници на слободном тржишту,
и широка употреба нових информационих технологија у транспорту и управљање токовима
информација).
Принципи развоја интермодалног система саобраћаја заснивају се на: комплементарној
развојној политици са хармоничним развојем свих видова транспорта, промоцији изграђених и
планираних капацитета, припреми концепта развоја мултимодалне / интермодалне / комбиноване
транспортне мреже, припреми планова развоја основне мреже транспортних центара мултимоданих /
интермодалних / комбинованих чворова и интерполације чворова, дефинисању приоритета, имајући
у виду постојеће ресурсе и очекиване траспортне токове.

80

Основна концепција развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре се заснива на: развоју
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре као приоритета економског и социјалног Развоја,
реализацији пројекта који стимулишу улогу Коридора X, реализацији пројеката који стимулишу
развој мреже ради повезивања са окружењем и повезивања унутар Србије, развоју јавног и приватног
партнерства код планирања, изградње и експлотације саобраћајних мрежа, рехабилитацији и
реконструкцији мреже локалног карактера, стандардизацији и модернизацији саобраћајног друмског
система односно прилагођавање европским стандардима, формирању квалитетних база података о
саобраћају и путној инфраструктури, приступу Србији као великом саобраћајно/транспортном центру
са великим урбаним центрима као носиоцима примарних функција.
Стратешки приоритети у саобраћајној привреди обухватају: активирање локација на тачкама
укрштања саобраћајних система за изградњу робно транспортних центара, не угрожавајући природне
вредности, адекватна просторна дистрибуција складишних терминала, проширење и модернизација
система саобраћајне привреде око граничних прелаза, умрежавање објеката и система саобраћајне
привреде на регионалној основи.
Просторни план Републике Србије као стратешки развојни документ утврђује и развој мреже
и центара интегралног транспорта. Транзитни положај Републике Србије у погледу копненог и
дунавског коридора, и прихватање захтева у погледу контејнерског, транзитног, увозно-извозног И
унутрашњег превоза, HUCKE PACK и По/По превоза, захтевају изградњу/довршавање центара
интегралног транспорта, дистрибутивних центара и терминала, међу којима је у првој фази изградња
центра у Нишу.
Ови центри на нов логистички начин поспешују регионални развој, односно микро и мацро
дистрибуцију. Због транзитног положаја земље и новонасталих саобраћајно-географских услова,
постоје значајни тржишно-транспортни потенцијали и потреба изградње ових логистичких центара,
сличних постојећим центрима у Европи и свету.

5.2. Национална стратегија одрживог развоја
Као основни циљеви постављени у Националној стратегији одрживог развоја у сектору у
сектору саобраћаја обухваћени су између осталих и:


укључивање Републике Србије у трансевропску мрежу с већом безбедношћу у саобраћају;



подизање квалитета саобраћајних услуга и услуга саобраћајне инфраструктуре;



повећање интермодалног транспорта у укупном превозу робе



јачање спољне димензије тржишта – транзитног саобраћаја, извоза и увоза робе и услуга.



даљу операционализацију и разраду поменутих циљева кроз стратегију развоја саобраћаја
Републике Србије

За даљи развој сектора саобраћаја у Републици Србији посебно је значајно развити
интермодални транспорт и подстицати интензивније коришћење железничког, а посебно речног
саобраћаја, као и привући међународне токове саобраћаја и искористити пловни пут Дунава. Ефекти
спроведених мера и активности позитивно би се одразили на развој и примену домаћих
информационих технологија, на пораст запослености, побољшање међународне конкурентности
привреде и створили би позитивне екстерне ефекте у сектору осталих услуга.
Поменути циљеви у Националној стратегији одрживог развоја у сектору саобраћаја се у
потпуности уклапају у развој комерцијалних садржаја, логистичког и карго центра на комплексу
Аеродрома у Нишу.
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5.3. Стратегија развоја Града Ниша до 2020. године
У делу Стратегије Града Ниша који описује Саобраћајну инфраструктура указује се на
положај Ниша на раскрсници балканских и европских путева. Територију града секу три важна
правца међународних путева и железница - неколико путних праваца који повезују Балкан са
централном и западном Европом, Влашку низију и Поморавље са Јадраном, Егејским и Црним морем
пролази кроз територију Ниша.
Ниш је мултимодално чвориште највишег ранга у Србији. Укрштање више врста саобраћаја
врши се на овом подручју: коридор аутопута, железничке пруге, аеродром и планиране пруге за
велике брзине Е-85 и Е-70, железничко чвориште, робно-претоварни центар, оптички каблови,
транзитне централе, ТВ и ЦТ предајници, струјни далековод 400kV. Мрежа путева је дугачка 391км, а
њену структуру чине: магистрални путеви (9%), регионални путеви (23%) и локални путеви (68%).
Сви путеви су са савременом подлогом, а стандард задовољава 91,7% локалних и 88,8% регионалних
путева.
Међународни аутопут на Коридору X (деоница Београд-Ниш-Грделица, Е-75) је делимично
изграђен. У плану је изградња и реконструкција деонице Грделица-граница Македоније (96км), а
планира се изградња аутопута Ниш-граница Бугарске (Е-80) у дужини 86,80км.
Положај на Коридору X омогућавао је почетком 1990-их фреквенцију од 4.000.000 туриста
годишње (транзитни туризам). Неопходан је завршетак Е-75 и Е-80 и пратећих објеката (мега центри,
бензинске пумпе, хотел и др.) као и постављање сигнализације на путу.
Осим споменутих националних и међународних саобраћајних праваца, на територији града је
слабије развијен систем регионалних саобраћајница (Ниш-Крушевац-Чачак-Ужице, правац НишЗајечар-Неготин-Бугарска и румунска граница). Постоји 6 регионалних путних праваца.
Ваздушни саобраћај са одвија преко аеродрома 'Константин Велики'. Полетно-слетна стаза
укупне дужине 2.500 м и ширине 45 м, рулна стаза дужине 290 м и ширине 25 м, платформа за
паркирање ваздухоплова димензија 275 x 100 м са 4 означене позиције (укупан капацитет аеродрома
у ванредним ситуацијама је 20 ваздухоплова). Пристанишна зграда укупне површине 1.700 м2.
Аеродром се налази у зони са врло повољним временским условима током целе године, са малим
бројем магловитих и снежних дана. Због тога је у претходном периоду коришћен као алтернативни
аеродром за аеродроме у Приштини, Београду, Подгорици, Скопљу и Софији. Аеродром су за
редовне и чартер летове и алтернативна слетања користиле компаније: ЈАТ, Аvиoгенеx, Moнtенегro
Aиrlинеs, Macеdoниaн Aиrlине (МАТ), Balkaн, Tеa, Crossaиr, Dеutschе BA, Lufthaнsa, Thomsoн и др.
Стратегијом развоја града Ниша су дефинисана четири стратешка правца развоја, као
изузетно важна за покретање одговарајућих развојних механизама у граду Нишу.
Стратешки правац I: Територијални развој оријентисан ка одрживој животној средини. Циљ
стратешког правца: трансформисати град Ниш у урбани регионални центар са високим квалитетом
животне средине, комуналне опремљености и саобраћајне повезаности, у складу са напредним
развојним политикама и добрим примерима праксе развијених европских градова.
Стратешки правац II: Успоставити сигурно и поуздано окружење за инвестиције као основу
за одрживи економски развој. Циљ стратешког правца: створити услове за понуду адекватне радне
снаге, отварање финансијских могућности за развој предузетништва, логистике, привлачење
инвестиција, индустријску реалокацију, унапређење односа и стварање услова за повећање
активности локалне пословне заједнице, као и стварање нових предузећа у високопрофитабилним
областима.
Кључне политике/мере за стратешки правац II:
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политике (мере) за привлачење инвестиција и индустријске реалокације (порески и
финансијски подстицаји, административна ефикасност, услуге за предузећа, “све на
једном месту“ концепт, развојна агенција/јединица за развој)

проактивни приступ привлачењу страних директних инвестиција кроз обнављање
контаката са некадашњим пословним партнерима гиганата попут ЕИ, МИН итд. и
коришћење постојећих контаката локалне пословне заједнице са добављачима и купцима
из земље и иностранства - политике за подршку предузетништву у терцијарном сектору

политике за побољшање квалитета радне снаге (стручно усавршавање, тренинг и
едукације, универзитетски мастери, доживотно образовање, центри за развој каријере)

политике за јачање веза између предузећа и универзитета (центри изврсности,
технолошки паркови, научно-технички инкубатори и кластери)

унапређење односа са локалном пословном заједницом и стварање услова за задржавање
постојећих и ширење њених пословних активности- политике за стварање материјалне и
нематеријалне инфраструктуре (индустријске зоне, бизнис инкубатори, научни и
технолошки комплекси, индустријски паркови, слободне царинске зоне, логистичке
платформе)

политике за решавање проблема незапослености (развојни планови за превазилажење
јаза између потреба привреде и постојећих образовних профила, центри за радну
оријентацију, програми кредитирања малих и средњих предузећа, програми start-up
кредита)

политике урбаног маркетинга (градски инфо-центар, ширење културе и праксе
стратешког планирања; – маркетинг територије (локације) усмерен ка екстерним
субјектима у циљу ширења нове слике „будућег Ниша”)
Стратешки правац III: Уравнотежено и свеобухватно побољшање квалитета живота у граду
Нишу. Циљ стратешког правца: Створити подстицајну и безбедну друштвену средину у којој ће сви
грађани моћи да искажу и да задовоље своје потребе за припадањем и идентитетом, дружењем и
личним развојем.
Стратешки правац IV: Унапређење институционалног окружења и процеса управљања. Циљ
стратешког правца: увести институционалне реформе у циљу побољшања способности и
ефикасности у процесима доношења одлука, пратећи принципе субсидијарности на територији града.
Поменути стратешки правци и акциони циљеви из Стратегије развоја града Ниша се у
потпуности уклапају у развој комерцијалних садржаја, логистичког и карго центра на комплексу
Аеродрома у Нишу.

5.4. Национална стратегија Србије за приступање Европској унији
Предложени пројекат изградњу комерцијалних садржаја, логистичког и карго центра на
комплексу аеродрома у Нишу садржи стратешке препоруке приближавања саобраћајног система
Србије систему ЕУ, на краћи (ревитализацију саобраћајног система у свим његовим сегментима,
континуирано текуће и инвестиционо одржавање инфраструктуре), средњи и дужи рок (реализују се
сва три стратешка циља:
1) бржи развој и подизање на виши технички, технолошки и организациони ниво укупног
саобраћајног система, чиме се стварају претпоставке за ефикасније и рационалније
задовољавање потреба за превозом, али и достизање европских стандарда и норми,
2) успостављање такве структуре саобраћајног система и тржишта превозних услуга која
одговара валоризацији конкурентских предности,
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3) даље интегрисање домаћих у европске саобраћајне токове, према усаглашеним коридорима
на нивоу ЕУ.
Предложени пројекат се у потпуности уклапа у дате инвестиционе приоритете у области
инфраструктуре. Његовој даљој имплементацији допринеће и предстојећа правна хармонизација са
стандардима ЕУ - Сагласност са Уговором о јединственом ваздушном простору.

5.5. Стратегија за смањење сиромаштва у Србији
Предложени пројекат, има директне ефекте којима се реализују стратешки циљеви
дефинисани у Стратегији за смањење сиромаштва, и то на сваком од три основна правца.
Правац 1. Развојана оријентација пројекта даје нагласак на отварању нових радних места,
стварање амбијента за привлачење иностраног капитала, убрзан процес реструктуирања и
приватизације и стварања пословног амбијента за развој предузетништва.
Правац 2. Оспособљавање великог броја људи за рад у новој приватизованог привреди и на
новим производним и услужним радним местима
Правац 3. Реализација програма везана за мало развијено подручје Опшине Ниш, Нишавског
региона и најсиромашније и социјално угрожене делове становништва.

5.6. Стратегија Регионалног развоја Републике Србије
Стратегија Регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године је
зацртала развој инфраструктуре као један од приоритетних циљева у развоју. Као покретач
равномерног регионалног развоја и искоришћења компаративних предности региона, унапређења
превоза људи и робе у овом делу Србије, истиче се модернизација, реконструкција и изградња
инфраструктуре и модернизација Аеродрома Ниш.
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6. АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ И ОКОЛИНЕ
6.1. Титулар имовине
Грађевинско земљиште, које Град Ниш отуђује Министарству здравља Републике Србије –
Клиничком центру Ниш, сходно одредбама Закона о планирању и изградњи, Закона о јавној својини
и сходно Уредби и условима и начину под којим локална самопоуправа може да отуђи или да у закуп
грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде,
представља грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша.
Закон о планирању и изградњи у члану 96. став 7. прописује могућност јединице локалне
самоуправе за давање у закуп грађевинског земљишта без накнаде уз претходно прибављену
сагласност Владе. Уредбом Владе РС о условима и начину под којим локална самоуправа може да
отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или
без накнаде, ближе су прописани услови и начин давања у закуп грађевинског земљишта без накнаде,
те је нужно усвајање Елабората о оправданости, који се доставља Влади РС ради давања претходне
сагласности за давање у закуп грађевинског земљишта.

6.2. Урбанистичко планирање
Актуелни Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025. донет је 2011. године. Генерални
урбанистички план Ниша усвојен је као основ другорочног развоја града у периоду 2010-2025 године.
Правни основ за израду ГУП-а представља Одлука о изради ГУП-а Ниша 2008 - 2023, донета од
стране Градоначелника града Ниша 26.05.2008. године ("Службени лист града Ниша", бр. 53/2008).
Законски оквир представљају одредбе Закона о планирању и изградњи који је донет 31.08.2009.
године на седници Скупштине Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС",
бр. 31/2010).
Генерални урбанистички план се у погледу садржаја, методологије, поступка усвајања и
презентације, темељи на одредбама Закона о планирању и изградњи, као и на другим прописима од
значаја за планирање, уређење и заштиту простора. Временски хоризонт ГУП-а Ниша се у складу са
чланом 23., став 1. Закона о планирању и изградњи који дефинише да је ГУП стратешки развојни
план утврђује на 15 година, односно до 2025. године. Плански основ за израду ГУП-а представљају
решења и смернице планова вишег реда - просторних планова, Стратегије развоја града Ниша, као и
сегменти планских решења преко 440 важећих урбанистичких планова. У погледу планова вишег
реда најзначајнији су просторни планови који у потпуности обухватају подручје ГУП-а:
 Просторни План Републике Србије (Службени гласник РС, 13/96);
 Просторни план града Ниша до 2010. године, донет 1992. године (Међуопштински службени
лист - Ниш, бр. 26/92) и
 Одлука о изради и Програм израде новог Просторног плана административног подручја града
Ниша усвојени су 17.05.2007. године ("Службени лист града Ниша", број 28/2007).
Просторни планови који делимично обухватају подручје ГУП-а су:
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске ("Службени
гласник РС", број 83/2003 и 41/2006);
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора Београд - Ниш ("Службени гласник
РС", број 69/2003) и
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Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Македонија
("Службени гласник РС", број 77/2002).

Најзначајнији стратешки документ за подручје ГУП-а је Стратегија развоја града Ниша,
усвојена на седници Скупштине града Ниша 03.12.2007. године ("Службени лист града Ниша", бр.
82/2007). Ревизија Стратегија развоја града Ниша за период 2009-2020. године усвојена је на седници
Скупштине града Ниша 15.04. 2010. године. ("Службени лист града Ниша", бр. 20/2010). У погледу
урбанистичких планова који разрађују мање урбанистичке целине на подручју ГУП-а значајно су
поштовани сегменти планских решења преко 450 важећих урбанистичких планова - 277
преиспитаних планова којима је важност продужена 2003. године) и преко 170 планова донетих на
основу Закона о планирању и изградњи из 2003. и 2009. године. Приликом утврђивања концепција
развоја и уређења простора поштовани су и сегменти планских решења претходног ГУП-а Ниша из
1995. године ("Службени лист града Ниша", бр. 13/95), као и Прве измене и допуне из 2001. године
("Сл. лист града Ниша", бр. 2/02), Друге измене из 2004. године ("Сл. лист града Ниша", бр. 41/04) и
Треће измене и допуне из 2007. године ("Службени лист града Ниша", бр. 51/07).
Подручје ГУП-а Ниша захвата површину од 266,77 км2, односно 26676,90 хектара.



Подручје ГУП-а Ниша захвата:
територију целе градске општине Медијана и
делове територије градских општина Црвени Крст, Пантелеј, Нишка Бања и Палилула.
Градска
општина
Медијана
централни
део
подручја
плана;
Градска
општина
Црвени
Крст
северозападни
део
подручја
плана;
Градска
општина
Пантелеј
североисточни
део
подручја
плана;
Градска
општина
Нишка
Бања
југоисточни
део
подручја
плана
и
Градска општина Палилула - југозападни део подручја плана.

Подручје обухвата je у знатној мери повећано у односу на границу претходног ГУП-а и то у
северном, источном и западном делу, док се у јужном делу граница углавном задржава. Разлози
проширења подручја су у чињеници да насеља, која су у граници обухвата, треба да представљају
Грађевинско подручје у коме ће се градити путна и остала комунална инфраструктура у циљу већег
степена контроле градње и заштите пољoпривредног земљишта од неконтролисане градње. Северни,
западни и источни део подручја ГУП-а Ниша, представља простор на коме ће се градити аутопут,
железница, гасовод, привредни, енергетски и други објекти.




Подручје ГУП-а Ниша захвата:
целе катастарске општине: Брзи Брод-Суви До, Бубањ, Доња Врежина, Доње Међурово, Доњи
Комрен, Доњи Матејевац 1, Горња Врежина, Горње Међурово, Горње Комрен, Малча,
Медошевац, Ниш-Бубањ, Ниш-Црвени Крст, Ниш-Пантелеј, Ниш-Ћеле Кула, Нишка Бања,
Ново Село, Паси Пољана, Поповац, Трупале, Вртиште, Чамурлија и Чокот;
делове катастарских општина: Бреница, Доње Власе, Габровац, Горњи Матејевац, Хум,
Јелашница, Каменица, Кнез Село, Крушце, Лалинац, Мезграја, Мрамор, Просек-Манастир,
Прва Кутина, Радикина Бара, Рујник, Горња Топоница, Сечаница и Суповац.
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Илустрација 11. ГУП Града Ниша
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Илустрација 12. Информација о локацији
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7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

На основу наведних података, узимајући у обзир тренутну друштвену, економску и социјалну
ситуацију у Граду Нишу, као и допринос општем развоју заједнице, у складу са Уредбом Владе
Републике Србије 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, 54/2011 и 21/2012), а на основу Закључка Градског већа број 782-9/2012-03
од 07.09.2012. године, отуђење земљишта без накнаде на К.П. бр. 4270, 4273/3, 4273/8, 4273/13,
4273/5, 4274, 4269, 4266, 4262, 4260, све у К.О. Ниш - Ћеле Кула, Министарству здравља Републике
Србије – Клиничком центру Ниш је оправдано.
Наиме, Чланом 2. став 1. тачка 2. Уредбе Владе Републике Србије 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, 54/2011 и
21/2012), дефинише могућност јединице локалне самоуправе да отуђи или да у закуп грађевинско
земљиште у јавној својини по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без
накнаде, по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о планирању и изградњи,
под условом да је то земљиште намењено за изградњу објеката који нису намењени тржишту већ за
потребе државних органа, односно органа јединице територијалне аутономије или органа јединице
локалне самоуправе и да је инвеститор тог објекта Република Србија, аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе.
Како је инвеститор у овом случају Министарство здравља Републике Србије – Клинички
центар Ниш, то је испуњен горенаведени услов и тиме је отуђење земљишта без накнаде на К.П.
бр. 4270, 4273/3, 4273/8, 4273/13, 4273/5, 4274, 4269, 4266, 4262, 4260, све у К.О. Ниш - Ћеле Кула,
Министарству здравља Републике Србије – Клиничком центру Ниш је оправдано.
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О Програму привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су: стратешки географски положај, бесцарински извоз у
земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 10%, као и
образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија нуди и
финансијску подршку инвеститорима. СИЕПА је до сада објавила 15 позива, у оквиру којих је
додељено 224 милиона евра за отварање 40.088 радних места у Србији.
Бесповратна финансијска средства се могу доделити за финансирање инвестиционих
пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и за
стратешке пројекте из области туризма.
Средства се не могу доделити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору примарне
пољопривредне производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких влакана и угља, нити
следећим привредним друштвима:


којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог
капитала, али не испод законом прописаног минимума,



против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за
покретање стечајног поступка,



која имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,



којима су из буџета Републике Србије већ додељена средства за исте намене,



чији је оснивач или већински власник Република Србија.
Средства се додељују на нацин приказан у табели која следи:

За греенфиелд и броwнфиелд пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити
предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма, бесповратна средства се
додељују у износу од 4.000 до 10.000 евра по сваком раднику запосленом на неодређено време у року
од три године од дана закључења уговора о додели средстава.
За пројекте од посебног значаја - инвестиције чија вредност износи најмање 200 милиона евра
и којом се обезбеђује отварање најмање 1.000 нових радних места, у периоду од највише десет година
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од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 17%
укупне вредности инвестиције.
За велике инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра
и којом се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места, у периоду од највише десет година
од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 20%
укупне вредности инвестиције.
За средње инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона
евра и којом се обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места, у периоду од највише десет
година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до
10% укупне вредности инвестиције.
Средства се додељују у зависности од места улагања, и испуњености услова и критеријума
предвиђених уредбом, и то према приложеној табели.
Пријаве за доделу средстава подносе се Агенцији за страна улагања и промоцију извоза
(СИЕПА) након објављеног јавног позива за доделу бесповратних средстава. Након спроведеног
поступка оцењивања пројеката, средства ће бити одобрена компанијама у складу са коначном
бодовном оценом.
Инвестициони пројекти се оцењују и бодују на основу следећих критеријума:
 референце инвеститора
 удео домаћих добављача
 одрживост инвестиције
 нове технологије и преносивост знања и вештина на домаће добављаче
 ефекат инвестиција на људске ресурсе
 обим међународног промета
 економски ефекти пројекта
 ефекти инвестиције на привредни развој општине односно града
Додељена средства исплаћују се у зависности од вресте инвестиције на следећи начин:
1. за Греенфиелд инвестиције - у четири једнаке транше од по 25% од укупног износа додељених
средстава по испуњењу сваког од следећих услова:
 по закључењу купопродајног уговора/достављањем извода из катастра и земљишњих књига,
 по добијању дозволе за изградњу, не старије од три године од дана подношења захтева за
исплату,
 по добијању употребне дозволе,
 по остварењу пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом.
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2. за Броwнфиелд инвестиције које не подразумевају реконструкцију - у две транше:
 30% од укупног износа додељених средстава по закључењу купопродајног уговора односно
власничког листа и употребне дозволе или уговора о закупу објекта и употребне дозволе за
објекат,
 70% од укупног износа додељених средстава по остварењу пуне запослености.
3. за Броwнфиелд инвестиције које подразумевају реконструкцију/адаптацију
 у четири једнаке транше уколико се ради о реконструкцији објекта, а по достављању
документације која је предвиђена за греенфиелд инвестиције,
 у три једнаке транше уколико се ради о адаптацији објекта, при чему се уместо грађевинске и
употребне дозволе као доказ за исплату друге транше подноси ресење о одобрењу радова.
4. за пројекте у сектору услуга који подразумевају закуп пословних просторија
 30% од укупног износа додељених средстава по закључењу уговора о закупу објекта,
 70% од укупног износа додељених средстава по остварењу пуне запослености.
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О Програму привлачења директних инвестиција

Поред постојећих предности, као што су стратешки географски положај, бесцарински извоз у
земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од 10%, као и
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образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним трошковима, Србија нуди и
финансијску подршку инвеститорима. СИЕПА је до сада објавила скоро двадесет, у оквиру којих је
додељено преко 164 милиона евра за отварање око 35.000 радних места у Србији.
Бесповратна финансијска средства се могу користити за финансирање инвестиционих
пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или
стратешке пројекте из области туризма.
Средства се не могу доделити за инвестиционе пројекате у сектору примарне пољопривредне
производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких влакана и угља.
Од права на доделу средстава изузимају се и привредна друштва:
Ø којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог
капитала, али не испод законом прописаног минимума,
Ø против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за
покретање стечајног поступка,
Ø која имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији,
Ø којима су из буџета Републике Србије већ додељена средства за исте намене,
Ø чији је оснивач или већински власник Република Србија.
За директне инвестиције у греенфиелд и броwнфиелд пројекте у производном сектору,
сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области
туризма, бесповратна средства се додељују у износу од 2.000 до 10.000 евра по сваком раднику
запосленом на неодређено време у периоду од три године од дана подношења пријаве за доделу
средстава, односно у року од две године за инвестиционе пројекте који подразумевају закуп
пословних просторија.
Посебан финансијски пакет је предвиђен за улагања од посебног значаја. Наиме, уколико
вредност улагања износи најмање 200 милиона евра којим се обезбеђује отварање најмање 1.000
нових радних места, у периоду од највише десет година од дана почетка инвестирања, бесповратна
средства се додељују у износу до 20% вредности инвестиције. За инвестиције у вредности од
минимум 50 милиона евра које обезбеђују отварање најмање 300 нових радних места, у периоду од
највише десет година од дана почетка инвестирања, бесповратна средства се додељују у износу до
20% вредности инвестиције.
Средства се додељују у зависности од места улагања, и испуњености услова и критеријума
предвиђених уредбом, и то према приложеној табели:
Средства за подстицање улагања од посебног значаја се обезбеђују у буџету Републике
Србије. Износ средстава одређује Влада у зависности од важности, вредности и услова пројекта.
Инвестициони пројекти се оцењују и бодују на основу следећих критеријума:
Ø

референци инвеститора;
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Ø

удела домаћих добављача и ефекта инвестиције на продуктивност осталих домаћих
привредних друштава, предузећа и других правних лица који раде у истом сектору;

Ø

одрживости инвестиције / трајности пословања;

Ø

нових технологија и преносивости знања и вештина на домаће добављаче;

Ø

ефеката инвестиција на људске ресурсе;

Ø

оцене утицаја на животну средину;

Ø

обима извоза;

Ø

супституције увоза;

Ø

ефеката инвестиције на привредни развој општине, односно града и региона у које се
инвестира.

Пријаве за доделу средстава подносе се Агенцији за страна улагања и промоцију извоза
(СИЕПА) након објављеног јавног позива за доделу бесповратних средстава. Након спроведеног
поступка оцењивања пројеката, средства ће бити додељивана изабраним компанијама у складу са
укупном оценом.
Додељена средства исплаћују се у четири једнаке транше од по 25% од укупног износа
додељених средстава по испуњењу сваког од следећих услова:
Ø

по закључењу купопродајног уговора или уговора о закупу земљишта;

Ø

по добијању грађевинске дозволе;

Ø

по добијању употребне дозволе;

Ø

по остварењу пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом.

Ø

Изузетак чине пројекти у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине
који предвиђају закуп пословних просторија, где се додељена средства исплаћују у две
једнаке транше по испуњењу сваког од следећих услова:

Ø

по закључењу уговора о закупу пословних просторија у трајању не краћем од три године
од дана завршетка инвестиционог пројекта;

Ø

по остваривању пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом.
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Анекс 3 - ЗАПОСЛЕНИ ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2010.
ЗАПОСЛЕНИ 1), ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ, 2010. – Годишњи просек - 2)
Запослени у привредним друштвима, установама, задругама и
организацијама 2)
Employed in business companies, institutions, cooperatives and in
organizations 2)
пољопривреда,
шумарство
и водо-

Укупно
Тotal
свега
Тotal

привреда
economy

ванпривреда
noneconomy

привреда
Аgriculture,
forestry and
water
resources
managemen
t

рибарств
о
Fishing
industry

вађење
руда и
камена
Mining

Република
Србија3)
Republic
Serbia3)

1 889 085

1 396 792

972 472

424 320

45 091

1 038

22 287

90 591

69205

45 973

23 232

934

0

352

73 313

58 897

39 843

19 054

579

0

53

43 596

38 597

24 824

13 773

410

0

49

2 574

1 709

991

718

2

0

1

11 649

7 503

5 765

1 738

51

0

3

of

Нишавски округ
Nis district
Град Ниш
City of Nis
ГО4) Медиjана
CM4) of Medijana
ГО Нишка Бања
CM of
Banja

Niska

ГО Палилула
CM of Palilula
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ГО Пантелеј
4 939

2 527

1 930

597

46

0

0

10 555

8 561

6 333

2 228

70

0

0

7 614

5 032

2 700

2 332

172

0

299

2 363

1 012

712

300

0

0

0

1 543

828

397

431

68

0

0

1 741

1 070

686

384

13

0

0

887

620

321

299

58

0

0

3 130

1 746

1 314

432

44

0

0

CM of Pantelej
ГО Црвени Крст
CM of Crveni Krst
Алексинац
Aleksinac
Гаџин Хан
Gadzin Han
Дољевац
Doljevac
Мерошина
Merosina
Ражањ
Razanj
Сврљиг
Svrljig
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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
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Проф. др Зоран Перишић
Градоначелник Града Ниша
Подаци о лицу које се овлашћује за потпис Уговора о отуђењу по добијању сагласности Владе
Републике Србије доступни у допису 448/2012-14 од 26.09.2012. израђеном од стране Службе за
послове Градоначелника.
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Анекс 5: Подаци о инвеститору
Министарство здравља Републике Србије – Клинички центар Ниш
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Анекс 6: Попис и површине катастарских парцела за које се предлаже отуђење и Изводи из
листа непокретности бр. 107, 113 од 23.08.2012. и 113 од 24.08.2012., 8798 и 6123 све К.О. Ниш
Ћеле Кула

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132
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Анекс 7: Процена тржишне вредности земљишта од стране Пореске управе
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135

Анекс 8 – Износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности
грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о располагању / отуђењу

136

Анекс 9 – Подаци из планског документа на основу којих се може издати локацијска и
грађевинска дозвола
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138

139

140

141

142

143

