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Преамбула 

Прпјекат „МСП-ИПА 2007 – Дпбра лпкална управа, планираое и пбнављаое услуга“ финансира 
Еврппска Унија, а спрпвпди кпнзпрцијум кпји предвпди ГИЗ Интернатипнал Сервицес. Реализација 
прпјекта је заппшела у јануару 2010 и заврщиће се у јануaру 2013.  

Прпјекат представља деп дугпгпдищое ппмпћи и ппдрщке фпнда бесппвратне ппмпћи за развпј 
ппщтина и градпва у Србији.  

Свепбухватан циљ прпјекта је: „Да дппринесе бпљпј управи и екпнпмскпм развпју у Србији крпз 
ппдрщку великпм низу аспеката децентрализације пдгпвпрнпсти и надлежнпсти са централнпг на 
лпкални нивп.“  

Специфишни циљеви прпграма су: 

o Унапредити капацитете за дпбру управу и ппщтинскп управљаое на лпкалнпм нивпу, 

o Унапредити лпкалне услуге грађанима и ппвећати лпкални екпнпмски развпј, 

o Пјашати Сталну кпнференцију градпва и ппщтина и  

o Ппвећати сарадоу између централних и лпкалних власти  

Прпјекат пбухвата шетири кпмппненте: 

o Ппщтинскп планираое  

o Ппщтинске финансије  

o Административну ефикаснпст  

o Управљаое фпндпм бесппвратне ппмпћи- 

У пквиру кпмппненте 1., Ппщтинскп планираое, Управа за ппљппривреду и развпј села Града 
Нища је 2010. гпдине кпнкурисала за израду Регипналнпг плана руралнпг развпја.  

Накпн прихватаоа апликације пд стране МСП-ИПА 2007 Прпграма, пптписан је Мемпрандум п 
сарадои.  

Рещеоем Градпнашелника, пд 21.01.2011. гпдине, град Нищ је заппшеп прпцес израде Плана 
руралнпг развпја за Нищавски пкруг. Нпсилац активнпсти испред града Нища је Управа за 
ппљппривреду и развпј села.  

Партнери града Нища на прпјекту су ппщтине: Алексинац, Дпљевац, Гачин Хан, Сврљиг, 
Мерпщина, Ражао и Спкпбаоа. Све партнерске ппщтине су пдлукама ппщтинских већа именпвале 
кппрдинатпре испред свпјих ппщтина.  

 

Прпјектни тим 
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На основу члана 37. став 1. тачка 33.  Статута општине Дољевац („Сл. лист 

Града Ниша“, број 69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012 и 70/2012),  

Скупштина општине Дољевац,  на седници од 30.01. 2013. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НИШАВСКОГ ОКРУГА 

 2012. - 2021. 

 

Члан 1. 

 Усваја се План руралног развоја Нишавског округа  2012. - 2021. 

Текст Плана руралног развоја Нишавског округа  2012. - 2021. је саставни 

део ове одлуке.  

 

Члан 2. 

 За праћење спровођења  Плана руралног развоја Нишавског округа  2012. – 

2021. задужује се Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине 

Дољевац. 

Члан 3. 

Одлуку објавити у ''Службном листу Града Ниша''. 

 

Број: 30-1 

У Дољевцу, 30.01.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Томислав Митровић 
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Ппздравна реш градпнашелника Града Нища 
 

'' Живимп у изазпвним временима у кпјима је тещкп предвидети будућа дпгађаоа али тп 

не сме да нас спрешава да ппкущамп да щтп ташније сагледамп нащу будућнпст и да наще планпве 

уклппимп у стратегије кпје дпнпсе земље и заједнице на шија смп тржищта прјентисани. 

Сведпци смп  да се данас свет супшава са некпликп истпријских, мпже се слпбпднп рећи 

цивилизацијских изазпва, кап щтп су климатске прпмене, смаоеое резерви фпсилних гприва, 

криза финансијскпгсектпра, щтп све заједнп, птежава прављеое развпјних планпва у једнпј земљи 

и екпнпмији кпја псим пвих глпбалних, има и свпје знашајне транзиципне прпблеме.  

Истприја ппказује да оеним тпкпм управљају нарпди, ппјединци и групе кпји имају јасне 

визије и енергију да их пстваре. Са тпм мищљу, струшоаци разних прпфила са ппдрушја 

Нищавскпгпкруга, предвпђени експертским тимпм Прпјекта „МСП-ИПА 2007'' предузели су низ 

активнпсти да дефинищу те визијеи прпнађу нашине за оихпвп пствариваое.  

Ппљппривреда Србије  и оене руралне средине, ппсебнп централне и јужне Србије, има 

специфишне прпблеме кпји су нераскидивп везани за прпблем тещких негативних демпграфских 

трендпва. Мнпгп је узрпка кпји су дпвели дп тпга и пвај план ппкущава да их дефинище али и да 

предлпжи квалитетна мпгућа рещеоа за оих.  

Пплазна пснпва свих нащих размищљаоа је најискреније и најдубље увереое да Србија и 

оена привреда, па у пквиру ое и ппљппривреда и руралне средине у кпјима се пна пдвија, без 

пбзира на све прпблеме, имају изванредне развпјне мпгућнпсти. Наща привреда и тржищте се 

птварају према свету, а истпвременп се и светска тржищта птварају за нащу привреду. Тп је велика 

щанса за пне прпизвпђаше и прерађиваше кпји су схватили сущтину ппслпваоа са светпм.  

Приступ развпјним прпблемима се мпра знашајнп прпменити и прилагпдити савременим 

трендпвима у свету. У тпм смислу, кљушна реш руралнпг развпја кпја је дала успещне резултате у 

Еврппи и щирпм света је МУЛТИФУНКЦИПНАЛНПСТ.  

Привреда и у пквиру ое ппсебнп ппљппривреда, имају ту мултифункципналну димензију у 

кпјпј није дпвпљнп самп дпћи дп прпизвпда. Тп јесте примарни задатак и припритет свих нас - да 

дпђемп дп квалитетних и кпнкурентних прпизвпда кпји ће се успещнп прпдавати на дпмаћем али 

и на тржищтима других земаља.  
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Ппљппривреднпм прпизвпдопм се баве људи кпји имају и свпје мале, људске пптребе 

кпје се шестп занемарују, такп да је данащои квалитет живпта  на селу шестп знашајнп лпщији негп 

у градским срединама. Будући да пвај прпблем представља главни разлпг напущтаоа 

села,квалитетна кпмунална рещеоа се намећу кап један пд припритета будућег руралнпг развпја 

за наще ппљпприврднике и оихпву децу. Акп желимп да сашувамп наща села и прпизвпдоу у 

оима,живпт на селу мпра ппстати лепщи и атрактивнији негп живпт у граду. 

У уређеним селима мпра да се пбезбеди мпгућнпст заппщљаваоа шитавих  ппрпдица, кап 

и свих пних  кпји впле живпт у сепским срединама али немају афинитет за бављеое 

ппљппривреднпм прпизвпдопм. Диверсификација привредних активнпсти на селу је затп трећи 

припритет, а међу оима - збпг леппте сепских предела, сепски туризам има дпминантнп местп. 

Нищавски пкруг је пребпгат прирпдним лепптама збпг шега активнпсти на маркетинщкпм 

представљаоу и инфраструктурнпм ппремаоу села представљајузнашајан сегмент нащих  

припритета.  

И кпнашнп, пве активнпсти неће имати смисла акп се истпвременп не пбезбеде и механизми 

за пшуваое прирпдних ресурса. Сведпци смп да се пви ресурси и квантитативнп и квалитативнп не 

кпристе правилнп и да је прпизвпдним активнпстима шестп живптнп угрпжена прирпдна средина 

руралнпг ппдрушја. Заједнишка пбавеза  свих је да прирпдну средину не кпристимп самп за наще 

пптребе, већ да  је непщтећену - шак пбпгаћену и пплемеоену пставимп будућим генерацијама. 

Све наведенп садржи пвај знашајни дпкумент кпји дефинище нащу визију, стремљеоа и наще 

активнпсти кпје треба да дпведу дп тпга да 2022. гпдину дпшекамп у једнпм уређенпм, 

пзелеоенпм крају пунпм щума и туристишких излетищта, крају у кпјем ће се јести најздравија 

мпгућа храна  и у кпме ће српски језик бити самп један пд мнпгих кпји ће се гпвприти захваљујући 

свакпдневнпј ппсети брпјних туриста и нащих ппслпвних партнера.'' 

 

                                                                                                                     Градпнашелник Града Нища 
 

Прпф. др Зпран Перищић 
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Метпдплпгија 
 

Метпдплпгија за израду Плана руралнпг развпја Нищавскпг пкруга је настала кап резултат 
активнпсти прпјекта МСП-ИПА 2007. Представља разраду метпдплпгије кпја је примеоена кпд 
израде стратегија пдрживпг развпја, а кпја је развијена тпкпм прпјекта Exchange 2 – Заједнишка 
ппдрщка лпкалним сампуправама. Циљ примеоене метпдплпгије је метпдплпщка 
стандардизација прпцеса стратещкпг планираоа.  

План руралнпг развпја Нищавскпг пкруга (у даљем тексту План) је сектпрски стратещки 
план развпја кпји треба да пружи смернице и ппдстицаје за будући рурални развпј Нищавскпг 
пкруга и ппщтине Спкпбаоа. Временски пквир за имплементацију Плана је 2012 - 2021. гпдина, 
пднпснп 10 гпдина.  

 План се пднпси на пдрживи развпј живпта, рада и функципнисаоа у руралним пбластима 
Нищавскпг пкруга и ппщтине Спкпбаоа (у даљем тексту се пзнашава кап регипн). Пдрживпст 
ппдразумева кприщћеое прирпдних ресурса у мери кпја дпзвпљава да се ти ресурси прирпднп 
пбнпве.  

 Шире гледанп, План се наслаоа на пквирни план „Миленијумских развпјних циљева“ УН, 
кап и на Наципналну Стратегију пдрживпг развпја Републике Србије. У сектпрскпм делу, План се 
наслаоа на ЕУ пплитику руралнпг развпја, дпк је на наципналнпм нивпу усклађен са Наципналним 
планпм развпја ппљппривреде и Стратегијпм руралнпг развпја. План се у пптпунпсти наставља на 
већ развијене лпкалне стратегија пдрживпг развпја, лпкалне сектпрске планпве кап и на урађене 
регипналне сектпрске дпкументе.  

 План се дефинище, усваја и спрпвпди на регипналнпм нивпу. У циљевима и активнпстима, 
План ппдразумева регипнални приступ рещаваоу пдређених прпблема. У наведеним циљевима и 
активнпстима ппдразумева се заједнишки интерес лпкалних сампуправа. У ппјединим акцијама и 
циљевима, активнпсти се пднпсе на ппједине лпкалне сампуправе или кприснике, међутим 
имплементацијпм пвих акција се рещавају регипнални прпблеми.  

Прпцес израде и имплементације Плана се заснива на партиципативнпм приступу, щтп 
ппдразумева директну укљушенпст свих заинтереспваних страна тпкпм трајаоа целпкупнпг 
прпцеса.  

У тпм кпнтексту је на ппшетку прпцеса израде Плана, уз ппдрщку Градпнашелника Нища и 
председника ппщтина Нищавскпг пкруга и ппщтине Спкпбаоа, фпрмиран Кппрдинаципни тим 
кпји је кппрдинирап прпцеспм израде Плана.  

Кппрдинаципни тим састављен пд представника свих лпкалних сампуправа је у 
кппрдинацији са лпкалним кприсницима у свпјим срединама анализирап стаое (СВПТ), 
дефинисап визију, припритете, кап иппщте и ппсебне циљеве у пквиру припритета. Приликпм 
израде акципнпг плана, прикупљени су ппдаци и акције пд најважнијих регипналних институција и 
прганизација. 
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Кппрдинаципни тим је у децембру 2011 и јануару 2012. анализирап радну верзију 
дпкумента, и ппслап је на увид великпм брпју кприсника. Дпбијени кпментари и сугестије су 
анализирани, и већи брпј дпбијених предлпга је уврщтен у финалну верзију дпкумента. 

 

План руралнпг развпја у себи садржи следећа ппглавља: 

- Ппщта инфпмација п регипну 

- Ппщта инфпрмација п лпкалним сампуправама  

- Индикатпри пдрживпсти  

- Индикатпри руралнпг развпја  

- Ситуаципна анализа приказана крпз СWПТ анализу  

- Стратещки дпкумент – припритети, визије, ппщти и ппсебни циљеви 

- Лпкални акципни план за перипд пд пет гпдина 

 

Стратегију пдпбравају Скупщтине лпкалних сампуправа, а пптписују је градпнашелник и 
председници ппщтина кап пплитишки и закпнски представници.  

На пснпву акципнпг плана, склапају се партнерски сппразуми за имплементацију 
ппјединих циљева и активнпсти између разлишитих ушесника и заинтереспваних страна. 
Партнерске сппразуме за имплементацију ппјединашних циљева и активнпсти пдпбравају и 
пптписују закпнски представници пдгпвпрни за имплементацију циљева/активнпсти, кап и 
представници заинтереспваних страна укљушених у реализацију циљева/активнпсти. 

Прпцес имплементације Стратегије се развија прекп система управљаоа кпјим ће 
кппрдинисати Град Нищ прекп тима за кппрдинацију.  

Нивп имплементације акципнпг плана ће се кпнстантнп пратити путем гпдищоег циклуса 
евалуације. За пцену успещнпсти се кпристе индикатпри пдрживпсти и индикатпри ушинка. 
Гпдищои циклус праћеоа и евалуације на пвај нашин пмпгућава кпнстантнп ажурираое визија, 
припритета, циљева и активнпсти.  
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1. Ппщта инфпрмација 

 

1.1. Регипн   (Нищавски пкруг и Спкпбаоа) 

Регипн се налази у 
југпистпшнпм делу Републике 
Србије. Пбухвата теритприју града 
Нища и ппщтине Алексинац, Гачин 
Хан, Дпљевац, Мерпщина, Ражао, 
Спкпбаоа и Сврљиг. Прпстире се 
на 3.248 км2 и пп ппврщини је 
други пкруг у Републици Србији.  

Регипн има пдлишну 
сапбраћајну ппвезанпст, пбзирпм 
да крпз регипн прплази друмски и 
железнишки кпридпр 10, кпји се у 
Нищавскпм пкругу рашва на 
међунарпдне путеве Е-75 ка 
Скппљу и Е-80 ка Спфији. Ппсебан 

знашај за регипн представља међунарпдни аерпдрпм Кпнстантин Велики у Нищу. 

Станпвнищтвп - Незванишни ппдаци ппписа из 2011. гпдине указују да у регипну живи 
389.385 станпвника, пднпснп да се брпј станпвника незнатнп смаоип у пднпсу на 2002. гпдину. Пп 
брпју станпвника регипн је други пкруг у Републици Србији. У регипну, пп истпм извпру ппдатака, 
има 127.300 дпмаћинстава. 

Регипн се пдликује виспким степенпм густине насељенпсти, шему дппринпси првенственп 
град Нищ са густинпм насељенпсти пд 428 станпвника/км2. Уз град Нищ кпји има пкп 257.867 
станпвника, јединп ппщтина Алексинац има нещтп већи брпј станпвника (51.462). Све пстале 
ппщтине имају знашајнп маоу густину насељенпсти у пднпсу на прпсек Републике Србије. 
Станпвнищтвп је нещтп старије у пднпсу на прпсек Републике, али је прпсешна старпст у ппјединим 
ппщтинама забриоавајућа (прекп 45 гпдина). У маоим ппщтинама регипна су знашајнп присутни 
миграципни прпцеси. 

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

** 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

390.690 120 389.385 41,02
* 

307 302 
*Ппдатак се пднпси самп на Нищавски пкруг; Прпсешна старпст у Спкпбаои је 46,19 гпдина 
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
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У регипну има 260.047 раднп активних станпвника, пд шега се 94.247 станпвника впди кап 
заппсленп. У регипну је присутна виспка стппа незаппсленпсти (36,29%). 

 

Рељеф и клима - Рељефна карактеристика регипна је велика разуђенпст. У регипну су 
присутне плпдне равнице и решне кптлине, кап и изражени планински венци щтп услпвљава 
ппстпјаое знашајних варијација у умеренп кпнтиненталнпј клими.  

 

Земљищте - Ппљппривреднп земљищте шини 62,78% укупне ппврщине земљищта. Највећи 
удеп у ппљппривреднпм земљищту представљају пранишне ппврщине. Удеп пбрадивпг земљищта 
је већи у равнишарским/низијским крајевима, дпк су у брдскп планинским крајевима дпминантне 
ливадске и пащне ппврщине кап и щумски ппјасеви.  

 

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
ппврщина, 

ха 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

3.248 203.910 62,78 119.984 16.211 21.359 46.274 91.905,95 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

 

Ппљппривреднп земљищте се углавнпм налази у приватнпм власнищтву. Деп ппљппривреднпг 
земљищта, ппсебнп у брдским и планинским пределима се не кпристи.  

Тпппграфија терена је услпвила и специјализацију ппљппривредне прпизвпдое, такп да се у 
низијским пределима развија ратарскп-ппвртарска прпизвпдоа, у брдским пределима впћарствп 
и винпградарствп, дпк је у брдскп-планинским пределима регипна дпминантна стпшарска 
прпизвпдоа.  

 

Впде – Све впде регипна припадају Црнпмпрскпм сливу. Највеће реке су свакакп Јужна 
Мправа и Нищава, кап и Мправица и Сврљищки Тимпк. 

Највеће језерп у регипну је Бпванскп језерп кпје представља вещташку акумулацију. У 
регипну су пд језера присутни и Пблашинскп и Крајкпвашкп језерп. 

Извпри термп-минералних впда представљају важан прирпдни ресурс. Регипн је ппзнат пп 
Нищкпј баои, дпк је у фази развпја БаоаТппилп.  

 

Шуме – Шуме се прпстиру на 28,29% укупних ппврщина регипна. Шуме представљају 
знашајан пптенцијал регипна, какп у смислу експлпатације и прераде дрвета, такп и у циљу развпја 
лпва и пшуваоа станищтабрпјних биљних и живптиоских врста. У щумскпј структури препвлађује 
буква, маое храст, дпк су у вищим пределима заступљени шетинари. Шуме су углавнпм изданашке, 
и лпщије експлпатиципне структуре.  
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Лпвищта - На теритприји Нищавскпг управнпг пкруга је регистрпванп девет лпвищта: 
“Нищава”, ”Ветерник”, “Заплаое”, “Мправица”, ”Сува планина”, “Сврљищке планине” и 
“Лескпвашкп ппље” кпјима газдује Лпвашки савез Србије прекп свпјих Лпвашких удружеоа; 
лпвищта „Букпвик“, „Пбла глава-Пзрен девица“ и „Мали Јастребац“ кпјима газдује ШГ „Нищ“ из 
Нища. 

Пд знашаја за лпвни туризам у Нищкпм пкругу се ппсебнп истише лпвищте „Букпвик“, кпје 
има 131 хектара пграђенпг лпвищта у кпјем се врщи узгпј дивљаши, пре свега Еврппскпг јелена и 
срндаћа. 

 

Минерална и рудна бпгатства – Највећа рудна бпгатства се налазе у ппщтини Алексинац. 
На теритприји ппщтине се налазе велика налазищта и резерве угља, битуминпзних щкриљаца, 
щљунка, песка и крешоака. Пп устанпвљеним резервама, Алексинашка регија представља 
најзнашајнији енергетски ресурс Србије. Пд псталих лпкалитета пд већег знашаја су налазищта 
калцита и бентпнита у Гачинпм Хану, крешоака у Нищу и мермера у Сврљигу.  

 

Путна инфраструктура - Нищавски пкруг, пднпснп град Нищ, представља местп раздвајаоа 
друмскпг и железнишкпг кпридпра 10 на кпридпре Е 75 и Е 80. Уз аутппут се налазе ппщтине 
Алексинац, Ражао и Дпљевац, кап и град Нищ.  

У регипну је изграђенп 1.517 км пута, пд шега се 1.314 км налази ппд савременим 
кплпвпзпм. Магистрални правци се прптежу на 72 км, а регипнални на 480 км. Дужина лпкалних 
путева изнпси 965 км, пд шега се 803 км налази ппд савременим кплпвпзпм.  

Железнишка пруга Бепград-Нищ (пзнака 70) се у Нищу рашва на два магистрална и један 
регипнални крак. Регипнални правац впди у правцу Сврљиг-Зајешар-Пристанищте Прахпвп (пзнака 
75), а магистрални у правцу границе са Бугарскпм (пзнака 80) и границе са Македпнијпм (пзнака 
90). Пд Дпљевца се пдваја регипнални крак за Кпспвп Ппље (пзнака 85). Знашајније железнишке 
станице се налазе у Алексинцу, Дпљевцу и Нищу. Ппщтине Ражао, Гачин Хан и Мерпщина немају 
изграђену железнишку инфраструктуру. 

Ваздущни сапбраћај се пдвија прекп аерпдрпма Кпнстатин Велики, кпји се налази шетири 
км пд центра Нища. 

Прирпдна бпгатства–Вище п припдним бпгатствима је датп у индикатпру – Защтићена 
прирпдна дпбра  

 

Екпнпмски развпј - Према степену развијенпсти самп град Нищ се налази у I групи 
лпкалних сампуправа, пднпснп припада лпкалним сампуправама кпје су изнад прпсека РС. 
Ппщтина Спкпбаоа припада II, аппщтина Алексинац III категприји лпкалних сампуправа, дпк све 
пстале ппщтине пкруга припадају IV групи лпкалних сампуправа, пднпснп сампуправама шији је 
степен развијенпсти исппд 50% републишкпг прпсека.Када се ппсматра ушещће ппщтина у прихпду 
пкруга, ситуација је следећа: у Нищавскпм пкругу нещтп маое пд 88% прихпда пкруга дплази са 
теритприје града Нища, дпк најмаое ушещће у прихпду пкруга имају ппщтине Дпљевац и Ражао 
(0,5% пднпснп 0,2%).  
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Привредни субјекти – Највећи брпј предузетника и предузећа се налази у граду Нищу. Уз 
Нищ, нещтп већи брпј привредних субјеката је активан у Алексинцу.  

Административна јединица Предузетника  Предузећа 

Алексинац 1.052 204 

Дпљевац  395 84 

Гачин Хан  481 97 

Мерпщина  252 59 

Нищ  7.206 3.166 

Ражао  157 47 

Сврљиг  410 110 

Спкпбаоа* 554 83 

Нищавски пкруг  9.953 3.767 
Извпр ппдатака- Прпфил регипнса, ОРА Југ, 2011  
*Извпр ппдатак – Стратегија лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине Спкпбаоа 

 

Најлпщија привредна слика је у ппщтини Ражао у кпјпј је регистрпванп свега 157 
предузетника и 47 предузећа.  

Дпминантне делатнпсти привредних друщтава су тргпвина на великп и малп и 
прерађивашка индустрија.  

Највећи брпј предузећа у регипну шине мала предузећа (3.314),пднпснп у регипну је 
присутнп свега 116 средоих и 29 великих предузећа. 

У примарнпм сектпру у Нищавскпм пкругу се налази 91 регистрпванп предузеће. Највећи 
брпј се бави ппљппривредпм и/или щумарствпм (66), а маое рударствпм (25). Ппљппривреда је у 
регипну најзаступљенија делатнпст из примарнпг сектпра.  

У секундарнпм сектпру дпминира прерађивашка индистрија. У регипну има пкп 3.000 
предузећа из секундарнпг сектпра, а сектпр заппщљава пкп 18.000 људи. Терцијални сектпр је 
најаразвијенији са пкп 7.000 предузећа и нещтп прекп 60.000 заппслених. У пвпм сектпру је 
дпминантна пбласт тргпвине на великп и малп.  

 

Туризам –У регипну се налазедва ппзната туристишка центра у Србији, Спкпбаоа и Нищка 
Баоа. У регипну је у 2010. гпдини забележен дплазак 144.509 туриста, пд шега је прекп 97% 
бправилп у Нищу и/или Спкпбаои. Пд641.258 нпћеоа, 321.252 нпћеоа је билп у ппщтини 
Спкпбаоа (50,10% свих нпћеоа), а пкп 310.000 у Нищу (48,34%) щтп указује на слаб туристишки 
пптенцијал псталих ппщтина Нищавскпг пкруга.  
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1.2. Ппљппривреда – најважнији параметри 

Ппљппривреду карактерищу нижи прпсешни принпси у пднпсу на прпсек Републике Србије.  

 
Впћарствп  

Прирпдни предуслпви за развпј впћарства су пгрпмни, и пгледају се у шиоеници да се шак 

и са пплуинтензивним системима пдгпја ппстижу пдлишни прпизвпдни резултати.  

Прпизвпдоа впћа (тпне) у ппређеоу са прпсекпм других пкруга Србије (прпсек за перипд 2007-
2009. гпдине) 
 

Пкруг Нищавски Прпсек регипна Флуктуација, 
% 

Вищое 10,507.67 3,673.07 186.07 

Јагпде 2,460.67 1,211.06 103.18 

Диое и лубенице 15,316.00 9,279.01 65.06 

Трещое 1,611.67 992.50 62.38 

Праси  1,321.33 946.13 39.66 

Дуоа 629.33 518.25 21.43 

Крущка  2,622.67 2,408.39 8.90 

Кајсија  561.33 656.90 -14.55 

Шљива 21,240.00 25,862.21 -17.87 

Брескве 1,028.00 1,613.78 -36.30 

Купина 690.33 1,289.50 -46.47 

Јабука 5,211.00 9,778.40 -46.71 

Малине 531.67 3,418.51 -84.45 

 
Впћарска прпизвпдоа у регипну је највећим делпм екстензивна и намеоена пптрпщои на 

газдинству, мада је ппследое време присутан тренд ппдизаоа већих кпмерцијалних засада впћа.  

У ппследоих некпликп гпдина свакакп највећи знашај има екпнпмска/кпмерцијална 
прпизвпдоа вищое, првенственп захваљујући виспкпј цени и извпзнпм пптенцијалу. Ппдигнути су 
и знашајни засади кајсије (нпр. на прекп 50 ха у Дпоем Матејевцу).  

У прпизвпдои впћа се јављају прпблеми у свим делпвима ланца вреднпсти, пд 
прпизвпдое и ппљппривредне лпгистике, дп прераде и прпдаје.Пптенцијални прпблеми се 
пгледају и у малпм брпју хладоаша и прерадних капацитета, недпстатку стандарда квалитета и 
малпм (свега пет) брпју регистрпваних прпизвпђаша саднпг материјала. 
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Ппвртарствп  

Ппвртарска прпизвпдоа се развија у плпдним решним дплинама пкруга. Ппд ппвртарским 
културама се налази прекп 30.000 ха. 

Прпизвпдоа ппврћа (тпне) у ппређеоу са прпсекпм других пкруга Србије (прпсек за 
перипд 2007-2009. гпдине) 
Пкруг Нищавски Прпсек регипна Флуктуација, % 

Паприка  11,563.33 6,446.86 79.36 

Бели лук 1,600.67 901.68 77.52 

Лук  8,401.00 5,153.33 63.02 

Пасуљ 1,132.00 890.19 27.16 

Бoранија 610.33 565.79 7.87 

Парадајз 6,517.67 6,440.38 1.20 

Краставац 2,084.00 2,485.17 -16.14 

Шаргарепа 2,032.33 2,483.83 -18.18 

Купус  8,052.00 10,303.76 -21.85 

Крпмпир  24,751.67 32,465.32 -23.76 

Гращак 599.33 1,437.60 -58.31 

Ппвртарска прпизвпдоа је на највећем брпју газдинстава екстензивна и намеоена 
упптреби у пквиру дпмаћинства. Међутим, у ппследоих некпликп гпдина све је већи брпј 
прпизвпђаша кпји се специјализују за прпизвпдоу ппврћа, и примеоују савремене технплпгије у 
прпизвпдои. Кпд пвих прпизвпђаша се ппстижу пдлишни прпизвпдни резултати пп јединици 
ппврщине. Један пд знашајнијих прпблема у ппвртарству је прпизвпдоа на малим земљищним 
ппврщинама, пднпснп у крајевима у кпјима се ппвртарствп развија ппстпји изражен прпблем 
малпг и уситоенпг ппседа. 

Ппстпјећи прерадни капацитети су недпвпљни да прераде вищкпве свежег ппврћа, щтп је 
један пд лимитирајућих фактпра у даљем развпју ппвртарства.  

 

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Краве и степне 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

34.078 26.279 25.721 31.849 484.702 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Упркпс бпгатпј традицији и пдлишним прирпдним предуслпвима у ппјединим крајевима 
регипна, стпшарска прпизвпдоа у Нищавскпм пкругу се пдликује малим брпјем грла у пдгпју и 
ниским прпизвпдним резултатима.  

У регипну је присутан и већи брпј млекара и кланица, међутим са ппстпјећим брпјем грла у 
пдгпју пви прерадни капацитети се сусрећу, између псталпг, са прпблемпм недпстатка сирпвине. 
Уз тп, квалитет сирпвине (квалитет млека и живе стпке) је у великпм брпју слушајева лпщ, щтп 
прерадне капацитете ставља у тежак пплпжај приликпм наступа на тржищту. 
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1.3. Лпкалне сампуправе 

1.2.1. Алексинац 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

53.222 76 51462 43,18 72 76 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

700 45.197 64,6 31.930 3.475 2.393 7.344 22.132,33 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

9.045 6.638 9.113 5.030 116.874 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Алексинац има пкп 45.000 ха ппљппривреднпг земљищта. Деп уз Мправу представља 
плпднп алувијалнп земљищте кпје се сматра најквалитетнијим и најплпднијим у Нищавскпм 
пкругу. Са изузеткпм пкп 1.000 ха државнпг земљищта, ппљппривреднп земљищте се налази у 
приватнпј свпјини. Села у дплини Јужне Мправе се налазе на надмпрскпј висини пд пкп 200 м. 
Прекп 20.000 ха се налази ппд ратарским културама (кукуруз и пщеница), 6.000 ха ппд ппврћем 
(паприка, парадајз, лук, щаргарепа...) и пкп 9.000 ха ппд ливадама и пащоацима.  

Алексинац има највећи стпшни фпнд у Нищавскпм пкругу са скпрп 10.000 гпведа. Впћарска 
прпизвпдоа је присутна у пдређенпм брпју села кап нпр. прпизвпдоа јагпде у Гредетину, Крущју 
и Радевцу, пднпснп прпизвпдоа щљиве у Љуптену, Кулини и Глпгпвици. Ппщтина ппседује впдне 
ресурсе, али ппстпје прпблеми у дистрибуцији впде.  

Впће и ппврће се углавнпм прпдаје на зеленим пијацама у Алексинцу, Нищу, Бепграду и 
Крущевцу. Млекп се предаје пближоим млекарама, а стпка се прпдаје углавнпм накупцима.  

http://www.aleksinac.org/
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Ван фармске екпнпмске активнпсти и рурални туризам нису дпвпљнп развијени. Ппстпји 
велики брпј пптенцијалних туристишких атракција кпјe нису у дпвпљнпј мери искприщћенe. Пвп 
укљушује Манастир Св. Стевана, Бпванскп језерп и Руску цркву у селу Гпрои Адрпвац.  

Кљушни циљеви oпщтине су развпј стпшарства (ппдједнакп прпизвпдоа млека и тпв 
јунади), кап и развпј впћарства и ппвртарства.  

Пснпвни прпблем у развпју ппљппривреде представља мали и уситоен индивидуални 
ппсед. У тпк кпнтексту кпмасација кап и прпцеси укрупоаваоа земљищнпг ппседа се сматрају 
припритетним.  

У ппщтини нема прерадних капацитета кпји би мпгли да пбезбеде дпдатну вреднпст 
прпизвпда.  

Инфраструктура, ппсебнп у брдским пределима, није дпвпљнп развијена щтп представља 
знашајан прпблем у целпкупнпм спцип-екпнпмскпм развпју ппщтине.  

1.2.2. Нищ 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

255.479 428 257.867 41,02 71 71 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

597 37.869 63,4 21.435 5.188 1.942 9.304 11.759,72 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

3.416 2.862 3.546 3.745 90.620 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

http://www.ni.rs/
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Град Нищ се прпстире на ппврщини пд 597 км2, щтп представља пкп 21% целпкупнпг 
Нищавскпг пкруга. Теритприја града је испресецана међунарпдним путним и железнишким 
кпридприма.  

Нищ има пкп 255.000 станпвника, щтп представља пкп 65% укупнпг брпја станпвника 
Нищавскпг пкруга. У ппследоих 50 гпдина се брпј станпвника ппвећап за 230%, дпк се самп у 
градскпм центру брпј станпвника ппвећап за 350%. Међутим, у ппследопј декади се тренд раста 
брпја станпвника смаоип, пднпснп скпрп зауставип.  

Ппљппривреднп земљищте представља пкп 64% укупнпг земљищта, пднпснп 0,15 
ха/станпвнику. Земљищте је скпрп у пптпунпсти у приватнпм власнищтву (98%). Пкп 80% 
представља пбрадивп земљищте, а пкп 20% су пстале категприје земљищта. У структури 
пбрадивпг земљищта бащте и пбрадивп земљищте су заступљени са 58,73%, пащоаци са 20,30%, 
впћоаци и винпгради са 15,98%, ппврће са 0,44%... У категприји псталпг земљищта дпминирају 
пащоаци (7.503 ха).  

Руралнпппдрушје града Нища се мпже ппделити на шетири маое целине: пбласт ппгпдна за 
ратарствп и ппвртарствп, стпшарски регипн, пбласт ппгпдна за развпј агрп-туризма и пбласт 
ппгпдна за развпј впћарства.  

Пбласт ппгпдна за развпј агрп-туризма има велике развпјне пптенцијале захваљујући 
изузетним прирпдним предисппзицијама за развпј. Прирпдни ресурси (Сићевп и Јелащнишка 
клисура, планински врхпви са падинама ппгпдним за развпј ски сппртпва, места за параглајдинг, 
мптп крпсеве, баое) и културнп-истпријскп благп (манастири) стварају претппставке развпју 
руралнпг туризма (агрптуризам, рурални туризам, етнптуризам, лпв, транзиципни туризам итд.).  

Нищ има развијену прехрамбену индустрију.  

Регипналне институције за развпј ппљппривреде су стаципниране у Нищу, пппут Агрпразвпја, 
Центра за винпградарствп и впћарствп, Ветеринарскпг специјалистишкпг института, Универзитета, 
Регипналнпг задружнпг савеза, Регипналне привредне кпмпре итд.  

1.2.3. Ражао 

 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

9.454 33 9.137 48,41 23 23 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
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Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

289 17.093 59,10 11.798 1.055 3.347 893 13.448,30 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

4.404 3.108 2.908 2.982 61.623 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Ппщтина Ражао има пкп 17.000 ха ппљппривреднпг земљищта, щтп представља пкп 60% 
укупне ппврщине ппщтине. Пкп 60% се налази у равнишарскпм ппдрушју, а 40% у брдскп-
планинскпм регипну. Најквалитетније земљищте се налази у дплинама Ражаоске реке и Јужне 
Мправе. Свега 2,8% земљищта се налази у државнпм власнищтву.  

У Ражоу живи пкп 9.500 станпвника, пд шега пкп 60% у руралним ппдрушјима ппщтине. 
Забриоавајући је ппдатак п старпснпј структури станпвнищтва, пбзирпм да је свега 22% 
станпвнищтва млађе пд 25 гпдина.  

Ражао је важан регипнални прпизвпђаш житарица, са пщеницпм, кукурузпм и јешмпм кпји 
се гпдищое сеју на пкп 6.800 ха. Најважније ппвртарске културе су пасуљ, паприка, парадајз, 
крпмпир, бели и црни лук. Јабуке и щљиве се пдгајају на пкп 700 ха. Впћарствп је развијеније у 
брдским пределима ппщтине. Винпва лпза се пдгаја на пкп 250 ха. Впдни ресурси за квалитетнп 
впдпснабдеваое ппстпје, али ппстпји прпблем у дистрибуцији впде.  

Стпшни фпнд у ппщтини се кпнстантнп смаоује у ппследоих некпликп деценија, али се у 
ппследое време јављају специјализпвана дпмаћинства за прпизвпдоу меса и млека. Укупни брпј 
гпведа у ппщтини је пкп 4.000. Дпступнпст ратарских прпизвпда је дппринела развијенпј 
свиоарскпј прпизвпдои, такп да се у Ражоу пдгаја пкп 13.000 тпвних грла/гпдина. Пвшарска 
прпизвпдоа је развијенија у брдскп-планинским пределима ппщтине. Пвшарсвп се развија у 
правцу прпизвпдое меса, и знатнп маое млека. Са смаоеоем брпја станпвника, и стареоем села, 
у брдскп-планинским пределима ппщтине, дпщлп је дп смаоеоа стпшнпг фпнда у пвшарству. У 
ппщтини се налази једнп пд већих стада кпза кпје се кпристе првенственп за прпизвпдоу млека.  

Скпрп 13.000 ха се налази ппд щумама. Јужна Мправа кпја у дужини пд 20 км прплази крпз 
ппщтину је бпгата рибпм. У ппщтини се налазе три кпмерцијална лпвищта: Варница, Велика Река и 
Букпвик. Лпвищта су бпгата дивљим свиоама, јеленпм и фазанима.  

Пснпвни прпблем у развпју ппљппривреде представља мали и уситоен индивидуални 
ппсед. У тпк кпнтексту кпмасација кап и прпцеси укрупоаваоа земљищнпг ппседа се сматрају 
припритетним. Знашајан прпблем представља депппулација ппщтине, пднпснп смаоеое брпја 
станпвника и оихпвп стареое.  

Везанп са прпизвпдопм, неппхпднп је идентификпвати тржищта и схватити механизме 
тржищнпг наступа на ппстпјећим и пптенцијалнп нпвим тржищтима. Пвп је ппсебнп знашајнп у 
впћарскпј и ппвртарскпј прпизвпдои. У ппщтини нема дпвпљнп складищних прпстпра/хладоаша.  
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Захваљујући пбиљу щума, лпву, рибплпву кап и предепним целинама у планинскпм 
ппдрушју, ппщтина има знашајнпг пптенцијала за развпј туризма.  

1.2.4. Мерпщина 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

13.731 71 13.916 43,76 27 22 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина,  

Ппљ 
ппврщина, 
% 

Пбрадивп 
земљищте, 
ха  

Впћаоаци 
и 
винпгради, 
ха  

Ливаде, ха  Пащоаци, 
ха  

Шуме, ха  

193 14.618 75,7 10.800 1.914 502 1.402 3.310 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

2.253 1.970 2.812 515 41.529 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Ппщтина Мерпщина се прпстире на ппврщини пд 193 км2, у западнпм делу Нищке 
кптлине. Са северне и северп-западне стране затварају је масиви Малпг Јастрепца, дпк је са 
истпшне стране пмеђена Јужнпм Мправпм.Граниши се са градпм Нищпм и ппщтинама Алексинац, 
Прпкупље, Житпрађа и Дпљевац. Крпз ппщтину прплази пут Нищ-Прпкупље кпји спаја ппщтину са 
кпридпрпм 10.  

Ппщтина има пкп 13.731 станпвника кпји живе у 27 насеља ппщтине. Припада групи 
ппщтина са већпм густинпм насељенпсти у Нищавскпм регипну, иакп има знашајнп маоу густину 
насељенпсти у пднпсу на прпсек Републике Србије. Станпвнищтвп се претежнп бави 
ппљппривреднпм прпизвпдопм у пквиру кпје препвладава прпизвпдоа впћа. 

Впћарска и ппвртарска прпизвпдоа нису интензивне, али је пластенишка прпизвпдоа у 
ппрасту, нарпшитп кпд прпизвпдое ранпг сезпнскпг ппврћа. Брежуљкастп-брдски терени кпји шине 
пснпву рељефа у Мерпщини су изванредни за развпј впћарства. Вищоа из Мерпщине (Пблашинска 
вищоа) је пппуларна и ппзната на Еврппскпм тржищту, првенственп збпг свпг квалитета. Засади 

http://www.merosina.org.rs/
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пблашинске вищое су фпрмирани на скпрп 1.500 ха. Скпрп 90% гпдищое прпизвпдое вищаоа се 
извпзи. Уз пблашинску вищоу, у ппщтини су пдгајају щљива, малина, јагпда, купина...У ппщтини 
раде два предузећа кпја се баве прерадпм впћа и ппврћа, Меркпп и Милса, кап и хладоаша Впћар. 

Туристишки ресурси пбухватају Пблашинскп језерп и падине Јастрепца кпје су идеалне за 
лпв. Јужна Мправа је ппзната рибплпвашка атракција.  

 

1.2.5. Спкпбаоа 

 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

16.763 32 15.981 46,19 25 24 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

525 30.600 58,3 13.110 1.263 5.501 10.726 19.324,63 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

6.171 4.557 1.976 7.957 41.530 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Спкпбаоа је једна пд најстаријих, а пп мищљеоу мнпгих најлепща баоа у Србији. 
Смещтена је у кптлини између шетири планине (Ртао, Пзрен, Букпвик и Девица) крпз кпју прптише 
река Мправица. Налази се пкп 30 км удаљен пд кпридпра 10, 220 км пд Бепграда, 180 км пд 
Спфије и 60 км пд Нища и Нищкпг аерпдрпма „Кпнстантин Велики“.  

Спкпбаоа је пп брпју туриста и нпћеоа једна пд впдећих туристишких дестинација у 
Србији. Према пценама Министарства налази се у категприји дестинација са највище развпјних 
пптенцијала, и самим тим се налази у Стратегији развпја туризма Србије кап једна пд 
најатрактивнијих туристишких лпкација у Србији.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:COA_Sokobanja.gif
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Уз већ присутан медицински туризам, Спкпбаоа ппседује велике пптенцијале за развпј 
сппртскпг, кпнгреснпг, рекреаципнпг и руралнпг туризма. Гепграфске и климатске карактеристике 
кап и културне и истпријскезнаменитпсти представљају пдлишну пснпву за даљи развпј Спкпбаое.  

Ппщтина је у тпм циљу већ заппшела са инвестицијама у изградоу путне и друге 
инфраструктуре неппхпдне за даљи развпј. Такпђе у изради је мастер план и план детаљне 
регулације кпји би заједнп требали да дпведу дп даљег развпја туристишке дестинације и да 
плакщају прилив будућих инвестиција.  

 

1.2.6. Сврљиг 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

15.344 31 14.224 50,46 39 40 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

498 32.108 64,5 14.827 1.200 5.296 10.785 11.523,63 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

4.950 3.862 2.816 9.605 52.631 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Ппщтина Сврљиг се прпстире на 497 км2. Ппщтина се углавнпм налази на брдскп-
планинскпм терену (70%), мада се маои деп ппщтине налази у дплини Сврљищкпг Тимпка. 
Сврљищка дплина је пкружена планинама Тресибабпм (786 м) и Сврљищким планинама (са 
највищим врхпм, Зелени врх – 1344 м). 

Сврљиг се налази на магистралнпм путу Коажевац-Нищ. Административни центар, насеље 
Сврљиг, се налази на 25 км пд Нища, такп да је шитава ппщтина у великпј мери наслпоена и 
зависна пд града Нища.  

http://www.svrljig.rs/
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У ппщтини живи пкп 17.000 станпвника. Брпј станпвника у ппщтини се кпнстантнп и 
знашајнп смаоује. Прпцена је да се пкп 250 станпвника гпдищое пдсели у правцу Нища или 
Бепграда.  

Један пд знашајних прпблема ппщтине је слабп развијена путна инфраструктура. Пд пкп 
155 км путних праваца у ппщтини, свега пкп 80 км се налази ппд асфалтпм.  

Ппљппривреднп земљищте се прпстире на 32.108 ха. Земљищте се највећим делпм налази 
у власнищтву индивидуалних газдинстава (24.731 ха, пднпснп 77%). Ппљппривреднп земљищте 
представљају претежнп пащоаци и ливаде. Пащоаци и ливаде су углавнпм некултивисанп 
земљищте. Ппстпјећа земљищна структура је услпвила да се у Сврљигу традиципналнп развија 
стпшарска прпизвпдоа, пднпснп првенственп гпведарствп и пвшарствп. Сврљиг је ппзнат пп 
''сврљищкпј пвци'' – аутпхтпнпј врсти кпја даје једнакп дпбре принпсе меса, млека и вуне. 

Ратарска прпизвпдоа је мала, и пп ппврщинама и пп принпсима, и пласира се скпрп 
искљушивп крпз стпшарску прпизвпдоу (исхрану стпке). Пснпвне ппвртарске културе у пдгпју су 
крпмпир и пасуљ.  

Пкп 17.000 ха се налази ппд щумама.  

У прпщлпсти Сврљиг је бип пппуларан пп лпву пернате дивљаши (препелице, фазани итд.) 
међу лпвцима из Италије, Немашке, Француске и Шпаније.  

Регипн је врлп пппуларан кпд лпкалних рибплпваца, али нуди и брпјне мпгућнпсти за 
развпј руралних и планинских туристишких тура. 

Најппзнатија туристишка атракције је свакакп Прекпнпщка пећина.Прекпнпщка пећина се 
налази на пкп 5 км југпистпшнп пд Сврљига. Пећина привлаши наушнике и авантуристе збпг 
пгрпмнпг бпгатства сталактита и сталагмита, ппдземних река и језера... У опј се налазе 
палеплитски археплпщки налази. Уз пву, свакакп најппзнатију пећину, у Сврљигу се налазе и 
Пппщишка пећина и пећина Самар.  

1.2.7. Гачин Хан 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

8.726 27 8.357 51,33 34 34 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

 

 

http://www.gadzinhan.rs/
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Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

325 17.241 53,0 8.738 1.447 2.067 4.962 8.806,06 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

 
Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

2.536 2.237 1.053 1.390 41.963 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Ппщтина Гачин Хан се прпстиренаппврщинипд 325 км2. Ппдрушјеппщтинеима 34 насеља, у 
кпјимапремаппдацимаппписастанпвнищтва 2002. гпдине, живи 10.667 станпвника. Брпј 
станпвника се у ппследоих тридесет гпдина интензивнп смаоује.  

Удеп раднп сппспбнпг станпвнищтва изнпси пкп 64%, дпк је удеп ппљппривреднпг 
станпвнищтва у укупнпм станпвнищтву пкп 45,7%. Знашајни прпблеми ппщтине су и виспка 
незаппсленпст, кап и знашајан прпценат неписменпг станпвнищтва (пкп 19%).  

Најзнашајнији ресурс ппщтине је ппљппривреднп земљищте, кпје се прпстире на 17.241 ха. 
Највећи деп ппљппривреднпг земљищта представљају пранице и бащте, кпје представљају 53% 
укупнпг ппљппривреднпг земљищта. Знашајне ппљппривредне ппврщине се налазе ппд 
пащоацима кпји представљају пкп 20% укупнпг ппљппривреднпг земљищта. Пстале категприје 
ппљппривреднпг земљищта су знашајнп маое заступљене (впћоаци и винпгради пкп 10%, ливаде 
пкп 10%). Пкп 84% укупнпг земљищта се налази у приватнпм власнищтву.  

Земљищни и климатски услпви у Гачинпм Хану пдгпварају пдгпју јагпдишастпг впћа, 
кукуруза и дувана. Велики удеп ппд пащоашким и ливадским ппврщинама, међутим, услпвљава 
развпј стпшарства, првенственп пвшарства.  

Шумске ппврщине заузимају 8.806 ха. Препвлађују буква и цер. Пкп 40% щума се налази у 
државнпм власнищтву, а 60% у индивидуалнпм. Гпдищое ппсешена дрвна маса изнпси пкп 1.700 
м3.  

На ппдрушју ппщтине се налазе знашајне резерве минералних сирпвина, а пре свега руде 
калцита и бетпнита.  

Кап и у већини ппщтина Нищавскпг регипна, путна инфраструктура је слабп развијена (162 
км), а ппстпјећа путна инфраструктура се налази у лпщем стаоу. 
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1.2.8. Дпљевац 

 

Станпвнищтвп  

Станпвнищтвп, прпцеоен брпј на 
дан 30.06.2009. 

Незванишни 
ппдаци 
ппписа, 
2011

**
 

Прпсешна 
старпст 

Брпј насеља 
Катастарске 

ппщтине 
Укупнп На 1 км

2
 

18.061 149 18.441 43,20 16 16 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  
** - Извпр ппдатака – Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Републици Србији, први резултати, 2011 
 

Ппврщине  

Ппврщина, 
км 

Ппљ. 
Ппврщина, 

Ппљ 
ппврщина, 

% 

Пбрадивп 
земљищте, 

ха 

Впћаоаци 
и 

винпгради, 
ха 

Ливаде, ха Пащоаци, 
ха 

Шуме, ха 

121 9.184 75,9 7.346 669 311 858 1.601,28 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2010.  

Стпшарствп  

Гпведа, укупнп Гпведа, краве и 
јунице 

Крмаше и супрасне 
назимице 

Пвце за приплпд Живина 

1.303 1.095 1.497 625 37.932 
Извпр ппдатака – СГ – Опщтине у Србији, 2008.  

Пд 12.126 ха укупне ппврщине, ппљппривредне ппврщине заузимају пкп 9.200 ха, пднпснп 
75,9%. Структура ппљппривреднпг земљищта се мпже пкарактерисати кап пдлишна, пбзирпм да се 
пкп 7.400 ха налази ппд праницама, а дпдатних 700 ха ппд впћоацима и винпградима. Свега пкп 
860 ха се налази ппд пащоацима. Пкп 98% земљищта се налази у приватнпм власнищтву. На 
ппврщини пд пкп 4.000 ха је изврщена кпмасација, дпк се на препсталих 2.000 ха пшекује 
кпмасација.  

Дпбра земљищна структура, уз ппвпљне климатске услпве, је дппринела да ппљппривреда 
у ппщтини Дпљевац представља пснпвну делатнпст у ппщтини. Ппљппривредпм се кап пснпвнпм 
делатнпщћу бави пкп 15% дпмаћинстава, дпк се пп прпценама пкп 45% укупнпг брпја 
станпвнищтва бави ппљппривредпм кап пснпвнпм или дпдатнпм делатнпщћу.  

Ппљппривредна прпизвпдоа је разнпврсна, међутим дпминира ратарска прпизвпдоа 
(кукуруз и пщеница) кпја се заснива на пкп 5.700 ха. Уз ратарску прпизвпдоу, знашајнп је 
заступљена ппвртарска прпизвпдоа. Ппвртарска прпизвпдоа се заснива на пкп 1.400 ха.  
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2. Мпнитпринг система и индикатпри 

Индикатпри пдрживпг развпја дефинищу ппдрушје кпје ппвезује екпнпмију, защтиту 
живптне средине и друщтвене делатнпсти. Примарна улпга индикатпра је да прати и извещтава п 
напредку тпкпм прпцеса имплементације статещкпг плана.  

Индикатпри кпји су кприщћени за прпфилисаое регипна и кпје треба кпристити за 
гпдищое праћеое и извещтаваое су пдабрани са званишне листе индикатпра Наципналне 
Стратегије пдрживпг развпја Републике Србије.  

Извещтај п пдрживпсти, кап крајои прпизвпд анализе тренутнпг стаоа, је гпдищоа 
публикација кпјпм се све заинтереспване стране и грађани инфпрмищу п статусу имплементације 
Плана руралнпг развпја и регипналним трендпвима пдрживпсти. Пвај извещтај треба радити 
једнпм гпдищое и пн пбухвата евалуацију дпле наведених индикатпра 

Ппменути индикатпри су дефинисани заједнишким активнпстима кппрдинаципнпг тима. Сет 
индикатпра пбухвата две ппдгрупе: 

- индикатпри пдрживпсти (кпји су дати у Наципналнпј Стратегији пдрживпг развпја РС и 
Миленијумским развпјним циљевима, а на крају интегрисани у лпкалне индикатпре) 

- индикатпри ушинка, за еваулацију ефикаснпсти прпцеса имплементације Стратегије 
пдрживпг развпја  

2.1 Индикатпри живптне средине 

 

Индикатпр бр. 1. 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – ВПДА  

ИНДИКАТПР: Квалитет ппврщинских впда 

Мернп местп  
Стварна класа Захтевана 

класа 2007 2008 2009 

Алексинац IV  III/IV III II а 

Нищ  III III II б 

Дпљевац III/IV IV III/IV II б 

Пешеоевце   III/IV III II б 

Извпр ппдатака:RHMZ, www.hidromet.gov.rs 

Наппмене  
Пцена квалитета впда се ради на пснпву важеће закпнске регултиве: Правилника п ппасним 
материјама у впдама Сл. гласник РС бр. 31/82 и 46/91 и Уредбе п класификацији впда Службени 
лист 6/78 

Кпментар 

Све впдепвпг регипна припадају сливу реке Јужне Мправе. 

Захтевани квалитет впда на мерним местима је нижи у пднпсу на стварну класу впда. У регипну је 

http://www.hidmet.gov.rs/
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захтевана II а и II б класа впда. Впде пвпг квалитета се у прирпднпм стаоу мпгу упптребљавати за 
купаое, рекреацију грађана, за сппртпве на впди и за гајеое разних врста рибе.  

При мереоима се међутим бележи III и IV класа впда. Впде III класе се мпгу упптребљавати за 
навпдоаваое, а за пстале намене је неппхпдна пдгпварајућа пбрада (кпд IV класе је неппхпдна). 

 

 

Индикатпр бр. 2. 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА -  ВПДА 

ИНДИКАТПР: Управљаое птпадним впдама у градским срединама  

 

Управљаое птпадним впдама у 
градским срединама  

Прешищћаваое –  

Примарнп и секундарнп 
Без прешищћаваоа  

Република Србија, 2007 14,98% 85,02% 

Република Србија, 2008 13,78% 86,22% 

Република Србија, 2009 15,02% 84,98% 

Нищавски пкруг са Спкпбаопм, 2007 1,63 98,37% 

Нищавски пкруг са Спкпбаопм, 2008 4,98 95,02% 

Нищавски пкруг са Спкпбаопм, 2009 6,11 93,37% 

Извпр ппдатака: Статистишки гпдищоак – Ппщтине у Републици Србији, 2008-2010.  

Наппмена: Ппдаци из гпдищоака не пбухватају прешищћаваое птпадних впда из индустријских ппстрпјеоа 

Кпментар 

Кплишина испущтене птпадне впде варира пд 15.964 дп 18.940 м3/гпдина у Нищавскпм пкругу. Пкп 
40.000 дпмаћинстава у Нищавскпм регипну је прикљушенп на канализаципну мрежу.Званишна 
статистика не бележи примарнп и секунарднп прешищћаваое птпадних впда у Нищавскпм 
регипну, али ппдаци не пбухватају индустријска ппстрпјеоа. 

Прешищћаваое птпадних впда се врщи јединп у Спкпбаои, а кплишина прешищћене птпадне впде 
варира пд 317 м3 дп 1.104 м3 на нивпу гпдине. 
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Индикатпр бр. 3 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА -  ВАЗДУХ 

ИНДИКАТПР: Брпј дана са лпщим квалитетпм ваздуха  

 

Параметар 2008 2009 2010 

СП2 - - 0 

НП2 - - 0 

Дим  - - 0 

  

 

Извпр ппдатака:  

РХМЗ Србије, мернп местп Нищ 

Кпментар 

У Нищу се налази једина мерна станица за кпнтрплу ваздуха. Кпнтрпле нису редпвне, међутим 
резултати мереоа указују да у 2010. гпдини није билп прекпрашеоа гранишне вреднпст имисије. 

Дим се јавља у већпј кпнцентрацији тпкпм зимских месеци, али не изнад дпзвпљених гранишних 
вреднпсти.  

Максималне измерене вреднпсти на мернпм месту су далекп веће пд дпзвпљених щтп указује да 
у регипну има ппвремених прекпрашеоа гранишне вреднпсти имисије. 

Пптребнп је наппменути да је Спкпбаоа ваздущна и термална баоа, ппгпдна између псталпг и за 
лешеое бплести респиратпрнпг тракта пппут брпнхитиса, брпнхијалних астми и сл.  
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Индикатпр бр. 4. 
ТЕМА ЖИВПТНА СРЕДИНА: КПРИШЋЕОЕ ЗЕМЉИШТА/БИПДИВЕРЗИТЕТ  

ИНДИКАТПР: Защтићене пбласти  

ВРЕДНПСТИ 

Теритпријална јединица  % 

Република Србија  5427 км2 6,14 

Регипн 1846ха 0,57 

Извпр ппдатака: Завпд за защтиту прирпде, Регистар защтићених прирпдних дпбара, 2011 

Кпментар: 

У Нищавскпм регипну нема Наципналних паркпва. 

У ппщтини Спкпбаоа се налази защтићенп прирпднп дпбрп Лептерија-Спкпград, кпје се налази у 
категприји предела изузетних пдлика. Прпстире се на 405 ха. Уз пвај лпкалитет, у Спкпбаои се 
налази и пптез Пзренске ливаде кпји је сврстан у пределе нарпшите прирпдне леппте. Пзренске 
ливаде се прпстиру на 838 ха.  

Јелащнишка клисура у Нищу је Специјални резерват прирпде, и прпстире се на 115,72 ха.  

Ппкренут је ппступак защтите Суве планине кпја се прпстире на теритпријама Нища, Гачинпг Хана и 
Беле Паланке. 

На теритприји Нищавскпг пкруга се делпм налази парк прирпде Сићевашка клисура кпја је 
защтићена на укупнпј ппврщини пд 7.746 ха.  

Пстали прпстпри кпји се налазе ппд защтитпм државе су: 

Прпстпри културнп-истпријских вреднпсти - Таткпва земунца, 369,99 ха 

Сппменици прирпде – Пбјекти гепнаслеђа  

- Церјанска пећина, Нищ, 63,96 ха   
- Прекпнпщка пећина, Сврљиг, 15,28 ха  
- Пећина Равна пећ, Сврљиг, 13,03 ха 
- Ппнпр Прппаст, Сврљиг 
- Пећина Самар, Сврљиг 
- Пећина Пппщишки пещтер, Сврљиг, 20,80 ха 
- Пећински сyстем, Језава, Сврљиг, 4,40 ха 
- Впдппад Рипаљка, Спкпбаоа, 6,82 ха 

Интересантан је ппдатак да, упркпс брпјним прирпдним лепптама и знаменитпстима, самп град 
Нищ и ппщтине Спкпбаоа и Сврљиг имају защтићене прирпдне пбласти. 
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Индикатпр бр. 5 
ТЕМА ЖИВПТНА СРЕДИНА – КПРИШЋЕОЕ ЗЕМЉИШТА  

ИНДИКАТПР: Напущтенп и загађенп земљищте   

 ha % 

Република Србија  

Напущтенп земљищте   

Загађенп земљищте   

Регипн 

Напущтенп земљищте   

Загађенп земљищте   

Наппмена – Званишна статистика не впди евиденцију п напущтенпм и загађенпм земљищту  

 

Индикатпр бр. 6. 
ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – ПТПАД  

ИНДИКАТПР: Птпад пп врсти пдлагаоа  

Вреднпсти, 2009. гпдина 

 
 

Админ.  

Јединица 
Деппнија  

Спаљен 
птпад  

Рециклир
анп. 

Прпцена 
кплишине 

птпада кпја 
заврщава 

без икаквпг 
управљаоа  

Република 
Србија 

- - - - 

Регипн, т 90.325 0 0 40.000 

Регипн, % 69,30   30,70 

Извпр ппдатака:Регипнални стратещки план управљаоа птпадпм за Нищавски регипн, 2009 

Наппмене:Дпстављени ппдаци п кплишинама птпада и оегпвим карактеристикама су стпхастишки и 
не мпгу се кпристити за инжеоерске прпрашуне. Главни прпблем је недпстатак уређаја за вагаое, 
кап и недпвпљнп прганизпван пријем птпада на ппстпјећим лпкацијама и у свим временским 
услпвима. 

На великпм брпју сметлищта пдлагаое птпада се врщи без икакве кпнтрпле пп дпнпсипцима, 
врсти, пбиму и садржају щтп навпди да верпдпстпјнпст ппдатака (дпстављен крпз ппписне листе) 
није искпристив и меритпран  ппдатак. 

Прпцена је изврщена на пснпву брпја камипна кпји дпвпзе птпад и оихпве нпсивпсти. Пбзирпм да 
камипни превпзе птпад разлишите структуре грещке мпгу бити знашајне. 

Кпментар:  

Прганизпваним сакупљаоем птпада је пбухваћенп пкп 75% дпмаћинстава.  

 

Deponija

Spaljeno

Reciklirano

Bez 
upravljanja
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2.2. Индикатпри квалитета живпта 

Индикатпр бр. 7.  
ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА  

ИНДИКАТПР: Густина насељенпсти  

Ппис 
Брпј станпвника – 

пппис 2002. 
Ппврщина у км² 

Густина насељенпсти у 
2002.  – бр. 

Станпвника пп 1 km² 

Република Србија 7.498.001 88.361 85 

Регипн 400.328 3.248 123 

 

Регипн има знашајнп већу густину насељенпсти у 
пднпсу на РС. Највећу густину насељенпсти има 
град Нищ (428 станпвника/км2), дпк све пстале 
ппщтине имају знатнп маоу густину 
насељенпсти у пднпсу на прпсек РС. Најмаоу 
густину насељенпсти имају Гачин Хан, Сврљиг и 
Ражао са исппд 35 станпвника/км2. 

Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, публикација-Гпдищоак Ппщтине у Србији, 2010 

 
 

Индикатпр бр. 8. 
ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА  

ИНДИКАТПР: Станпвнищтвп према старпсти 

Категприја Регипн Република 
Србија 

Укупнп станпвнищтвп  400.328 7 498 001 

Станпвнищтвп дп 14 гпдина старпсти 61.985 1 176 770 

Станпвнищтвп пд 15 дп 65 гпд. старпсти 265.321 5 032 805 

Станпвнищтвп прекп 65 гпдина старпсти 73.022 1 240 505 

Ушещће станпвнищтва дп 14 гпдина 
старпсти (%) 

15,48 16.34 

Ушещће станпвинщтва пд 15 дп 65 гпдина 
старпсти (%) 

66,27 67.12 

Ушещће станпвинщтва прекп 65 гпдина 
старпсти (%) 

18,24 16.54 
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Извпр ппдатака: 
Републишки 

завпд за 
статистику, 

публикација - 
Гпдищоак 
Ппщтине у 

Србији, 2010. 

Кпментар:  

Регипн има нещтп лпщију старпсну структуру станпвнищтва у пднпсу на прпсек РС. Удеп раднп 
сппспбнпг станпвнищтва је врлп слишан прпсеку РС, међутим удеп старпг станпвнищтва (18,24) је 
већи у пднпсу на удеп младпг станпвнищтва (15,48), али и у ппређеоу са уделпм старпг 
станпвнищтва у РС (16,54).  

Старпсна структура станпвнищтва је ппсебнп лпща када се из ппређеоа изузме град Нищ, и 
уппреде претежнп руралне ппщтине регипна са прпсекпм РС. У пвим ппщтинама се ппвећава удеп 
старпг станпвнищтва, а смаоује удеп раднп сппспбнпг и младпг станпвнищтва. 

 
 

Индикатпр бр. 9. 

TEMA: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Удеп станпвника са заврщенпм средопм, вищпм и виспкпм 
щкплпм  

Категприја Регипн Република 
Србија 

Укупнп раднп станпвнищтвп  341.199 6.321.231 

Станпвнищтвп са средопм щкплпм  129.720 2.596.348 

Станпвнищтвп са вищпм щкплпм  15.154 285.056 

Станпвнищтвп са виспкпм щкплпм  23.620 411.944 

% станпвнищтва са средопм щкплпм  38,02 41,07 

% станпвнищтва са вищпм щкплпм  4,44 4,51 

% станпвнищтва са виспкпм щкплпм  6,92 6,52 
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Извпр ппдатака: 
Републишки завпд 

за статистику, 
публикација - 

Гпдищоак 
„Ппщтине у 

Србији“, 2010. 

Кпментар: 

Структура раднп сппспбнпг станпвнищтва је генералнп ппсматранп нещтп бпља у пднпсу на прпсек 
РС. Оу пдликује нещтп маои удеп раднп сппспбнпг станпвнищтва са средопм щкплпм у пднпсу на 
прпсек РС, али и већи удеп раднп сппспбнпг станпвнищтва са виспкпм струшнпм спремпм. 

 

Индикатпр бр. 10. 
TEMA: ИНДИКАТПРИ УСЛПВА ЖИВПТА И БЛАГПСТАОА 

Индикатпр: Дужина путева у км пп км²  

Административна 
јединица 

Дужина путева у км Ппврщина, km2 Дужина путева у км пп 
км² 

Република Србија  43.344 88.361 0,49 

Регипн 1.517 3.248 0,47 

 

 

 

Регипн има слишну дужину путева у км пп 
км2 кап и РС. Пд 1.517 км путева у 
Нищавскпм пкругу, 1.314 км је ппд 
савременим кплпвпзпм (86,61%). 

Магистрални правци се прптежу на 72 км, а 
регипнални на 480 км. Дужина лпкалних 
путева изнпси 965 км, пд шега се 803 км 
налази ппд савременим кплпвпзпм.  

Најлпщију путну структуру имају ппщтине 
Сврљиг и дпнекле Дпљевац, а најбпљу 
Гачин Хан. 

Путни правци су углавнпм у лпщем стаоу и 
не пдржавају се редпвнп. 

У регипну ппстпји знашајан брпј атарских и 
щумских путева.  

Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, публикација - Гпдищоак „Ппщтине у Републици Србији“, 
2010 
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Индикатпр бр. 11. 

TEMA: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм 
станпвнищтву  

 

Гпдина 
Укупан брпј станпвника 

Брпј кприсника 
спцијалне защтите 

Пстваренп ушещће (%) 

РС Регипн РС Регипн РС Регипн 

2005. 7.498.001 400.328 329.530 18456 4.39 4.61 

2006. 7.498.001 400.328 335.746 20.796 4.48 5.19 

2007. 7.498.001 400.328 364.750 21.770 4.86 5.44 

2008. 7.498.001 400.328 400.388 22.918 5.34 5.72 

2009. 7.498.001 400.328 417.335 26.654 5.56 6.65 

Наппмена – Узет је брпј станпвника пп пппису из 2002. гпдине 

 

Извпр ппдатака:  

Републишки завпд за 
статистику, публикација 
- Гпдищоак „Ппщтине у 
Републици Србији“, 
2006-2010. 

Кпментар 

Брпј кприсника спцијалне защтите у регипну се ппвећава, кап и у РС. Удеп кприсника спцијалне 
защтите у укупнпм брпју станпвника је кпнстантнп већи у Нищавскпм пкругу у пднпсу на РС.  

Највеће ппвећаое брпја кприсника спцијалне защтите се бележи у 2009. гпдини. Ппщтине са 
најмаоим брпјем кприсника спцијалне защтите су Ражао и Дпљевац, дпк се највећи брпј 
кприсника спцијалне защтите јавља у граду Нищу и ппщтини Алексинац. 
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Индикатпр бр.12. 
ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 

ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на једнпг лекара  

 

Гпдина 
Укупан брпј станпвника Укупан брпј лекара 

Брпј станпвника на једнпг 
лекара 

РС Регипн РС Регипн РС Регипн 

2005 7.498001 400.328 19685 1708 378 234 

2006 7.498001 400.328 19644 1736 377 230 

2007 7.498001 400.328 20066 1729 368 231 

2008 7.498001 400.328 20668 1742 356 229 

2009 7.498001 400.328 20825 1653 352 242 

 

Извпр ппдатака: Републишки 
завпд за статистику, 

Публикације - Гпдищоак 
Ппщтине у Србији, 2006-2010. 

гпдине 

Кпментар  

Брпј станпвника кпји дплазе на једнпг лекара се смаоивап у перипду 2005-2008. гпдине, али је у 
2009. гпдини дпщлп дп ппвећаоа индексне вреднпсти. 

У ппсматранпм перипду је индексна вреднпст била ппвпљнија у пднпсу на прпсек РС.  

Највећи брпј лекара се налази у граду Нищу и ппщтини Спкпбаоа, дпк у псталим ппщтинама 
Нищавскпг регипна нема вище пд 30 лекара пп ппщтини. Најмаои брпј лекара има ппщтина 
Ражао, маое пд 20. 
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2.3. Екпнпмски индикатпри 

 

 

 

Индикатпр бр. 14 
TEMA: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа  

 

Лпкацијски 
кпефицијент 

заппщљаваоа  

Здравствп и 
спцијални рад 

Сапбраћај 
Тргпвина на 
великп и малп 

Пбразпваое 
Прерађивашка 

индустрија 

Гпдина РС НП РС НП РС НП РС НП РС НП 

2005. 0,1074 0,1295 0,0749 0,0969 0,1323 0,1465 0,0835 0,0926 0,2974 0,2895 

2006. 0,1071 0,1314 0,0748 0,0945 0,1344 0,1479 0,0852 0,0967 0,2860 0,2757 

2007. 0,1096 0,1352 0,0761 0,0989 0,1369 0,1458 0,0903 0,1013 0,2735 0,2598 

2008. 0,1124 0,1381 0,0759 0,0978 0,1396 0,1494 0,0931 0,1042 0,2593 0,2547 

2009. 0,1162 0,1428 0,0764 0,1025 0,1382 0,1402 0,0965 0,1114 0,2430 0,2410 

Индикатпр бр. 13. 
ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

ИНДИКАТПР: Степен развијенпсти 

Извпр ппдатака: Уредба п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне 
сампуправе за 2010. гпдину  (СГ РС, бр. 51/2010) 

Кпментар:  

Према степену развијенпсти самп град Нищ се налази у I групи лпкалних сампуправа, пднпснп 
припада лпкалним сампуправама кпје су изнад прпсека РС.  

Са изузеткпм ппщтине Спкпбаоа кпја припада II, и ппщтине Алексинац кпја припада III категприји 
лпкалних сампуправа, све пстале ппщтине регипна припадају IV групи лпкалних сампуправа, 
пднпснп сампуправама шији је степен развијенпсти исппд 50% републишкпг прпсека. 
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Извпр 
ппдатака: 
Републишки 
завпд за 
статистику, 
публикација 
-Гпдищоак 
„Ппщтине у 
Републици 
Србији“, 
2006-2010. 
гпдине  

Кпментар: 

Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа Нищавскпг пкруга је пп структури слишан кпефицијенту РС. 
Најважније делатнпсти у РС имају и највећи лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа у Нищавскпм 
пкругу.  

Дпминантна је прерађивашка индустрија кпју, међутим, прати тренд смаоеоа вреднпсти 
кпефицијента заппщљаваоа. Другу вреднпст кпефицијента заппщљаваоа има пбласт тргпвине на 
великп и малп. Вреднпст пвпг кпефицијента је релативнп стабилна у ппсматранпм перипду.  

Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа у Нищавскпм пкругу има релативнп дпбру структуру, 
пбзирпм да, са изузеткпм пбразпваоа, највеће вреднпсти имају делатнпсти кпје нису бучетски 
финансиране.  

 
 

Индикатпр бр. 15.  
TEMA: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  

ИНДИКАТПР: Удеп најважнијих делатнпсти у структури нарпднпг дпхптка  

 

 Ппљппривреда, 
лпв, щумарствп 
и 
впдппривреда 

Прерађивашка 
индустрија  

Грађевинарствп Тргпвина на 
великп и малп 

Сапбраћај, 
складищтеое и 
везе 

Република 
Србија 

16.98 27.14 7.32 24.69 10.41 

Регипн 11.84 44.05 4.77 21.74 8.63 
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Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, публикација -Гпдищоак „Ппщтине у Републици Србији“, 
2006 
Наппмена: Званишна статистика не приказује структуру нарпднпг дпхптка пп ппщтинама пд 2006. гпдине 

Кпментар 

У структури нарпднпг дпхптка дпминантна је прерађивашка индустрија, са уделпм пд 44,05%. Уз 
оу знашајнп су развијени сектпр тргпвине на великп и малп и сектпр ппљппривреде, 
впдппривреде и щумарства.  

Структура нарпднпг дпхптка Нищавскпг регипна се знашајнп разликује пд структуре нарпднпг 
дпхптка у РС. Удеп прерађивашке индустрије је знашајнп маои, а удеп ппљппривреде, 
впдппривреде и щумарства знашајнп већи у РС у пднпсу на Нищавски пкруг. 

 
 

Индикатпр бр. 16. 
TEMA: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  

ИНДИКАТПР: Прпсешна нетп зарада без ппреза и дппринпса 

 

Админ. Јединица 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Република Србија 17.443 21.707 27.759 32.746 31.733 

Нищавски пкруг 14.742 17.828 23.076 27.337 26.269 

Ппщтина Спкпбаоа 16.371 20.937 26.313 30.207 29.632 
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Извпр ппдатака:  

Републишки завпд за 
статистику, публикација 
- Гпдищоак „Ппщтине у 
Републици Србији“, 
2006-2010. 

Наппмена – Није мпгуће приказати ппдатке ппщтине Спкпбаоа заједнп са ппдацима ппщтина Нищавскпг 
пкруга  

Кпментар  

Прпсешне зараде у Нищавскпм пкругу имају исти тренд кап и у РС, пднпснп ппстпји тренд раста у 
перипду 2005-2008. гпдине, али је у 2009. гпдини забележенп знашајнп смаоеое.  

У перипду 2005-2009. прпсешна зарада је ппвећана за 178%, али је јпщ увек прпсешна зарада у 
пкругу нижа у пднпсу на прпсек РС.  

У ппсматранпм перипду најниже зараде се пстварују у Сврљигу, а ниске зараде се пстварују и у 
ппщтинама Гачин Хан, кап и у градским ппщтинама Пантелеј и Палилула.  

Ппщтина Спкпбаоа се пп зарадама налази испред Нищавскпг регипна, али и исппд прпсека РС. 

 
 

Индикатпр бр. 17.  
TEMA: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  

ИНДИКАТПР: Стппа заппсленпсти и незаппсленпсти  

 

Стппа незаппсленпсти  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Република Србија 17,79 18,20 15,59 14,46 14,51 

Регипн 18,86 20,20 20,27 19,66 18,64 
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Извпр ппдатака  

Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак „Ппщтине у 
Републици Србији“, 2006-
2010. гпдине;  

 

Стппа незаппсленпсти у РС има тренд пада у перипду 2006-2008. гпдине, да би се у 2009. гпдини 
вреднпст пвпг индекса незнатнп ппвећала. У регипну вреднпст пвпг индекса има тренд раста пд 2005-
2007. гпдине, да би се у 2008. и 2009. гпдини стппа незаппсленпсти смаоивала.  

Степен незаппсленпсти је тпкпм ппсматранпг перипда већа у пднпсу на РС. 

Стппа заппсленпсти  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Република Србија 41,10 40,24 39,78 39,73 37,53 

Регипн 39,55 38,53 38,54 37,97 35,52 

 

Извпр ппдатака  

Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак „Ппщтине у 
Републици Србији“, 2006-
2010. гпдине;  

 

Стппа заппсленпсти има слишан тренд у РС и Нищавскпм пкругу. Највећа стппа заппсленпсти се 
бележи у 2005. гпдини, а накпн тпга стппа заппсленпсти има тренд пада. Стппа заппсленпсти је нещтп 
вища у РС у пднпсу на Нищавски пкруг.  

Стппа активнпсти  

Ппдаци са 
ппписа 

станпвнищтва, 
2002. Стппа активнпсти је слишна у РС и Нищавскпм регипну. 

Република Србија 67,12 

Регипн 66,27 
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Индикатпр бр. 18 

TEMA: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  

ИНДИКАТПР: Фискални капацитет регипна –Пствареое извпрних прихпда 
(фискалних пблика) пп глави станпвника 

 

 
Прихпд пп глави 

станпвника 
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

 Република Србија  17,775 21,739 25,072 22,712 

 Нищавски пкруг  14,795 15,658 18,509 17,073 

 

Извпр ппдатака  

Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак „Ппщтине у 
Републици Србији“, 2006-
2010. гпдине;  

Кпментар: 

Вреднпст бучетских прихпда пп станпвнику, кап и у РС, има тренд раста у перипду 2005-2008. 
гпдине, али се у 2009. гпдини бележи смаоеое вреднпсти. 

Бучетски прихпди пп станпвнику су знашајнп нижи у пднпсу на РС, и пва разлика се ппвећава.  

Све лпкалне сампуправе имају маоу вреднпст бучетских прихпда пп станпвнику, с тим щтп је та 
разлика минимална кпд града Нища, дпк све пстале лпкалне сампуправе имају скпрп двпструкп 
нижу вреднпст у пднпсу на РС.  

 
 
  

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

2006 2007 2008 2009

Приход по глави становника 



 
План руралнпг развпја Нищавскпг пкруга 2012-2021 

 

 
41 

 

3. Индикатпри ппљппривреде и  руралнпг развпја 

 

Р.б. Пспбина РС Регипн Извпр ппдатака и наппмена  

1 Ппврщина, км2 88.361 3.248 СГ Ппщтине у Србији, 2010 

2 
Удеп ппљппривреднпг 
земљищта у укупнпј 
ппврщини, % 

65,80 62,78 СГ Ппщтине у Србији, 2010 

3 
Удеп пбрадивпг земљищта 
у укупнпј ппврщини, %  

37,35 36,94 СГ Ппщтине у Србији, 2010 

4 
Ппљппривреднпг 
земљищта пп станпвнику, 
ха  

0,68 0,50 

СГ Ппщтине у Србији, 2010.  

Наппмена - Брпј станпвника пп 
пппису из 2002. 

5 
Удеп щума у укупнпј 
ппврщини, %  

22,38 28,29 СГ Ппщтине у Србији, 2010.  

6 
Удеп руралнпг 
станпвнищтва у укупнпм 
станпвнищтву  

11,16 8,10 

СГ Ппщтине у Србији, 2010. – 
Ппдаци са ппписа урађенпг 
2002.  

Наппмена – Кап руралнп 
станпвнищтвп је приказанп 
станпвнищтвп кпје се бави 
ппљппривредпм  

7 

Удеп ппљппривреде, 
впдппривреде и 
щумарства у нарпднпм 
дпхптку, % 

16,98 11,84 

СГ Ппщтине у Србији, 2006 

Наппмена – Од 2006. гпдине се не 
приказује структура нарпднпг 
дпхптка пп ппщтинама 

8 

Удеп заппслених у 
ппљппривреди, 
впдппривреди и 
щумарству  

3,22 1,38 СГ Ппщтине у Србији, 2010.  

9 
% дпмаћинстава са 
сигурним приступпм впди  

81,99 47,26 СГ Ппщтине у Србији, 2010. 

10 
Удеп земљищта ппд 
ратарским културама 
(оиве) 

22,13 31,91 СГ Ппщтине у Србији, 2010. 

11 
Принпс, кукуруз, кг/ха – ПД 
и ЗЗ  

6.879 5.354 
СГ Ппщтине у Србији, 2010. 

Наппмена – Ппжељнп је 
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Принпс кукуруза, кг/ха, 
ппрпдишна газдинства  

5.148 4.086 

приказивати индекс кретаоа 
принпса на нивпу три дп пет 
гпдина 

Наппмена 2 – У пдређенпм брпју 
ппщтина нема прпизвпдое 
пщенице у пквиру ПД и ЗЗ 

12 

Принпс пщенице, кг/ха – 
ПД и ЗЗ  

4.565 3.584 
СГ Ппщтине у Србији, 2010. 

Наппмена – Ппжељнп је 
приказивати индекс кретаоа 
принпса на нивпу три дп пет 
гпдина 

Наппмена 2 – У пдређенпм брпју 
ппщтина нема прпизвпдое 
пщенице у пквиру ПД и ЗЗ  

Принпс пщенице, кг/ха – 
ппрпдишна газдинства  

3.423 3.015 

13 

% навпдоаваних 
ппврщина у пднпсу на 
укупне ппљппривредне 
ппврщине 

- - 
Наппмена - Званишна статистика 
не впди евиденцију п 
навпдоаваним ппврщинама 

14 
Брпј трактпра на 100 км2 
ппљппривредне ппврщине 

14,80 11,48 

СГ Ппщтине у Србији, 2010 

Наппмена – Ппдатак из СГ треба 
узети са резервпм 

15 
Утрпщак ђубрива, кг/ха 
пбрадиве ппврщине 

- - 
Наппмена - Званишна статистика 
не впди евиденцију 

16 

Брпј грла стпке   РС - СГ Ппщтине у Србији, 2008. 

Наппмена – Званишна 
статистика пд 2008. гпдине не 
приказује брпјнп стаое стпке пп 
ппщтинама 

Наппмена – Ппжељнп је 
приказивати индекс кретаоа 
брпја грла стпке 

Гпведа 1.087.077 34.078 

Пвце 1.606.156 31.849 

Свиое 3.831.894 107.018 

Живина 16.421.755 484.702 
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4. Анализа тренутнпг стаоа 

С СНАГЕ W СЛАБПСТИ 

Бпгати ппљппривредни ресурси –170.000 ха 
ппљппривреднпг земљищта  
Бпгати впдни ресурси  
Незагађена живптна средина  
Разнпликпст пејзажа и прирпдних ресурса – решне 
дплине, брдски и планински регипни 
Дпбар лпкацијски пплпжај – Кпридпр 10 и Нищки 
међунарпдни аерпдрпм  
Велики урбани центар Нищ  
Јак регипнални индентитет и Римскп културнп наслеђе  
Пдлишни услпви за пдгпј интензивних биљних култура  
Велики људски пптенцијали – велики брпј фарми кпје се 
традиципналнп баве ппљппривредпм  
Ппстпјећи прерадни капацитети, пд кпјих су неки 
извпзнп пријентисани 
Приступнпст регипналних ппљппривредних институција  
Велики пптенцијали за ван фармске екпнпмске 
активнпсти у руралним ппдрушјима пппут агрптуризма, 
лпва, баоа итд.  

Присутна је самп примарна ппљппривредна прпизвпдоа – 
ниска дпдатна вреднпст прпизвпда  
Слаба ппвезанпст прпизвпђаша са купцима  
Мала ппврщина фарми (2-3 ха), са дпдатнп издељеним 
парцелама  
Мещпвита ппљппривредна прпизвпдоа на највећем брпју 
фарми  
Слаби финансијски пптенцијали/капацитети у свим 
делпвима вреднпснпг ланца  
Низак нивп знаоа п тржищним механизмима и 
пптенцијалима и самим тржищтима  
Мали прерадни и складищни капацитети  
Лпще развијена инфраструктура у руралним ппдрушјима  
Ппљппривредни сервиси нису дпступни највећем брпју 
фармера  
Прирпдни ресурси се не кпристе или се кпристе без плана  
Не ппстпји кпнтрпла свих параметар живптне средине у 
свим делпвима Нищавскпг пкруга  

П МПГУЋНПСТИ Т ПРЕТОЕ 

Настављена прпјекција раста тражое хране на светскпм 
тржищту  
Искпристити мпгућнпсти на лпкалнпм и наципналнпм 
тржищту  
Искпристити слпбпдни режим тргпвине са Русијпм и 
Турскпм   
Дпдатна вреднпст прпизвпдима крпз прераду  
Прпизвпдоа за тзв „Ницхе“ тржищта 
Развпј прганске прпизвпдое 
Ствараое снажнпг Нищавскпг регипналнпг идентитета – 
бренда  
Кприщћеое средстава из ппљппривредних 
предприступних фпндпва  
Ппвпљне кредитне линије дпступне највећем брпју 
фармера  
Кпмасација  
Регипнализација ппљппривредне прпизвпдое заснпвана 
на прирпдним предуслпвима  
Развпј активнпсти заснпван на туризму  
Диверзификација активнпсти у руралним ппдрушјима  
Развпј специфишних прпјеката везаних за ппједина 
рурална ппдрушја  

Настављен приступ прпизвпдои кпја се не заснива на 
захтевима тржищта  
Слаб систем финансијске ппдрщке (субвенције) 
ппљппривредницима  
Лпщи демпграфски трендпви се настављају – депппулација 
руралних регипна, стареое, пдлазак младих  
Инфраструктури у руралним ппдрушјима се не придаје 
знашај, нити се издвајају знашајна средства у оену 
изградоу  
Прпмене у ЕУ ппљппривреднпј пплитици  
Либерализација тржищта ппљппривредних прпизвпда  
Брдскп-планинским ппдрушјима нису дпступна тржита 
ппљппривредних прпизвпда  
Екпнпмска нестабилнпст  
Климатске прпмене  
Ппвпљна финансијска средства за развпј нису дпступна  
Некпнтрплисанп кприщћеое прирпдних ресурса са 
пптенцијалним утицајем на живптну средину  
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5. Стратещки дпкумент 

5.1. Визија 

Нищавски пкруг је међунарпднп преппзнат регипн пп изузетним ппљппривредним 
прпизвпдима и прехрамбенпј индустрији кпја спаја прпфитабилнпст са акцијама защтите 
живптне средине и кпја је сппспбна да се брзп адаптира на прпмене захтева тржищта.  

 
Испуоеое визије захтева прп активну стратегију, заснпвану на ппстепеним, кпрак пп 

кпрак, фазама; са имплементацијпм дефинисаних акципних планпва/прпјеката и са 
развијеним системпм мпнитпринга и евалуације стратещкпг дпкумента.  

Круцијалнп је да Нищавски пкруг прихвати сазнаоа из других руралних регипна, пд 
кпјих су најважнији да је стратегија мпст између жеља и реалнпсти и да стратегија 
представља краткпрпшни, средопрпшни и дугпрпшни пквир за искприщћаваое дпступних 
ресурса и испуоеое пптреба.  

Кап такви Нищавски стратещки циљеви су реалистишни, заснпвани на кпнсензуцу 
стејкхплдера и дизајнирани да максимизирају спцип-екпнпмске преднпсти Нищавских 
ппљппривредних регипна и ресурса.  

5.2. Припритети и циљеви 

 

Припритет/визија Ппщти циљеви Ппсебни циљеви 

1.Кпнкурентна 
ппљппривреда 

1.1. Ствараое услпва за 
укрупоаваое земљищнпг ппседа 

Уређеое земљищних пднпса 

Пптималнп искприщћаваое државнпг 
земљищта 

1.2. Специјализација и 
регипнализација у 
ппљппривреднпј прпизвпдои 

Ппремаое ппљппривредних газдинстава   

Ппдизаое квалитета ппљппривреднпг 
земљищта 

Ппвећаое ппврщина ппд интензивним 
биљним културама 

Израда рејпнизације и винпградарскпг 
катастра  

Развпј стпшарства 

1.3. Развијени и мпдернп  

ппремљени прерадни 

Технишка ппдрщка ппстпјећим прерадним 
и складищним капацитетима 

Ппдизаое квалитета ппљппривредних 
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искладищни капацитети прпизвпда 

Ппдстицај птвараоу нпвих прерадних и 
складищних капацитета – Ппдрщка 
инвестицијама 

Ппдстицај раду извпзних прерадних 
капацитета 

Развпј прпизвпда заснпван на прирпдним 
вреднпстима и традицији регипна 

1.4. Прганизаципнп јашаое 
ппљппривредне прпизвпдое 

Јашаое удружеоа, задруга и кластера 

Едукација и инфпрмисаое 
ппљппривредних прпизвпђаша 

Смаоеое ризика и защтита 
ппљппривредне прпизвпдое 

Јашаое лпкалних и регипналних 
институција и прганизација 

Унапређеое пласмана ппљппривредних 
прпизвпда 

2. Ппдигнут 
квалитет живпта у 
руралним 
срединама  

2.1. Развпј и реализација 
регипналних инфраструктурних 
прпјеката у руралним срединама 

Регулисаое впдптпкпва  

Кпмуналнп и инфраструктурнп ппремаое 
лпкација  

2.2. Ппбпљщаое услпва живпта у 
сепким срединама  

Прпмпција развпјних пптенцијала и 
пптреба села  

Ппбпљщаое живпта и щиреое 
неппљппривредних екпнпмских 
активнпсти у руралним ппдрушјима 

3. Нищавски 
регипн – 
атрактивна 
туристишка 
дестинација 

3.1. Израда прпјектне 
дпкументације за туристишки 
атрактивне лпкације 

Израда урбанистишкп планских дпкумената  

Израда студија извпдљивпсти  

3.2. Фпрмираое и прпмпција 
јединственпг туристишкпг 
прпизвпда 

Интерна и екстерна прпмпција туристишке 
ппнуде 

Ефикасна регипнална сарадоа  

Јединствена ппнуда специфишних 
туристишких прпизвпда 

Ппремаое туристишки атрактивних 
лпкација  

Изградоа и рекпнструкција на туристишким 
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лпкацијама 

4. Пдрживп 
управљаое 
прирпдним 
ресурсима 

4.1. Ефикасан систем кпнтрпле 
стаоа живптне средине 

Параметри квалитета впде, ваздуха, 
земљищта и буке се налазе у дпзвпљеним 
границама   

Рещаваое прпблема птпада – 
Имплементација регипналнпг плана 
управљаоа птпадпм 

Рекултивација деградиранпг земљищта  

4.2. Квалитетнп стараое п 
прирпдним вреднпстима и 
ресурсима  

Валпризација прирпднп и пејзажнп 
вредних лпкација 

Унапређеое щумскпг фпнда  

Припрема за искприщћаваое пбнпвљивих 
извпра енергије 
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5.3. Припритети руралнпг развпја 

Припритет 1. Кпнкурентна ппљппривреда  

 

Ппщти циљеви Ппсебни циљеви Најважније акције Нивп важнпсти 

1.1. Ствараое услпва за 
укрупоаваое земљищнпг 
ппседа 

Уређеое земљищних пднпса Прпграм кпмасације  

5 
Имплементација 
не зависи пд ЛС 

НП 

Пптималнп искприщћаваое државнпг земљищта 
Пптималнп искприщћаваое земљищних 
ппврщина кпје су издате у закуп  

5 

1.2. Специјализација и 
регипнализација у 
ппљппривреднпј 
прпизвпдои 

Ппремаое ппљппривредних газдинстава   
Прпграм развпја и псавремеоаваоа 
ппљппривредних газдинстава  

5 

Ппдизаое квалитета ппљппривреднпг 
земљищта 

Прпграм испитиваоа и ппдизаоа квалитета 
ппљппривреднпг земљищта 

4 

Ппвећаое ппврщина ппд интензивним биљним 
културама 

Прпграм ппдстицаја развпја впћарства и 
винпградарства  

Прпграм ппдстицаја развпја ппвртарства  

4 

Израда рејпнизације и винпградарскпг катастра  
Рејпнизација винпградарских ппдрушја 
Израда винпградарскпг катастра 

4 
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Развпј стпшарства 
Прпграм ппдстицаоа пбнпве и ппвећаоа 
стпшнпг фпнда квалитетним приплпдним 
грлима  

5 

1.3. Развијени и мпдернп 
ппремљени прерадни и 
складищни капацитети 

Технишка ппдрщка ппстпјећим прерадним и 
складищним капацитетима 

Ппдизаое технишкпг нивпа прпизвпдое и 
прераде впће 

3 

Ппдизаое квалитета ппљппривредних 
прпизвпда 

Субвенципнисаое анализа ппљппривредних 
прпизвпда 

3 

Ппдстицај птвараоу нпвих прерадних и 
складищних капацитета – Ппдрщка 
инвестицијама 

Ппдстицај птвараоу хладоаша и пткупних 
места за впће и грпжђе 
Ппдстицај птвараоу хладоаша и сущара за 
впће, ппврће и щумске плпдпве  

3 

Ппдстицај раду извпзних прерадних капацитета 
Ппдизаое нивпа ппзнаваоа дпмаћег и 
међунарпднпг тржищта и фпрмираое 
маркетинщких аспцијација 

3 

Развпј прпизвпда заснпван на прирпдним 
вреднпстима и традицији регипна 

Прпграм развпја прганске прпизвпдое 
Израда вина и ракија пд грпжђа са 
защтићеним гепграфским ппреклпм 
Прпграм защтите традиципналних прпизвпда  

4 

1.4. Прганизаципнп јашаое 
ппљппривредне 
прпизвпдое 

Јашаое удружеоа и задруга 

Ппдрщка раду ппстпјећих удружеоа, задруга 
и кластера 
Фпрмираое аспцијација прпизвпђаша и 
прерађиваша впћа 

4 
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Едукација и инфпрмисаое ппљппривредних 
прпизвпђаша 

Прпграм едукације, пбуке, редпвнпг 
инфпрмисаоа и струшнпг усаврщаваоа 
ппљппривредних прпизвпђаша и струшоака  
Фпрмираое базе ппдатака  

4 

Смаоеое ризика и защтита ппљппривредне 
прпизвпдое 

Ппдрщка раду прпгнпзнп-извещтајне службе 
Ппдрщка раду прптивградне защтите 

4 

Јашаое лпкалних и регипналних институција и 
прганизација 

Ефикасан рад Фпндпва за развпј 
ппљппривреде  
Технишкп јашаое ппљппривреднп струшнп 
саветпдавне службе  
Ппдизаое квалитета рада и пружених услуга 
пд стране Ветеринарскп-специјалистишкпг 
института, Нищ 
Унапређеое рада матишних служби  
Акредитација лабпратприје у пквиру Центра 
за винпградарствп и винарствп 

5 

Унапређеое пласмана ппљппривредних 
прпизвпда 

Фпрмираое зпне унапређенпг агрп 
ппслпваоа на затвпренпј пијаци Дуванищте  

4 
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Припритет 2. Ппдигнут квалитет живпта у руралним срединама  

 
 
 
 

 

  

Ппщти циљеви  Ппсебни циљеви Најважније акције Нивп важнпсти  

2.1. Развпј и реализација 
регипналних 
инфраструктурних прпјеката 
у руралним срединама 

Регулисаое впдптпкпва  

Активнпсти на регулацији впдптпкпва и 
уређеоу сливпва реке Нищаве и Јужне 
Мправе 
Израда Катастра бујица за нищавски регипн 

4 

Кпмуналнп и инфраструктурнп ппремаое 
лпкација  

Кпмуналнп и инфраструктурнп уређеое 
приградских и сепских средина 

5 

2.2. Ппбпљщаое услпва 
живпта у сепким срединама  

Прпмпција развпјних пптенцијала и пптреба села  

Ппдрщка представљаоу НП на сајмпвима у 
земљи и инпстранству 
Ппдрщка лпкалним туристишким 
манифестацијама и вреднпстима 

4 

Ппбпљщаое живпта и щиреое 
неппљппривредних екпнпмских активнпсти у 
руралним ппдрушјима 

Фпрмираое Регипналнпг Центра за рурални 
развпј 

5 
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Припритет 3 – Нищавски регипн – атрактивна туристишка дестинација  

Ппщти циљеви Ппсебни циљеви Најважније акције Нивп важнпсти 

3.1. Израда прпјектне дпкументације за 
туристишки атрактивне лпкације 

Израда урбанистишкп планских дпкумената  
Израда планпва детаљне регулације за 
ппдрушја са пптенцијалпм за развпј 
туризма  

3 

Израда студија извпдљивпсти  
Израда студија извпдљивпсти за 
туристишки атрактивне лпкације и 
садржаје  

3 

3.2. Фпрмираое и прпмпција 
јединственпг туристишкпг прпизвпда 

Интерна и екстерна прпмпција туристишке 
ппнуде 

Активнпсти везане за брендираое 
дестинацијскпг идендитета 

3 

Ефикасна регипнална сарадоа  Фпрмираое туристишкпг кластера 4 

Јединствена ппнуда специфишних 
туристишких прпизвпда 

Развпј разних пблика туризма крпз 
јединствену ппнуду прирпдних 
ресурса и културнпг наслеђа и развпја 
тражое за ппјединим туристишким 
прпизвпднима 

4 

Ппремаое туристишки атрактивних лпкација  
Ппремаое, адаптација и унапређеое 
туристишких ресурса 

4 

Изградоа и рекпнструкција на туристишким 
лпкацијама 

Изградоа, уређеое и рекпнструкција 
туристишких лпкација у руралним 
срединама 

4 
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Припритет 4 – Пдрживп управљаое прирпдним ресурсима   

Ппщти циљеви Ппсебни циљеви Најважније акције Нивп знашаја 

4.1. Ефикасан систем 
кпнтрпле стаоа живптне 
средине 

Параметри квалитета впде, ваздуха, земљищта 
и буке се налазе у дпзвпљеним границама   

Редпвна кпнтрпла параметара живптне 
средине 

3 

Рещаваое прпблема птпада – Имплементација 
регипналнпг плана управљаоа птпадпм 

Израда планске и технишке дпкументације 
Прибављаое лпкацијских и других дпзвпла 
и регулисаое импвинскп-правних пднпса 
Изградоа кпмуналне инфраструктуре у 
пбласти управљаоа птпадпм 

5 

Рекултивација деградиранпг земљищта  
Санација, ремедијација, затвараое и 
мпнитпринг над ппстпјећим деппнијама 

5 

Третман птпадних впда 
Изградоа  регипналних  и лпкалних 

ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 
впда у складу са планским актима 

5 

4.2. Квалитетнп стараое п 
прирпдним вреднпстима и 
ресурсима  

Валпризација прирпднп и пејзажнп вредних 
лпкација 

Уређеое и пдржаваое пбјеката прирпднпг 
наслеђа 
Испитиваое пбјеката прирпднпг наслеђа 
Защтита прирпднп и пејзажнп вредних 
лпкалитета  

4 

Унапређеое щумскпг фпнда  
Управљаое щумама  
Квалитетнп газдпваое щумама  

4 
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6. Акципни план 

Припритет бр.1. -Кпнкурентна ппљппривреда 

Индикатпри пдрживпсти – Индикатпри ппљппривреде и руралнпг развпја, ппглавље 3 

Ппщти циљ бр.1.1.- Ствараое услпва за укрупоаваое земљищнпг ппседа 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

1.1.1. 
Уређеое 

земљищних 
пднпса 

Прпграм кпмасације  
 
Фаза 1 – Едукација 
Фаза 2 – Прпмпција прпцеса кпмасације  
Фаза 3 – Технишкп псппспбљаваое и 
припрема за прпцес кпмасације 

ЛС НП 
МТПВШ 

2012–2014  
100% вреднпсти прпјекта – 
МТПВШ и ИПА Фпндпви  

Ппврщина 
кпмасиранпг 
земљищта, ха   

Прпграм рещаваоа импвинскп-правних 
пднпса  
 
Фаза 1 - Идентификација најважнијих 
ппврщина са нерещеним импвинскп-

ЛС НП 
МТПВШ 

2012–2014 

Вреднпст прпјекта се пдређује 
накпн идентификације 
ппврщина у кпјима је пптребнп 
рещеое импвинскп-правних 
пднпса  

Ппврщина парцела 
са рещеним 
импвинскп 
правним пднпсима, 
ха  

Припрема за искприщћаваое пбнпвљивих 
извпра енергије 

Израда студија извпдљивпсти п 
мпгућнпстима искприщћаваоа извпра 
пбнпвљиве енергије  
Испитиваоа лпкалитета и пптенцијала за 
кпје ппстпје индиције да се мпгу кпристити 
за прпизвпдоу пбнпвљиве енергије  

3 
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правним пднпсима   
Извпр средстава – МТПВШ, 
ИПАРД Фпндпви  

Прпграм дпбрпвпљнпг груписаоа 
парцела  

ЛС НП  
МТПВШ 
РГЗ – Служба за 
катастар 

2012–2014 

100.000,00 РСД/груписаним 
парцелама 
ЛС НП  
МТПВШ  
Приватна иницијатива  

Ппврщина 
груписаних 
парцела, ха  

1.1.2. 

Пптималнп 
искприщћаваое 

државнпг 
земљищта 

Пптималнп искприщћаваое земљищних 
ппврщина кпје су издате у закуп  
 
Израда плана кприщћеоа државнпг 
земљищта  
Ппвећаое ппврщина државнпг земљищта 
издатпг у закуп  
Прпјекат издаваоа утрина удружеоима 
ппљппривредних прпизвпђала у граду Нищу 

ЛС НП 2012–2014 100% - Интерни трпщак ЛС НП  

Државнпг 
земљищта издатпг у 
закуп/укупна 
ппврщина 
државнпг 
ппљппривреднпг 
земљищта  

Ппщти циљ бр.1.2 – Специјализација и регипнализација у ппљппривреднпј прпизвпдои 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

1.2.1. 
Ппремаое 

ппљппривредних 
газдинстава 

Прпграм развпја и псавремеоаваоа 
ппљппривредних газдинстава  
Ппдстицаји за изградоу и рекпнструкцију 
пбјеката и ппмпћних пбјеката  
Ппдстицаји за набавку механизације  
Ппдстицаји за набавку ппреме  
Ппдстицаји за набавку пластеника  
Ппдстицаји за набавку система за 
навпдоаваое 

ЛС НП 
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Удружеоа и 
задруге 

2012–2014  

11.400.000,00 РСД/гпдина 
25% - ЛС НП  
25% - Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
50% - МТПВШ  
Пстали извпри финансираоа – 
„Fruit and berries“ Прпјекат  – 
ппмпћ се дпдељује прекп 
Управе за аграрна плаћаоа 

Брпј 
ппљппривредних 
газдинстава кпји је 
дпбип 
ппмпћ/гпдина 

Набавка ппљппривредне механизације НВП ХЕЛП,  2012–2013 13 708 800,00 РСД ( 134 400,00 € Ппдржанп најмаое 
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Ппдрщка газдинствима у Нищу, Мерпщини 
и Сврљигу 

ЛС НП * средои курс пд 102 РСД ) –  
50% дпнатпр Немашка влада,  
50% ЛС НП 

55 
ппљппривредних 
дпмаћинстава 

Прпграм кредитираое ппљппривредне 
прпизвпдое 

ЛС НП  
МТПВШ  
Ппслпвне банке  

2012–2014  

8.000.000 РСД/гпдина  
25% - 2.000.000 РСД – Град Нищ  
25% - 2.000.000 РСД – МТПВШ  
50% - 4.000.000 РСД – Ппслпвне 
банке  

Брпј пдпбрених 
кредита/гпдина 

1.2.2. 

Ппдизаое 
квалитета 

ппљппривреднпг 
земљищта 

Испитиваое квалитета ппљппривреднпг 
земљищта  

ЛС НП 
Ппљппривреднп 
струшна служба/ 
ПСС 

2012–2014  
4.500.000,00 РСД/гпдина -
Прпцеоена вреднпст  
100% вреднпсти – МТПВШ  

Брпј 
узпрака/гпдина 
 
Прпцеоена 
активнпст- 3.000 
узпрака/гпдина  

Прпграм ппдизаоа квалитета 
ппљппривреднпг земљищта 
Калцификација земљищта 
Фпсфатизација земљищта 
Хумизација земљищта 
Именпваое свих кппнених ппдрушја кпје су 
ппд утицајем нитрата и усппстављаое 
акципнпг прпграма мера  уклљоаоа 
нитрата из ппљппривреде  
Усппстављаое базе ппдатака п 
кретаоима пптенцијалних 
узпрака/притисака на впдене ресурсе из 
ппљппривреде 

ЛС НП 
ПСС  
МТПВШ  
наушнп-
истраживашке 
институције 

2012–2014  

Калцификација – 20.000,00 
РСД/ха -100% МТПВШ  
Хумизација – 50.000,00 РСД/ха – 
100% власници земљищта  
Фпсфатизација – 200.000,00 
РСД/ха – 50% власници 
земљищта, 50% други извпри 
финансираоа 

Земљищта са 
ппдигнутим 
квалитетпм, ха/гпд 
 
Прпцеоена 
активнпст – 100 ха 
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1.2.3. 

Ппвећаое 
ппврщина ппд 
интензивним 

биљним 
културама 

Ппвећаое прпизвпдое преппзнатљивпг 
аспртимана впћа и грпжђа из града 
Нища и Нищкпг пкруга 

 
Испитиваое тржищта ради пдабира 
спртимента 
Обилазак пгледних ппља ради пдабира 
спртимента 
Дефинисаое микрп пбласти  
Израда плана прпизвпдое  
Набавка сертификпванпг саднпг 
материјала 
Струшна кпнтрпла прпизвпдое 

 

Град Нищ  
Удружеое 
''Чегар'', Нищ  
наушнп-
истраживашке 
институције 

2012–2014  

50% - Град Нищ  
50% - Удружеое Чегар  
 
Пстали извпри финансираоа: 
МТПВШ, ИПАРД Фпндпви  

Трпгпдищои 
индекс прпизвпдое 
впћа и грпжђа 

Прпграм ппдстицаја развпју впћарства 
 
 

Набавка сертификпванпг саднпг 
материјала у впћарскпј прпизвпдои 
Ппдстицај ппдизаоу матишоака 

ЛС НП 
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Удружеоа и 
задруге 

2012–2014  

1.000.000 - РСД/гпд – ЛС НП  
1.000.000 - РСД/гпдина – 
приватна иницијатива 
Пстали извпри финансираоа  
МТПВШ 
„Fruit and berries“ прпјекат – 
Средства се дпдељују прекп 
Агенције за аграрна плаћаоа  

ха нпвпппдигнутих 
кпмерцијалних 
засада 
ха ппдигнутих 
матишоака  

Ппвећаое прпизвпдое и квалитетнп 
гајеое преппзнативпг брендиранпг 
аспртимана ппврћа из Нищавскпг пкруга 

 
Испитиваое тржищта ради пдабира 
спртимента 
Обилазак пгледних ппља ради пдабира 
спртимента 
Израда плана прпизвпдое  
Набавка семена и расада  

Град Нищ  
Удружеое 
''Нищки 
ппвртар'' 
наушнп-
истраживашке 
институције 

2012–2014  

50% - Град Нищ  
50% - Удружеое Нищки ппвртар  
 
Пстали извпри финансираоа: 
МТПВШ, ИПАРД Фпндпви  

Трпгпдищои 
индекс прпизвпдое 
ппврћа 
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Прпизвпдоа семена и расада  
Струшна кпнтрпла прпизвпдое 

Прпјекат фпрмираоа ппвртарскпг 
Центра – Нищка зелена паза  

 
Фаза 1 – Израда студије извпдљивпсти 

Град Нищ  
Удружеое 
Нищки ппвртар 

2012–2014  

Фаза 1 – Израда студије 
извпдљивпсти - 1.000.000 РСД  
50% - Град Нищ  
50% - Удружеое Нищки ппвртар  
Пстали извпри финансираоа: 
МТПВШ, ИПАРД Фпндпви  

Трпгпдищои 
индекс прпизвпдое 
ппврћа 

Прпграм ппдстицаја развпју ппвртарства 
у Нищавскпм пкругу  

 
Набавка семена и расада  

ЛС НП 
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Удружеоа и 
задруге 

2012–2014  

1.500.000,00 РСД/гпдина 
50% - ЛС НП  
50% - Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
 
 

Купљенпг и 
дистрибуиранпг 
семена и расада 

 
 
Прпграм ппдстицаја за гајеое лекпвитпг 
биља 

ЛС 
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Удружеоа и 
задруге 

2012 - 2015 

1.500.000,00 РСД/гпдина 
50% - ЛС НП  
50% - Ппљппривредни 
прпизвпђаши 

Трпгпдищои 
индекс прпизвпдое 
лекпвитпг биља 

1.2.4. 

Израда 
репнизације и 

винпградарскпг 
катастра 

Рејпнизација винпградарских ппдрушја 
Србије  

ЦВВ 
МТПВШ  

2012-214 

2.100.000 РСД/гпдина 
Извпр финансираоа  
ЦВВ  
МТПВШ  
ЛС НП  
Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства 

Урађена 
рејпнизација 

Израда винпградарскпг катастра  
ЦВВ 
МТПВШ  

2012-214 

6.300.000 РСД/гпдина 
Извпр финансираоа  
ЦВВ  
МТПВШ  
ЛС НП  

Урађен катастар  
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Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства 

1.2.5.  Развпј стпшарства 

Прпграм ппдстицаоа пбнпве и 
ппвећаоа стпшнпг фпнда квалитетним 
приплпдним грлима  
 
Унапређеое раснпг састава - набавка 
приплпдних грла виспкпг квалитета  
Ппдстицаји вещташкпм 

псемеоаваоуКреираое заједнишке 
развпјне пплитике млекарскпг сектпра 
Нищавскпг пкруга  
Ппдрщка активнпсти на ппвећаоу 
дпбрпбити живптиоа (слпбпдни испусти 
и ппбпљщаое услпва смещтаја и 
исхране живптиоа 

ЛС НП 
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Удружеоа и 
задруге 
Ветеринарске 
станице и 
амбуланте, 
''Кластер сирева 
Југ'' 

2012-2013  
1.875.000 РСД/гпдина – ЛС НП 
Пстали извпри финансираоа - 
МТПВШ 

Брпј псемеоаваоа 
/гпдина 
Брпј набављених 
грла дпбрпг раснпг 
квалитета 

Ппдстицај развпју пвшарства и кпзарства  
 
Набавка приплпдних грла пснпвнпг стада  
Кредитираое набавке грла у пвшарству и 
кпзарству 

ЛС НП 
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Удружеоа и 
задруге, 
''Кластер сирева 
Југ'' 

2012-2014 

1.500.000 РСД/гпдина – ЛС НП 
за набавку приплпдних грла 
пснпвнпг стада  
 
4.500.000,00 РСД/гпдина – ЛС 
НП за кредитираое пвшарске и 
кпзарске прпизвпдое  
 
Пстали извпри финансираоа - 
МТПВШ 

Брпј набављених 
грла дпбрпг раснпг 
квалитета  

Ппдрщка развпју пшеларства  
ЛС НП 
Удружеоа 
пшелара  

2012–2014  

2.200.000 РСД/гпдина – ЛС НП  
 
Пстали извпри финансираоа - 
МТПВШ 

Брпј 
кпщница/гпдина 
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Ппщти циљ бр.1.3. – Развијени и мпдернп ппремљени прерадни и складищни капацитети 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

1.3.1. 

Технишка 
ппдрщка 

ппстпјећим 
прерадним и 
складищним 

капацитетима 

Увпђеое међунарпдних стандарда за 
ппљппривредна газдинства и задруге, 
мала и средоа предузећа и 
предузетнике (стандардизација, 

сертификација, надзпр, знак квалитета) 

„Fruit and 
berries“прпјекат  
Приватна 
иницијатива 

2012  

7.000.000 РСД – Укупна 
вреднпст акције  
 
5.000.000 РСД - „Fruit and 
berries“прпјекат  
2.000.000 РСД – Приватна 
иницијатива  

Брпј ппслпвних 
ентитета са 
уведеним 
стандардима 
ппслпваоа и 
квалитета  

Ппдизаое технишкпг нивпа прпизвпдое 
и прераде впће 

„Fruit and 
berries“прпјекат  
Приватна 
иницијатива 

2012-2014 
100% вреднпсти - „Fruit and 
berries“прпјекат  

Брпј ппдржаних 
прерадних 
капацитета  

Субвенципнисаое впћарске прпизвпдое 

у циљу рекпнструкције и 

псавремеоаваоа рада ппстпјећих 

хладоаша 

„Fruit and 
berries“прпјекат  
МТПВШ 

Приватна 

иницијатива 

2012-2014 

Вреднпст акције је пдређене 
брпјем пријава  
Извпри финансираоа МТПВШ  
„Fruit and berries“прпјекат 
Приватна иницијатива 

Брпј ентитета кпји 

је дпбип ппмпћ у 

пбласти 

складищтеоа и 

прераде впћа 

Усаглащаваоепрераднихкапацитета 
МСП-а  (акценат на млекп и месп) 
сарегулативамазащтитеживптнесредине
ЕУ 
 
 
 
 
 

ЛС НП , МТПВШ, 
МЗЖЖПП, 
Фпндзазащтиуж
ивптнесредине, 
НАРР, МЕРР, 
КластерсиреваЈУ
Г, наушнп-
истраживашке 
институције 

2013-2016 

Вреднпстакцијејеуслпвљенанап
снпвудпступнпстиппстјећихфпн
дпва 
Извпри финансираоа 
ЛС НП, МТПВШ, МЗЖЖПП, 
Фпндзазащтиуживптнесредине, 
НАРР, МЕРР, Приватна 
иницијатива 

Брпј ппслпвних 
ентитета са 
усаглащеним 
применама 
стандарда живптне 
средине ЕУ 
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Припремити прпграм развпја људских 
капацитета и прехрамбенпј индустрији 
 
 

ЛС НП , МТПВШ, 
МЗЖЖПП, 
Фпндзазащтиуж
ивптнесредине, 
НАРР, МЕРР, 
КластерсиреваЈУ
Г, наушнп-
истраживашке 
институције 

2013-2015 

Вреднпстакцијејеуслпвљенанап
снпвудпступнпстиппстјећихфпн
дпва 
Извпри финансираоа 
ЛС НП, МТПВШ, МЗЖЖПП, 
Фпндзазащтиуживптнесредине, 
НАРР, МЕРР, Приватна 
иницијатива 

Брпј ппслпвних 
ентитета са 
усаглащеним 
применама 
стандарда живптне 
средине ЕУ 

1.3.2. 

Ппдизаое 
квалитета 

ппљппривредних 
прпизвпда 

Субвенципнисаое анализа сира за 
регистрпвана дпмаћинства за пптребе 
пијашне прпдаје 

ЛС НП  
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  

2012–2014  
480.000,00 РСД/гпдина – Град 
Нищ  

Брпј изврщених 
анализа/гпдина 

Субвенципнисаое анализе квалитета 
кпд ракија и вина 

Град Нищ  
Центар за 
винпградарствп 

2012–2014  
600.000,00 РСД/гпдина – Град 
Нищ  

Брпј изврщених 
анализа/гпдина 

Субвенципнисаое анализа 
ппљппривредних прпизвпда на пстатке 
пестицида – 150 изврщених 
анализа/гпдина 

ЛС НП  
Акредитпвана 
лабпратприја  

2012 – 2014  

400.000 РСД/гпдина – Град Нищ  
180.000 РСД/гпдина – 
Ппљппривредни прпизвпђаши  
Пстали извпри финансираоа – 
МТПВШ и прпјекти  
 

Брпј изврщених 
анализа/гпдина 

1.3.3. 

Ппдстицај 
птвараоу нпвих 

прерадних и 
складищних 
капацитета – 

Ппдрщка 
инвестицијама 

Псниваое и изграда регипналне 
велетржнице на нищкпм аерпдрпму са 
спртирним и прерадним центрпм и 
пакерајем  
 
Фаза 1 – Израда прпјектне 
дпкументације  

Град Нищ  2013–2014  

Фаза 1 – Израда прпјектне 
дпкументације – 2.000.000,00 
РСД - 
Град Нищ  

Урађена прпјектна 
дпкументација за 
велетржницу и 
прераднп-
складищни центар  

Ппдстицај птвараоу хладоаша и 
пткупних места за впће и грпжђе  

Град Нищ  2012–2014  
50% вреднпсти – МТПВШ  
25% вреднпсти – Приватна 
иницијатива  

Птвпрених 
хладоаша и 
пткупних места за 
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25% вреднпсти – Град Нищ  
Пстали извпри финансираоа – 
„Fruit and berries“прпјекат 

впће и грпжђе  

Ппдстицај развпју прпизвпдое вина и 
ракије  
 
Набавка ппреме за прпизвпдоу вина  
Набавка ппреме за прпизвпдоу ракије  
Адаптације ппдрума 

Град Нищ  
Приватна 
иницијатива  

2012–2014  

Извпри финансираоа:  
Град Нищ  
Приватна иницијатива  
МПТВШ,  
ИПАРД фпндпви, Међунарпдни 
прпјекти  

Брпј ппмпгнутих 
винарија и 
дестилерија  

Ппдстицај птвараоу мини млекара  
укљушујућипакираоеимаркетинг 

ЛС НП  2012-2014 
1.000.000 РСД/гпдина – ЛС НП  
Пстали извпри финансираоа  
МТПВШ, приватна иницијатива 

Брпј ппмпгнутих 
мини млекара  

1.3.4. 
Ппдстицај раду 

извпзнппрерадних 
капацитета 

Ппдизаое нивпа ппзнаваоа дпмаћег и 
међунарпднпг тржищта и фпрмираое 
маркетинщких аспцијација 

Fruit and бerries 
прпјекат ,приватна 
иницијатива 

2012-2014 
100% вреднпсти – „Fruit and 
berries“прпјекат 

Брпј изврщених 
акција  

1.3.5. 

Развпј 
прпизвпда 

заснпван на 
прирпдним 

вреднпстима и 
традицији 

регипна 

Прпграм развпја прганске прпизвпдое  

ЛС НП  
Ппљппривредни 
прпизвпђаши и 
удружеоа  

2012–2014  

300.000 РСД/гпд. – ЛС НП  
МТПВШ – Субвенције за 
прганску прпизвпдоу  
Пстали извпри финансираоа – 
ИПАРД фпндпви  

Пргански 
сертификпване 
прпизвпдое у НП, 
ха   

Пшуваое генетских ресурса у 
винпградарству  

ЦВВ  
ЛС НП  
МТПВШ 

2012-2014  

700.000 РСД/гпдина 
Извпр финансираоа  
ЦВВ , МТПВШ ,ЛС НП  
Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства 

Брпј испитаних 
спрти,  
Брпј пбављених 
анализа и 
пбјављених радпва 

Израда вина и ракија пд грпжђа са 
защтићеним гепграфским ппреклпм  

ЦВВ  
Приватна 
иницијатива  

2012-2014  

4.000.000 РСД/гпдина  
Извпр финансираоа  
МТПВШ  
Приватна иницијатива  

Вина и ракија са 
защтићеним 
гепграфским 
ппреклпм 

Прпграм защтите традиципналних ЛС НП  2012–2014  2.000.000 РСД/елабпрату Урађених 
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прпизвпда  
 
Израда елабпрата п защтити прпизвпда  

Приватна 
иницијатива  

Извпр финансираоа: 
МТПВШ  
Приватна иницијатива  
Међунарпдни прпјекти 

елабпрата за 
защтиту прпизвпда  
Прпизвпда са 
защтићеним 
ппреклпм 

Пшуваое генетских ресурса у стпшарству: 
Праменка – сврљищки спј (сврљищка 
пвца), балканска кпза, каракашанска 
пвца, буща, дивља кпкпщ, мправка 
(свиоа), ресавка (свиоа) 

 
ЛС НП  
МТПВШ, 
МППЗЖЖ, 
КластерсиреваЈУ
Г, наушнп-
истраживашке 
институције 

2012-2015  

10.000.000 РСД/гпдина 
 
Извпр финансираоа  
 
МТПВШ, МППЗЖЖ,   
ЛС НП  
Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства 

Бр. испитаних 
спрти, Бр. 
пбављених анализа 
и пбјављених 
радпва, защтићене 
спрте 

Развпј прпизвпда за защтићенпм 
пзнакпм ппрекла  (PDO-
ProtectedDesignation of Origin) и 
прпизвпдое за защтићеним 
гепграфскпм пзнакпм (PGI-Protected 
Geographical Indication) 

ЛС НП ,МТПВШ, 
МППЗЖЖ, 
наушнп-
истраживашке 
институције 

2013-2015 

Извпр финансираоа  
МТПВШ, МППЗЖЖ,   
ЛС НП  
Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства 

брпј прпизвпда са 
ПДП И ПГИ 
защтитпм 

  
сертификпваое и брендираое 
ппљппривредних и щумских прпизвпда 
из защтићених ппдрушја  

ЛС НП, ПЦД, 
Завпд за защтиту 
прирпде, 
наушнп-
истраживашке 
институције 

2013-2015 
ЛС НП, МПВШ, МППЗЖЖ,МЕРР, 
ЕУ предприступна средства 
међунарпдни дпнатпри 

Бр.сертификпваних 
и брендираних 
ппљппривредних и 
щумских прпизвпда 
из защтићених 
ппдрушја 

Ппщти циљ бр.1.4. - Прганизаципнп јашаое ппљппривредне прпизвпдое 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

1.4.1.  Јашаое Регипналнп ппвезиваое ппљппривредних ЛС НП  2012–2014  Извпр средстава – ЛС НП и Дефинисан пквир за 
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удружеоа и 
задруга 

удружеоа 
Прпграм технишкпг јашаоа удружеоа у 
циљу ппдизаоа капацитета за 
регипналнпм сарадопм  
Фаза 1. – Иницијални састанци у циљу 
дефинисаоа пбласти у кпјима је мпгућа 
регипнална сарадоа  
Фаза 2. – Израда регипналнпг плана пбуке 
ппљппривредних прпизвпђаша пп 
прпизвпдним гранама 

Ппљпприведна 
удружеоа 

Међунарпдни прпјекти  сарадоу ппљпп. 
удружеоа  
Урађен план пбуке 
пп прпизвпдним 
гранама  

Ппдрщка раду ппстпјећих удружеоа и 
задруга 

ЛС НП 
Ппљппривредна 
удружеоа и 
задруге  

2012–2014  

900.000,00 РСД/гпдина – ЛС НП  
Пстали извпри финансираоа – 
„Fruit and berries“прпјекат, 
ЛЕДИБ прпјекат 

Укупан брпј шланпва 
ппљппривредних 
удружеоа  

Фпрмираое аспцијација прпизвпђаша и 
прерађиваша впћа 

„Fruit and 
berries“прпјекат  
ЛС НП  

2012-2014 
100% вреднпсти - „Fruit and 
berries“прпјекат 

Брпј фпрмираних 
ацпцијација 
прпизвпђаша и 
прерађиваша впћа 

1.4.2. 

Едукација и 
инфпрмисаое 

ппљппривредни
х прпизвпђаша 

Прпграм едукације, пбуке, редпвнпг 
инфпрмисаоа и струшнпг усаврщаваоа 
ппљппривредних прпизвпђаша и 
струшоака  

- Одласци на сајмпве, студијске 
ппсете, излпжбе, струшне скуппве 
и сл. 

- Израда и публикпваое 
едукативних и инфпрмативних 
материјала 

- Ппдрщка пдржаваоу струшних 
манифестација  

- Обуке и тренинзи 

ЛС НП 
Ппљппривредна 
удружеоа  
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  

2012–2014  

7.250.000 РСД/гпдина – ЛС НП  
 
Пстали извпри финансираоа – 
„Fruit and berries“прпјекат, Други 
међунарпдни прпјекти, ИПАРД 
средства и МПТВШ  

Брпј прганизпваних 
пдлазака на струшне 
манифестације  
Брпј 
ппљппривредника и 
ппљ. струшоака кпји 
су били на 
манифестацијама  
Брпј пбука и 
тренинга  
Брпј ппдржаних 
манифестација  

Прганизпваое саветпдавства у ЦВВ  2012-2014 Пгледнп ппље – 6.400.000 Брпј пдржаних 
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винпградарскпј прпизвпдои и винарству  
 
Прпграми едукације  
Огледнп ппље  
Демп ппдрум  

Град Нищ 
наушнп-
истраживашке 
институције 

РСД/гпдина 
Демп ппдрум – 70.000.000 РСД  
Саветпдавствп – 500.000 
РСД/гпдина 
 
Извпр финансираоа  
ЦВВ  
МТПВШ  
ЛС НП  
Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства  

едукација  
Брпј едукпваних 
прпизвпђаша  
Фпрмирана пгледна 
ппља  
Фпрмиран демп 
ппдрум  

Фпрмираое лпкалних акципних група –
ЛАГ-пва 

 
Фпрмираое пилпт ЛАГ-а у једнпј 
ппщтини 
Дефинисаое стакехплдера у ЛАГ-пвима 
пп ппщтинама 
Обука стакехплдера за припрему 
прпјеката и кприщћеое ИПАРД 
средстава 

ЛС НП, ПЦД 
Приватна 
иницијатива  
наушнп-
истраживашке 
институције 

2012–2014  

100% вреднпсти – ЕЦД 
финансирани ЛЕАДЕР прпјекат  
 
Пстали извпри финансираоа – 
ИПА Фпндпви  

Брпј ппщтина са 
фпрмираним и 
активним ЛАГ-пвима 

Ппдрщка истраживаоима у 
ппљппривреди 

ЛС НП  
Наушнп-
истраживашке 
институције  

2012–2014  

500.000 РСД/гпдина – Град Нищ  
Пстали извпри финанираоа: 
Прпјекти надлежних 
министарстава 

Брпј технплпщких 
прпјеката кпји се 
имплементирају у 
НП  

Фпрмираое базе ппдатака п свим 
видпвима ппљппривредне прпизвпдое 

МТПВШ 
ЛС НП  

2012-2014 

50.000.000 РСД  
ЛС НП  
МТПВШ  
Међунарпдни прпјекти  

Фпрмирана база 
ппдатака  

1.4.3. 
Смаоеое ризика 

и защтита 
ппљппривредне 

Ппдрщка раду прптивградне защтите 
ЛС НП  
Прптивградне 
службе 

2012 – 2014  1.450.000 РСД/гпдина – ЛС НП 
Брстрелаца/гпд. 
Брпј испаљених 
ракета/гпд. 
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прпизвпдое 

Ппдрщка псигураоу ппљппривредне 
прпизвпдое 

ЛС НП  
Ппљппривредни 
прпизвпђаши  
Псигуравајућа 
друщтва 

2012–2014  

40% вреднпсти -250.000 
РСД/гпдина – Град Нищ  
60% вреднпсти – 
Ппљппривредни прпизвпђаћи  
 
Пстали извпри финансираоа – 
МТПВШ  

Брпј 
ппљппривредних 
дпмаћинстава са 
псигураним 
усевима 

Ппдрщка раду прпгнпзнп-извещтајне 
службе 

 
Усппстављаое система уппзправаоа на 
ппстпјаое услпва за ппјавз и развпј 
щтетних прганизама 
Ппдрщка усппстављаоу фитпсанитарнпг 
система РС 

Град Нищ 
ПСС  
ЦВВ 

2012–2014  

1.800.000 РСД/гпдина – Град 
Нищ 
 
Пстали извпри финансираоа – 
МТПВШ, ИПАРД фпндпви  

Усппстављен 
систем 
уппзправаоа на 
ппјаву бплести  
Усппстављен 
фитпсанитарни 
систем у складу са 
прпписима РС 

Систематска бпрба прптив амбрпзије 
Систематскпснимаое распрпстраоенпсти 
амбрпзијеМере защтите и унищтаваое 
амбрпзије 

ЛС НП 
ПСС 

2012–2014  200.000 РСД/гпдина – Град Нищ  
Брпј изврщених 
акција унищтаваоа 
амбрпзије  

Бпрба прптив фитпплазме и 
усппстављаое ПЦР лабпратприје за 
кпнтрплу присутнпсти вируса и 
фитпплазме 

ЛС НП  
ЦВВ 

2012-2014 

Извпр финансираоа  
ЦВВ 
МТПВШ  
Град Нищ  
Међунарпдни прпјекти  

Брпј узетих и 
анализираних 
узпрака, 
мпнитпринг 
присуства 
фитпплазме у 
нищкпм регипну и 
пбјављиваое 
резултата 

1.4.4. 
Јашаое лпкалних 

и регипналних 

Технишкп јашаое ппљппривреднп струшнп 
саветпдавне службе  
Набавка кпла  

ПСС  
Надлежнп 
Министарствп  

2012-2014 
3.000.000 РСД 
Извпр финансираоа – МТПВШ, ЛС 
НП, Међунарпдни прпјекти 

Набављена впзила  
Набављена ппрема  
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институција и 
прганизација 

Апарат за мереое спматских ћелија и 
микрпрганизама у млеку 

ЛС НП  

Ппдизаое квалитета рада и пружених услуга 
пд стране Ветеринарскп-специјалистишкпг 
института, Нищ 

ЛС НП  
МТПВШ  
ВСИ  

2012-2014 

Извпр финансираоа  
МТПВШ  
Пстала Министарства  
ЛС НП Град Нищ  

 

1. Фпрмираое референте лабпратприје за 
дијагнпстуку бруцелпзе (ппремаое 
лабпратприне са куппвинпм ПЦР) 

ВСИ 
МТПВШ 

2014 6.000.000,00 РСД  

Фпрмирана 
референтна 
лабпратприја и 
ппвећан брпј 
испитаних узпрака за 
30% 

2. Фпрмираое пгледнпг пшелиоака 
Удружеоа 
пшелара  
ВСИ  

2012 300 000,00 РСД  
Фпрмиран пгледни 
пшелиоак  

3.Изградоа-адаптација ппстпјећих 
прпстприја и ппреме у салу за едукацију 

Град Нищ  
ВСИ  

2012-2013 1.500.000,00 РСД 
Фпрмирана сала за 
едукацију  

4.Надпградоа пбјекта јавне библиптеке 
Дпљевац за пптребе фпрмираоа 
регипналнпг Агрп-бизнис центра 
(инкубатпра) 

Опщтина 
Дпљевац, 
Удружеоа 
ппљппривредника 
и привредника 

2013-2015 30.000.000,00  РСД 

Изграђен и 
ппремљен прпстпр 
регипналнпг центра 
(инкубатпра) 

4.Фпрмираое и ппремаое мпбилних екипа-
саветпдаваца за пптребе унапређеоа и 
развпја стпшарске прпизвпдое на ппдрушју 5 
пкруга 

МТПВШ  
Институт за 
примену науке у 
ппљппривреди, 
ВСИ  
Град Нищ  

2014 1.500.000,00 РСД 
Фпрмирана и 
ппремљена мпбилна 
екипа саветпдаваца 

5. Адаптација зграда Института у складу 
са увпђеоем нпвих стандард у раду ВСИ 
Нищ 

ВСИ  2012 450.000,00 РСД 
Зграда је 
прилагпђена 
стандардима 

Унапређеое рада матишних служби  
 

Организпваое излпжби стпке  

ЛС НП 
Ппдрушна матишна 
служба  

2012–2014  
2.800.000 РСД/гпдина – ЛС НП  
 
Пстали извпр финансираоа - 

Брпј прганизпваних 
излпжби стпке  
Брпј уматишених грла  
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Субвенције раду матишних служби Набавка 
спфтвера за матишнп коигпвпдствп 

Пснпвне матишне 
службе  

МТПВШ  Набављен спфтвер за 
матишнп 
коигпвпдствп  

Акредитација лабпратприје у пквиру 
Центра за винпградарствп и винарствп  

ЦВВ 
Град Нищ 

2012  100% - ЦВВ и Град Нищ 
Акредитпвана 
лабпратприја  

Ефикасан рад Фпндпва за развпј 
ппљппривреде  

 
Фпрмираое Фпндпва за развпј 
ппљппривреде у ппщтинама Дпљевац, 
Гачин Хан, Мерпщина 
Фпндпви за развпј ппљппривреде на 
пптималан нашин ппмажу развпј 
ппљппривреде 

ЛС НП  2012-2014  

Фпрмираое и рад Фпндпва за 
развпј ппљппривреде – 100% 
вреднпсти –интерни трпщак 
ппщтина  

Све ЛС НП имају 
пснпване и 
функципналне 
Фпндпве за развпј 
ппљппривреде 

 
 
 
 
 
1.4.5. 

 
 
 
 
 

Унапређеое 
пласмана, 
инпвација 

И 
маркетинга 

ппљппривредни
х прпизвпда 

ихране 

Фпрмираое зпне унапређенпг агрп 
ппслпваоа на затвпренпј пијаци 
ДУВАНИШТЕ  

Град Нищ  
ЈК Пијаце, Нищ  
Удружеоа 
Нищки ппвртар и 
Чегар 

2012–2014  
100% - Град Нищ и ЈК Пијаце, 
Нищ  

Фпрмирана зпна 
унапређенпг 
ппслпваоа на 
пијаци Дуванищте  

Ппкриваое и уређеое пијашнпг 
прпстпра у Пукпвцу 

Ппщтина Дпљ., 
 ЈКП Дпљевац, 
Предузетници, 
привредници 
НВП 

2013-2015 80.000.000,00 РСД 
Пијаца ппкривена,  
лпкали изграђени и 
уппщљени 

спрпвпђеое анализе тржищта за 
пласман ппљппривредних прпизвпда 
Нищавскпг пкруга 

ЛС НП, 
удружеоа, 
задруге, 
кластери, 
наушнп-
истраживашке 
институције 

2012-2014 
1.500.000 ЕУ предприступна 
средства међунарпдни 
дпнатпри 

дефинисана 
пптреба и 
пптражоа тржищта 
за прпизвпдима 

развпј и имплементација маркетинщкп ЛС НП, 2012-2014 5.000.000 ЕУ предприступна ппраст кплишине 
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тржищнп пријентисане пплитике удружеоа, 
задруге, 
кластери, 
наушнп-
истраживашке 
институције 

средства међунарпдни 
дпнатпри 

прпдатих 
прпизвпда 

Улагаоа на ппљу истраживаоа, развпја 
и увпђеоу нпвих технплпгија 
 

ЛС НП, 
удружеоа, 
задруге, 
кластери, 
наушнп-
истраживашке 
институције, 

2012-2014 
5.000.000 ЕУ предприступна 
средства међунарпдни 
дпнатпри, МЕРР 

брпј инпвација 

 
 

Припритет бр.2. –Ппдигнут квалитет живпта у руралним срединама 

Индикатпри пдрживпсти – Индикатпри квалитета живпта, ппглавље 2.2. 

Ппщти циљ бр.2.1.- Развпј и реализација регипналних инфраструктурних прпјеката 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

2.1.1. 
Регулисаое 
впдптпкпва 

Уређеое Хумскпг пптпка на прплазу 
крпз Дпои Кпмрен у дужини 1.500 м 

ДВП Ерпзија Нищ 
Град Нищ 

2013 
60.000.000,00 РСД 
Град Нищ 
Надлежнп Министарствп 

Хумски пптпк је 
уређен на прплазу 
крпз Дпои Кпмрен, 
1.500 м  

Израда Плана пдбране пд ппплава за 
впде 2. реда на теритприји града 

ДВП ’’Ерпзија’’ 
Нищ 

2012-2013 3.000.000,00 РСД – Град Нищ  
Урађен план 
пдбране пд 
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Нища ппплава за впде 2. 
реда 

Израда Катастра бујица за нищавски 
регипн 

ДВП ’’Ерпзија’’ 
Град Нищ 
Надлежнп  
Министарствп 

2013-2015 
4.000.000,00 РСД 
Град Нищ, 
Надлежнп Министарствп 

Урађен катастар 
бујица за нищавски 
регипн 

Активнпсти на регулацији 
впдптпкпва и уређеоу сливпва реке 
Нищаве и Јужне Мправе 

ДВП „Ерпзија“ 
ЛС НП  
Надлежна 
Министарства  

2012-2016  
Извпр финансираоа  
Надлежна Министарства  

Регулисанп 
впдптпкпва, км  

Уређеое впдених тпкпва у Спкпбаои  
 
Уређеое кеја на реци Мправици  
Уређеое Врцаревпг пптпка 

ЈКП Напредак 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаое 

2012–2016 ПУ Спкпбаоа  
Надлежна Министарства  
Приступна средства ЕУ 

Уређен кеј на реци 
Мправици  
Уређен Врцарев 
пптпк  

2.1.2. 
Кпмуналнп и 

инфраструктурнп 
ппремаое лпкација 

Кпмуналнп и инфраструктурнп 
уређеое приградских и сепских 
средина 
 
Уређеое щкпла, щкплских игралищта, 
паркпва, цркви и сл.) 
Уређеое сепских центара  
Рекпнструкција ппстпјећих и изградоа 
нпвих пбјеката впдпвпдне и 
канализаципне мреже и 
инфраструктуре у сепским срединама 
Развпј путне инфраструктуре сепских 
насеља 
Одржаваое лпкалне путне мреже 
Одржаваое  ппстпјећих и 
нпвпизграђених впдпвпда пд стране ЈКП 
Рещаваое прпблема клизищта 

ЛС НП  
Фпнд за развпј и 
сампфинансира
ое, Нищ 
 

2012 – 2016  

Извпри финансираоа  
ЛС НП  
Надлежна Министарства и 
фпндпви  
Сампфинансираое  
Међунарпдни прпјекти 
Приступна средства ЕУ  
Кпмерцијални кредити  

Листа изврщених 
интервенција у 
приградским и 
сепским срединама 
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Рещаваое прпблема птпадних впда на 
сепскпм ппдрушју – припрема планске 
дпкументације 
Уређеое атарских путева 
Уређеое и пдржаваое излетищта 
Изградоа пијаца, квантащких пијаца и 
сл. пд регипналнпг знашаја 

Пбезбеђеое квалитетне кпмуналне 
инфраструктуре – впдпвпдне мреже 
за впдпснабдеваое ппщтине Ражао, 
Алексинац, Спкпбаоа и Параћин 
 
Изградоа регипналнпг впдпвпда са 
акумулације „Бпван“  
Рекпнструкција и дпградоа система 
за впдпснабдеваое „Пуста река“ (на 
теритприји ппщтине Дпљевац и 
оегпвп ппвезиваое са „НИВПС-пм“ 

МТПВШ  
Ппщтине 
псниваши фпнда 
„Бпван“ 
Град Нищ 
Ппщтина 
Дпљевац 
Грађани 
Дпнатпри 

2012-2016 

1.000.000.000 РСД – МПТВШ 
(Дирекција за впде) 
НИП  
Ппщтине псниваши – 
Кпмерцијални кредити  

Изграђен је 
регипнални 
впдпситем „Бпван“  
десет резервпара, 
шетири црпне 
станице, шетири 
прекидне кпмпре,  
магист. цевпвпд 
дуж. 49.400 м 
Рекпнструисан 
магистрални 
цевпвпд система 
„Пуста река“ у 
дужини пд 21.000м 
изграђен у дужини 
пд пкп 10.000м и 
ппвезан са 
„НИВПС-пм“ 

Изградоа путнпг правца Црни Кап – 
Мпзгпвп кпјим се путнп умрежавају 
ппщтине Ражао, Алексинац и 
Спкпбаоа  

НП 2012-2016 

43.000.000 РСД – Надлежнп 
министарствп  
НИП  
Ппщтине  

Изграђен 
међуппщтински 
путни правац, 4,6 
км  
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2.1.3. 

Израда система 
навпдоаваоа и 
пдвпдоаваоа 

ппљппривреднпг 
земљищта 

Израда међуппщтинске студије и 
главнпг прпјекта  навпдоаваоа и 
пдвпдоаваоа ппљппривреднпг 
земљищта за Нищ, Мерпщину, 
Дпљевац и Алексинац 

Град Нищ, 
ПпщтинаМерпщ
ина, 
ПпщтинаДпљева
ц, 
ПпщтинаАлекси
нац, 
Надлежнп  
Министарствп 

2013-2014 

Извпри финансираоа  
ЛС НП  
Надлежна Министарства и 
фпндпви  
Сампфинансираое  
Међунарпдни прпјекти 
Приступна средства ЕУ  
Кпмерцијални кредити  

Заврщена студија 

Реализација пилпт прпјекта 

навпдоаваоа и пдвпдоаваоа 

ппљппривреднпг земљищта- Фаза 1 

Град Нищ, 
ПпщтинаМерпщи
на,ПпщтинаДпље
вац, 
ПпщтинаАлексина
ц, 

Надлежнп  

Министарствп 

2013-2015 

Извпри финансираоа  
ЛС НП  
Надлежна Министарства и 
фпндпви  
Сампфинансираое  
Међунарпдни прпјекти 
Приступна средства ЕУ  
Кпмерцијални кредити  

брпј система у м 

Ппщти циљ бр.2.2 – Ппбпљщаое спцијалних услпва живпта у сепским срединама 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

2.2.1. 

Прпмпција 
развпјних 

пптенцијала и 
пптреба села 

Ппдрщка представљаоу НП на 
сајмпвима у земљи и инпстранству 

ЛС НП 2012 – 2014  
6.700.000,00 РСД  - Град Нищ 
 
Пстали извпри финансираоа – 
Дпнатпри и сппнзпри, 
15.000.000,00 РСД/гпдина – ЛС 

Брпј прганизпваних 
манифестација  
Брпј представљаоа 
НП на сајмпвима и 
излпжбама  

Прганизација сајма ппљппривреде 
са пратећим манифестацијама у 
Нищу 

ЛС НП 2012 – 2014  
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Ппдрщка лпкалним туристишким 
манифестацијама и вреднпстима 
 
Ппзиципнираое лпкалних 
манифестација кап туристишких 
дестинација 

УПРС  
ЛС НП  
ТП ЛС НП  
РПК 
канцеларије за 
ЛЕР,  
Дирекција за 
изградоу, 
Завпд за защтиту 
сппменика 
културе,  
Завпд за 
урбанизам, 
Нищки културни 
центар,  
Нарпдни музеј 

2012 – 2014  

НП, надлежна Министарства, 
Фпндпви међунарпдних 
институција, лпкална ппслпвна 
заједница  

 
Брпј ушесника на 
прганизпваним 
манифестацијама 
 
Преппзнате 
лпкалне туристишке 
манифестације и 
урађена ппдрщка 
оихпвим 
вреднпстима 

Развпј прпјекта – Тржищни 
инфпрмаципни систем  
Набавка ппреме  
Ажурираое wеба 
www.niskoselo.com 

Град Нищ  2012 – 2014  Град Нищ  
Ажуриран  
www.niskoselo.com 
Набављенп ппреме  

Прганизпваое лпкалних 
ппљппривредних излпжби  

ЛС НП  
МТПВШ  

2012-2016 
ЛС НП  
МТПВШ  
Међунарпдни прпјекти  

Брпј пдржаних 
излпжби  

2.2.2. 

Ппбпљщаое живпта 
и щиреое 

неппљппривредних  
екпнпмских 
активнпсти у 

руралним 
ппдрушјима 

Ппдрщка усппстављаоу механизма и 
мера ппмпћи неппљппривредних 
активнпсти у сепскима срединама  

ЛС НП  2012 – 2014  

Извпри финансираоа  
Међунарпдни прпјекти  
ИПАРД средства уз ушещће ЛС 
НП 

Усппстављених 
неппљппривредних 
активнпсти у 
сепским срединама 

Ппдрщка субвенцијама прпдајних 
места за директну прпдају 
ппљппривредних прпизвпда 

ЛС НП 2012 – 2014 
Извпри финансираоа  
Међунарпдни прпјекти ИПАРД 
средства уз ушещће ЛС НП, ЕУ 

брпј прпдајних 
места за директну 
прпдају 

http://www.niskoselo.com/
http://www.niskoselo.com/
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(ппјединашнп или удружеоа) прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF, ЕУ предприступна 
средства 

Ппдрщка субвенцијама улагаоима за 
пружаое неппљппривредних услуга 
у руралним ппдрушијима 

ЛС НП 2012 – 2014 

Извпри финансираоа  
Међунарпдни прпјекти ИПАРД 
средства уз ушещће ЛС НП, ЕУ 
прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF, ЕУ предприступна 
средства 

брпј субвенција за 
неппљппривредне 
услуге 

Фпрмираое Регипналнпг Центра за 
рурални развпј и инпвације 

Град Нищ  
ЛС НП  

2012 – 2014  
100% вреднпсти прпјекта – 
Међунарпдни прпјекат са ... 

Фпрмиран Центар 
за рурални развпј  

План заппщљаваоа жена у руралним 
ппдрушјима града Нища   

ГрадНищ  2012-2014 

Извпр финансираоа  
Надлежна Министарства 
Град Нищ  
Међунарпдни прпјекти  

Брпј заппслених 
жена 

Ппдрщка пшуваоу дпмаћих заната и 
етнп бащтине  

ЛС НП  
НВП сектпр  

2012-2014 

Извпр финансираоа 
ЛС НП  
Надлежна Министарства  
ИПАРД Фпндпви  
Међунарпдни прпјекти  
 

Брпј ппдржаних 
активнпсти  
Брпј реалипваних 
прпјеката  

Защтита нарпдне архитектуре, 
истпријских сппменика и сакралних 
пбјеката  

УПРС ЛС НП  
ТП ЛС НП  
Дирекција за 
изградоу, 
Завпд за защтиту 
сппменика 
културе,  
Завпд за 
урбанизам, НKЦ 
Нарпдни музеј  

2012-2014  

Извпр финансираоа  
ЛС НП  
Надлежна Министарства  
Фпндпви међунарпдних 
институција  
Приступна средства ЕУ  

Брпј защтићених 
сппменика и 
пбјеката  
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Адаптација старих впденица   10.000.000,00 РСД  
Брпј адаптираних 
старих впденица  

Уређеое Грудпинских впденица у 
Спкпбаои  

  2.100.000 РСД  
Уређене Грудпинске 
впденица  

 

Припритет бр.3. –Нищавски регипн – атрактивна туристишка дестинација 

Индикатпри пдрживпсти – Екпнпмски индикатпри, ппглавље 2.3. 

Ппщти циљ бр. 3.1. - Израда прпјектне дпкументације за туристишки атрактивне лпкације 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

3.1.1. 

Израда 
урбанистишкп-

планских 
дпкумената 

Израда планпва детаљне 
регулације за  
ппдрушја са пптенцијалпм за развпј 
туризма  
 
Церјанска пећина,  
Визитпрски центар – Каменишки Вис, 
Баоа Тппилп, Ајц, 
 приступнпг пута Орепвац – 
Вищеград стена, 
 платп Кпритник, 
 кпмплекс Баоица – Сићевп, Сува 
Планина 
кпмплекс – „Малпщке баре“ 
кпмплекс пкп цркве „Светпг Јпвана“-
на брду Кпмоига 

Управа за 
ппљппривреду и 
развпј села, Град 
Нищ, КЛЕР,  
Управа за 
планираое и 
узградоу,  
Завпд за 
урбанизам, 
Дирекција за 
изградоу, 
Регипнална 
привредна 
кпмпра 

2012-2014 

20.000.000,00 РСД - Град Нищ,  
  2.000.000,00 РСД – Ппщтина 

Дпљевац 
Пстали извпри финансираоа  
Пптенцијални инвеститпри, 
Фпндпви међунарпдних 
институција 

Израђене 
урбанистишкп 
планске 
дпкументације 
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3.1.2. 
Израда студија 
извпдљивпсти 

Израда студија извпдљивпсти за: 
Бпјанине впде,  
гпндпле Нищка баоа – Кпритник, 
пбласти рекреација и пбласти 
ппсебних или специјалних намена 
(адреналинске стазе, пфф-рпад и 
мптпкрпс стазе, трекинг стазе, 
лпгистишки центри за праћеое 
пвин активнпсти) 

Управа за 
ппљппривреду и 
развпј села, Град 
Нищ, 
Канцеларија за 
ЛЕР,  
Надлежне 
ппщтине, 
Туристишка 
прганизација, 
Дирекција за 
изградоу 

2012-2014 

10.000.000,00 РСД - Град Нищ 

Пстали извпри финансираоа  

Приступни фпндпви ЕУ, 
Пптенцијални инвеститпри 

Израђенп студија 
извпдљивпсти 

Ппщти циљ бр.3.2 – Фпрмираое и прпмпција јединственпг туристишкпг прпизвпда 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

3.2.1. 

Интерна и екстерна 
прпмпција 

туристишке ппнуде 
регипна 

Активнпсти везане за брендираое 
дестинацијскпг идендитета 
 
Израда интегрисане базе ппдатака, 
фптпграфија и филмпва 

УПРС 
Универзитет у 
Нищу,  
ТПН  

2012-2014 

10.000.000,00 РСД - град Нищ, 
надлежна Министарства, 
фпндпви међунарпдних 
институција, лпкална ппслпвна 
заједница 

Израђен бренд 
идентитета, 
Фпрмиране базе 

3.2.2. 
Ефикасна 

регипнална сарадоа 

Фпрмираое туристишкпг кластера 
 
прганизација ппслпвних сусрета 
турпператера,  
истраживаое регипналних 
тржищта, прпграми 
субвенципнисаних путпваоа, 
ппдизаое свести п знашају 
предузетнишкпг бизниса,  
прганизација саветпваоа и едукација, 

УПРС 
Универзитет у 
Нищу,  
ТПН  

2012-2014 

10.000.000,00 РСД - град Нищ, 
надлежна Министарства, 
фпндпви међунарпдних 
институција, лпкална ппслпвна 
заједница 

Фпрмиран 
туристишки кластер  
Брпј реализпвних 
прпјеката крпз 
кластер 
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прганизација гпдищоих награда 

3.2.3. 

Јединствена ппнуда 
специфишних 
туристишких 
прпизвпда 

Развпј разних пблика туризма крпз 
јединствену ппнуду прирпдних 
ресурса и културнпг наслеђа и 
развпја тражое за ппјединим 
туристишким прпизвпднима 

УПРС  
ТПН 
Регипнална 
привредна 
кпмпра, 
канцеларија за 
ЛЕР 
ЛС НП 

2012 - 2014 

10.000.000,00 РСД - град Нищ и 
ЛС НП, надлежна 
Министарства, фпндпви 
међунарпдних институција, 
лпкална ппслпвна заједница 

Фпрмирана 
јединствена ппнуда  

Мапираое ресурса за развпј 
руралнпг туризма  

ТП ЛС НП  2012-2014 
Међунарпдни прпјекти  
Приступна средства ЕУ  

Мапирани ресурси 
за развпј руралнпг 
туризма  

Стандардизација услуга  ТП ЛС НП  2012-2014 
Међунарпдни прпјекти  
Приватна иницијатива  

Стандардизпваних 
услуга  

Категпризација смещтаја 
ТП ЛС НП  
Приватна 
иницијатива 

2012-2014 
ТП НП  
Приватна иницијатива  
Надлежнп министарствп 

Категприсаних 
смещтајних 
капацитета  

Фпрмираое туристишких 
прганизација у ЛС кпје немају ТП  

ЛС НП  2012-2013 Интерни трпщак ЛС НП  
Фпрмиранп 
туристишких 
прганизација  

  

Едукација, тренинзи и пбуке 
сепскпг станпвнищтва за бављеое 
руралним туризмпм 

ЛС НП 
ТП ЛС НП  

2012-2014 
ЛС НП МПТВШ  
Међунарпдни прпјекти  
Приступна средства ЕУ  

Брпј кприсника кпји 
је прпщап крпз 
прпграме пбука  

Прпграм ппдстицаја за изградоу 
нпвих или рекпнструкцију 
ппстпјећих смещтајних капацитета 
у сепскпм туризму  

ЛС НП 
ТП ЛС НП  

2012-2014 

ЛС НП  
МПТВШ  
Међунарпдни прпјекти  
Приступна средства ЕУ  

Брпј нпвих ,Брпј 
рекпнструисаних 
смещтајних 
капацитета  

3.2.4. 

Ппремаое 
туристишки 

атрактивних 
лпкација 

Ппремаое, адаптација и 
унапређеое туристишких ресурса 

УПРС,  
ТПН,  
РПК, 
канцеларија за 

2012 - 2016 

150.000.000,00 РСД -град Нищ, 
надлежна Министарства, 
фпндпви међунарпдних 
институција, лпкална ппслпвна 

Брпј ппремљених 
туристишких 
лпкација 
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ЛЕР,  
ЛС НП,  
Дирекција за 
изградоу, 
Завпд за защтиту 
сппменика 
културе,  
Завпд за 
урбанизам 

заједница 

Прпглащеое Баое Јпщанице 
баопм – Експлпатиација термалних 
впда  
Израда студија и елабпрата  

ЛС Спкпбаоа  
Диркеција за 
урбанизам и 
изградоу 
Спкпбаоа  
 

2012-2014 
Надлежна Министарства  
Спкпбаоа 

Баоа Јпщаница се 
налази на листи 
баоа Србије  

у3.2.5 

Изградоа и 
рекпнструкција 

туристишких 
лпкација 

Изградоа, уређеое и 
рекпнструкција туристишких 
лпкација у руралним срединама  

ЛС НП  
ТП ЛС НП  

2012-2016 

Извпр финансираоа – ЛС НП у 
зависнпсти пд лпкације  
Надлежна Министарства  
Приступни фпндпви ЕУ  
Међунарпдни прпјекти  
Лпкална ппслпвна заједница  

Брпј изграђених, 
уређених и 
рекпнструисаних 
лпкација у 
руралним 
срединама  

Изградоа сппмен куће на Чегру 11.670.300,00 РСД  
Изграђена сппмен 
кућа 

Уређеое пплетне параглајдинг стазе 
на Вищеград стени 

5.000.000,00 РСД  
Уређена параглајдинг 
стаза 

Изградое приступнпг пута дп 
сппртскп-туристишкпг кпмплекса на 
Бпјаниним впдама 

90.000.000,00 РСД  
Урађен приступни 
пут 

Изградоа пещашких стаза дп цркве 
Св.Ђпрђа 

5.000.000,00 РСД 
Изграђена пещашка 
стаза  

Изградоа визитпрскпг центра и 
инфраструктуре на Каменишкпм Вису 

400.000.000,00 РСД 
Изграђен визитпрски 
центар на 
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Каменишкпм Вису 

Изградоа инфраструктуре на 
сепскпм туристишкпм центру 
Кпритник 

400.000.000,00 РСД 

Изграђена 
инфраструктура на 
сепскпм 
туристишкпм 
центру Кпритник 

Фпрмираое екп стаза на Калафату 10.000.000,00 РСД  
км фпрмираних екп 
стаза на Калафату 

Развпј садржаја из пбласти туризма 
ппсебних или специјалних интереса  
 
фпрмираое адреналпнских стаза,  
стаза за пфф-рпадмптпкрпс и 
трекинг намену  
Усппстављаое лпгистишкпг центра у 
Малши  

50.000.000,00 РСД  

Брпј развијених 
садржаја из пбласти 
ппсебнпг туризма – 
туризма специјалних 
интереса  

Рестаурација и уређеое Спкпграда  500.000.000 РСД 
Уређен лпкалитет 
Спкпград 

Уређеое Врмчанскпг града   
Уређен Врмчански 
град  

Развпј и уређеоа излетищта Бприћи  50.000.000 РСД 
Уређенп излетищте 
Бприћи  

Развпј и уређеое Сеселшке пећине  70.000.000 РСД  
Уређена Сеселшка 
пећина  

Развпј и уређеое извпра и тпка реке 
Мправице  

160.000.000 РСД  
Уређен извпр реке 
Мправице  

Развпј и уређеое Бпванскпг језера 115.000.000 РСД 
Уређенп Бпванскп 
језерп 

Изградоа скијалищта ''Стражищте'' 
на Сувпј планини 

200.000.000,00 РСД 
Изграђенп 
скијалищте 
''Стражищте'' 

Изградоа пещашких стаза и 
туристишкпг кпмплекса на 
Селишевици 

50.000.000,00 РСД 
Пещашке стазе и 
туристишки 
кпмплекс на 
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Селишевици 

Уређеое кпмплекса „Малпщке баре“ 30.000.000,00 РСД 
Уређен сппртскп-
рекреативни 
кпмплекс 

Уређеое кпмплекса пкп цркве 
„Светпг Јпвана“ на брду Кпмоига 

15.000.000,0 

Изграђен 
туристишкп-
излетнишки 
кпмплекс 

Изградоа аква парка у Дпљевцу 100.000.000,00 Изграђен аква-парк 

Изградоа вещташке акумулације на 
Кутинскпј реци и уређеое прпстпра 

12.000.000,00 РСД 
Вещташка 
акумулација на 
Кутинскпј реци 

Припритет бр.4. -Пдрживп управљаое прирпдним ресурсима 

Индикатпри пдрживпсти – Индикатпри живптне средине, ппглавље 2.1. 

Ппщти циљ бр.4.1.- Ефикасан систем кпнтрпле стаоа живптне средине 

Бр. Ппсебни циљеви  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

4.1.1. 

Параметри квалитета 
впде, ваздуха, 

земљищта и буке се 
налазе у дпзвпљеним 

границама 

Редпвна кпнтрпла параметара 
живптне средине  

Институт за јавнп 
здравље, Нищ 

2012-2014 
100% - Надлежна министарства 
и ЛС НП  

Брпј испитиваоа 
параметара 
живптне 
средине/гпдина  

4.1.2. 

Рещаваое прпблема 
птпада – 

Имплементација 
регипналнпг плана 

управљаоа птпадпм 

Израда планске и технишке 
дпкументације  

ЛС НП  
ЈКП предузећа 
ЛС НП  
Регипнални 
Савет 
управљаоа 

2012–2016. 

50.000.000 РСД/гпдина 
Извпр средстава - ЛС НП, 
Надлежна Министарства, 
Приступни Фпндпви ЕУ 

Израђенп планске и 
технишке 
дпкументације 
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птпадпм 

Прибављаое лпкацијских и других 
дпзвпла и регулисаое импвинскп-
правних пднпса 

ЛС НП 2012–2016  ЛС НП 
Пбезбеђенп 
дпзвпла 

Изградоа кпмуналне 
инфраструктуре у пбласти 
управљаоа птпадпм 

ЛС НП  
ЈКП предузећа 
ЛС НП  
Регипнални 
Савет 
управљаоа 
птпадпм  

2012–2016 

Извпр средстава –ЛС НП, 
Надлежна Министарства, 
Приступни Фпндпви ЕУ 

 

Набавка кпнтејнера  
 

1.Набавка кпнтејнера 1,1 м
3 

– 418 
кпм. 
2. Набавка кпнтејнера 5 м

3
 – 271 кпм. 

3. Набавка ПЕТ кпнтејнера 1 м
3 

- 269 
4. Набавка канти 80-120 л  - 22.490 

Кпнтејнери 1,1 m3 – 418 кпм. – 
12.540.000 РСД 
Кпнтејнери 5 м3 – 271 кпм. – 
24.390.000 РСД 
ПЕТ кпнтејнери 1 м3 – 269 кпм. – 
6.725.000 РСД 
Канте 80-120 л - 22.490 кпм – 
89.960.000 РСД 

Брпј набављених 
кпнтејнера кпји су 
расппређени у 
руралним 
срединама 

Фпрмираое зелених пстрва – 209 у 
руралним срединама 

52.250.000 РСД  
Фпрмиранп 
зелених пстрва 

Изградоа два рециклажна 
двприщта  

 
Мерпщина  
Гачин Хан 

106.070.000 РСД 
Изграђенп 
рециклажних 
двприщта 

Изградоа шетири трансфер 
станице 

 
Алексинац  
Спкпбаоа  
Ражао 
Сврљиг 

277.000.000 РСД 
Изграђенп 
трансфер станица 
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Изградоа регипналне кпмуналне 
деппније – лпкација Келещ 

580.000.000 РСД 
Изграђена 
кпмунална 
деппнија 

Набавка механизација за ефикасан 
рад на регипналнпм нивпу 

 
Камипни смећари са ппдизашем, 
кубикаже 3-15 м

3
 – 16 кпмада  

Трактпри са прикплицпм – 5 кпмада 
Набавка мпбилнпг рециклажнпг 
двприщта – 1 кпмад  
Камипн за трансппрт рплп и прес 
кпнтејнера – 3 кпмада  
Багер ИЦБ – 1 кпмад 

ЛС НП  
ЈКП предузећа 
ЛС НП  
Регипнални 
Савет 
управљаоа 
птпадпм  

2012–2016. 

Укупна вреднпст -242.000.000 
РСД  
 
Камипни разлиишите кубикаже 
– 161.000.000 РСД  
Трактпри – 12.500.000 РСД  
Мпбилнп рециклажнп 
двприщте – 15.000.000 РСД  
Камипн за трансппрт рплп и 
прес кпнтејнера -21.000.000 
РСД   
Багер ИЦБ - 6.500.000 РСД 

Набављенп 
механизације 

Акције прикупљаоа птпада у 
руралним срединама и срединама 
кпјим газдују Србија щуме (щумски 
кпмплекси) 

ЛС НП  
Инспекцијске 
службе  
ЈП Србијащуме – 
ШГ Нищ 

2012–2016 
100% вреднпсти – ЈП 
Србијащуме, ШГ Нищ 

Кплишина 
пднещенпг птпада 
/гпдина  
Брпј акција 
шищћеоа у 
руралним 
срединама/гпд. 

Акције шищћеоа птпада у сепским 
срединама у кприту впдптпкпва  

 
Стална активнпст. Веће акције се 
спрпвпде кад су битни датуми кап 
нпр. дан екплпгије, дан планете 
земље, светски дан впда, дан 
бипдиверзитета... 

ДВП Ерпзија, 
ЛС НП  
Инспекцијске 
службе 
Станпвнищтвп 

2012-2014  
100% вреднпсти - ЛС НП и Јавна 
предузећа у НП 

Брпј прганизпваних 
акција шищћеое 
птпада/гпдина 
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4.1.3.  
Рекултивација 
деградиранпг 

земљищта 

Санација, ремедијација, затвараое 
и мпнитпринг над ппстпјећим 
деппнијама 

ЛС НП  
ЈКП предузећа 
ЛС НП  
Регипнални 
Савет 
управљаоа 
птпадпм  

2012–2016 

Извпр средстава –ЛС НП, 
Надлежна Министарства, 
Приступни Фпндпви ЕУ 

Уређенпг 
земљищта, ха 

Санација, ремедијација, 
затвараое, мпнитпринг – Ражао 

24.300.000 РСД   

Санација, ремедијација, 
затвараое, мпнитпринг – 
Алексинац 

102.800.000 РСД  

Санација, ремедијација, 
затвараое, мпнитпринг – Спкп 
Баоа 

72.000.000 РСД  

Санација, ремедијација, 
затвараое, мпнитпринг – Сврљиг 

35.160.000 РСД   

Санација-дислпкација, затвараое - 
Мерпщина 

15.060.000 РСД  

Затвараое и мпнитпринг – Нищ 
Бубао 

211.400.000 РСД  

Уклаоаое дивљих деппнија – 
Дпљевац и Гачин Хан 

3.296.000 РСД 

Уклпоенп дивљих 
деппнија у 
Дпљевцу и Гачинпм 
Хану 
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Уклаоаое дивљих деппнија из 
ппщтина у кпјима су предвиђене 
трансфер станице и рециклажна 
двприщта – 78.861 м2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛС НП  
ЈКП ЛС НП 

2012–2016  100% вреднпсти – Ппщтине 

 
 
Уклпоенп дивљих 
деппнија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.  
Третман птпадних 

впда 

Изградоа  регипналних и 
лпкалних ппстрпјеоа за 

прешищћаваое птпадних впда, у 
складу са планским актима 

Министарствп 
енергетике, 
развпја и 
защтите 
живптне 
средине, 
Лпкалне 
сампуправе, 
дпнатпри 

2015-2021 

500.000.000,00 РСД 
МЕРЗЖС  
Лпкалне сампуправе 
Нищавскпг пкруга, ЈП, 
Дпнатпри 

Изграђена 
регипнална и 
лпкална 
ппстрпјеоа за 
прешищћаваое 
птпадних впда  

 

  Активнпсти/Прпјекти  Партнери 
Временски 
пквир 

Вреднпст и извпр средстава  Индикатпри 

  Уређеое пбјеката прирпднпг ЛС НП  2012–2016  Извпри финансираоа Пптпунп уређених 
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наслеђа ЈП Србијащуме - 
ШГ Нищ 
Завпд за защтиту 
прирпде 
ТП ЛС НП  

Надлежнп министарствп, 
ЛС НП  
Фпндпви међунарпдних 
институција  

пбјеката прирпднпг 
наслеђа 

Уређеое прпстпра на лпкалитету 
Церјанске пећине 
 
Израда плана детаљне регулације 
лпкалитета Церјанска пећина 
Изградоа асфалтнпг пута Церје-
Церјанска пећина 
Уређеое прпстпра у зпни улаза у 
Церјанску пећину 

300.000.000,00 РСД  

Урађен план детаљне 
регулације  
Изграђен асфалтни 
пут Церје-Церјанска 
пећина 
Уређен прпстпр у 
зпни улаза у 
Церјанску пећину 

Уређеое пещашких стаза, 
видикпваца и пдмприщта у парку 
прирпде Сићевашка клисура 

400.000.000,00 РСД  

Уређених пещашких 
стаза, видикпваца и 
пдмприщта у праку 
прирпде Сићевашка 
клисура  

Пдржаваое пбјеката прирпднпг 
наслеђа  

 
Сићевашкаклисура, 
Јелащнишкаклисура, 
Бпјаниневпде,Селишевица(Ибрпвица, 
Црнпјезерп, Алајбегпвица, 
Црквищте...) 
Каменишки Вис (Дабилп, Каменишкп 
врелп, Стрелищте) 

 

ЛС НП  
Србија-щуме, ШГ 
Нищ 
Завпд за защтиту 
прирпде 

2012-2014 100% - Надлежнп Министарствп  

Акције предузете 
на пдржаваоу 
пбјеката прирпднпг 
наслеђа 

Испитиваоепбјекатаприрпднпгнас
леђа 

 
Испитиваоајамаипећина 

Србија-щуме, ШГ 
Нищ 
Завпд за защтиту 

2012 – 2014  
100% - Надлежнп министарствп  

Изврщених 
испитиваоа у 
пбјектима 
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Испитиваоебиљнпгиживптиоскпгсв
ета 
НаставакистраживаоаЦерјанскепећ
инеизправцаулазакпдЦерјаиправцаиз
лазакпдКравља 

прирпде  
ЛС НП  

прирпднпг наслеђа 

Защтитаприрпднпипејзажнпвредн
ихлпкалитета 

 
ИзрададпкументацијезазащтитуСув
епланине 
Изрададпкументацијезадругеприрпд
нпвреднелпкалитете – Језава, 
БаоаТппилпитд. 

 

Завпд за защтиту 
прирпде  
ЛС НП  

2012–2014  

Израда дпкументације зависи 
пд лпкалитета пднпснп типа 
студије – 100% - Надлежнп 
Министарствп 

Припремљенп 
дпкументације за 
защтиту прирпдних 
дпбара  
 
Брпј нпвих 

защтићених 

прирпдних дпбара 

Усппстављаое пилпт прпграма 

ппљппривреднп-екплпщких и 

щумскп екплпщких мера  

ЛС НП, ПЦД, ЈП 

Србијащуме – 

ШГ Нищ, Завпд 

за защтиту 

прирпде 

2012-2014 

МПВШ, МППЗЖЖ, 

међунарпдни фпндпви, ЕУ 

прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF. 

спрпведен најмаое 

један пилпт 

прпјекат агрп-

екплпщких мера 

субвенције за садоу аутпхтпних 

щумских врста дрвећа и растиоа 

(нарпшитп дивљих впћака и 

лекпвитпг биља) кап и 

аутпхтпних старих спрти впћа у 

защтићеним и пејзажнп пшуваним 

ппдрушијима  

ЛС НП, ПЦД, ЈП 

Србијащуме – 

ШГ Нищ, Завпд 

за защтиту 

прирпде 

2013-2015 

ЛС НП, МПВШ, МППЗЖЖ, 

међунарпдни фпндпви, ЕУ 

прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF. 

брпј нпви 

аутпхтпних засада 

впћа у защтићеним 

и пејзажнп 

пшуваним 

ппдрушијима 
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едукација екплпщкп-

пријентисаних прпизвпђаша из 

защтићених ппдрушја 

ЛС НП, ПЦД, ЈП 

Србијащуме – 

ШГ Нищ, Завпд 

за защтиту 

прирпде 

2012-2015 

ЛС НП, МПВШ, МППЗЖЖ, 

међунарпдни фпндпви, ЕУ 

прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF. 

Брпј пплазника 

радипница 

Спрпвпђеое пилпт прпјеката за 
кпмпентаципнп плаћаое 
ппљппривредницима збпг 
пгранишеоа за интензивну 
прпизвпдоу у планинским 
ппдрушијима 
 
 

ЛС НП, ПЦД, 

Завпд за защтиту 

прирпде,  

2012-2015 

ЛС НП, МПВШ, МППЗЖЖ, 

међунарпдни фпндпви, ЕУ 

прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF. 

брпј спрпведених 

пилпт прпјеката 

Спрпвпђеое пилпт прпјеката за 
кпмпентаципнп плаћаое 
ппљппривредницима збпг 
пгранишеоа за интензивну 
прпизвпдоу у псталим 
ппдрушијима кпја нису планинска 

ЛС НП, ПЦД, 

Завпд за защтиту 

прирпде,  

2012-2015 

ЛС НП, МПВШ, МППЗЖЖ, 

међунарпдни фпндпви, ЕУ 

прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF. 

брпј спрпведених 

пилпт прпјеката 

Спрпвпђеое пилпт прпјеката за 

кпмпентаципнп плаћаое у пквиру 

НАТУРА 2000 (мрежа защтићених 

хабитата и у пквиру директиве 

за защтиту впдених ресурса) 

ЛС НП, ПЦД, 

Завпд за защтиту 

прирпде,  

2012-2015 

ЛС НП, МПВШ, МППЗЖЖ, 

међунарпдни фпндпви, ЕУ 

прпјекти, GIZ, UNDP, FAO, 

USAID, GEF. 

брпј спрпведених 

пилпт прпјеката 

 
 
 

 
 
 

Управљаое щумама  
Израда щумских пснпва  
Израда планпва и прпграма 

ЈП Србијащуме – 
ШГ Нищ 

2012-2014 
100% вреднпсти – ЈП 
Србијащуме 

Урађене щумске 
пснпве за све ШЈ 
Брпј израђених 
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4.2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Унапређеое щумскпг 
фпнда 

управљаоа планпва и 
прпграмам 

Газдпваое щумама  
 
Ппдразумева пбнпву, защтиту и 
негу ппстпјећих щума, ппдизаое  
нпвих щума, кприщћеое щума и 
щумскпг земљищта 

ЈП Србијащуме – 
ШГ Нищ 

2012-2014 

  

Сеше пбнављаоа  
 
1. Обнпва пплпдним сешама  
2. Вегетативним пбнављаоем  
3. Кпмбинпване метпде  

4. Мелипрација деградираних щума 

1. 2.300 РСД/ха 
2. 1700 РСД/ха  
3. 2.400 РСД/ха  
4. 1.500 РСД/ха 
 
Извпр финансираоа 
80% - ЈП Србијащуме  
20% - Надлежнп Министарствп 

м3 пгревнпг дрвета 
м3 технишкпг дрвета 
 
Прпцеоенп - 500 
м3 брутп 

Нега щума  
 
1. Прпредне сеше у виспким щумама  
2. Прпредне сеше у изданашким 

щумама  
3. Прпредне сеше у вещташки 

пснпваним састпјинама  
4. Санитарне сеше  
5. Сеше шищћеоа у младим 

прирпдним щумама  

6. Сеше шищћеоа у щумским 
културама 

1. 2.200 РСД/ха  
2. 2.100 РСД/ха  
3. 2.200 РСД/ха  
4. 1.500 РСД/ха  
5. 15.200 РСД/ха  
6. 12.000 РСД/ха  
 
Извпр финансираоа 
80% - ЈП Србијащуме  
20% - Надлежнп Министарствп 

м3 пгревнпг дрвета 
м3 технишкпг дрвета 
м3 – птпад  
 
Прпцеоенп – 3.000 
м3 брутп 

Садоа садница на гплетима  
1. Ппщумљаваое 

2.  Пппуоаваое 

1. 84.000 РСД/ха  
2. 84.000 РСД/ха  
Извпр финансираоа 
80% - ЈП Србијащуме  

ха ппсађене 
щуме/гпдина 
Прпцеоенп – 10 
ха/гпдина 
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20% - Надлежнп Министарствп  

Стараое п младим засадима  
 
Вищегпдищои ппступак у вище 
наврата тпкпм гпдине кпји 
ппдразумева  
1. Окппаваое и пращеое  
2. Сеша изданака и избпјака  
3. Уклаоаое кпрпва  

4. Кресаое грмпва 

1. 10.500 РСД/ха  
2. 10.400 РСД/ха  
3. 10.000 РСД/ха  
4. 9.000 РСД/ха  
 
Извпр финансираоа 
80% - ЈП Србијащуме  
20% - Надлежнп Министарствп 

ха ппсађене 
щуме/гпдина 
 
Прпцеоенп – 20 
ха/гпдина 

Ствараое предуслпва за 
ппщумљаваое, негу, защтиту и 
сешу   
 
Припремни радпви за прпбијаое и 
изградоу путева и влака  
Изградоа щумских путева  
1. Меки путеви  
2. Тврди путеви 

1. 120.000 РСД/ха  
2. 230.000 РСД/ха  
 
Извпр финансираоа 
50% - ЈП Србијащуме  
50% Надлежнп Министарствп 

Изграђенп км 
щумских 
путева/гпдина 
 
Прпцеоенп – 2 
км/гпдина 

Защтита щума пд 
 
1. Биљних бплести  
2. Штетних инсеката  
3. Ппстављаое лпвних стабала  

4. Дивљаши и глпдара 

1. 2.500 РСД/ха  
2. 3.100 РСД/ха  
3. 500 РСД/ха  
4. 5.000 РСД/ха  
 
Извпр финансираоа 
60% - ЈП Србијащуме  
40% - Надлежнп Министарствп 

Защтићенп щума пд 
бплести, инсеката, 
дивљаши и глпдара 
 
Прпцеоенп – 
Кпмплетне щумске 
ппврщине 

Защтита щума пд ппжара  
 
1. Изградоа ПП пруга  
2. Одржаваое ПП пруга  
3. Изградоа псматрашница  

1. 200.000 РСД/км  
2. 80.000 РСД/км  
3. 200.000 РСД/км  
4. 150.000 РСД/км  
 

Изграђенп ПП пруга  
Пдржаванп ПП 
пруга  
Изграђенп 
псматрашница  
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4. Уређеое впдпзахвата Извпр финансираоа 
50% - ЈП Србијащуме  
50% - Надлежнп Министарствп 

Уређенп 
впдпзахвата 

Сертификација щумских ппврщина 
Србија-щуме 
Сертификаципна 
пгранизација 

 
100% вреднпсти - Надлежнп 
Министарствп 

Сертификпваних 
щума, ха 

Израда Карте ерпзивних ппдрушја ДВП Ерпзија 2013-2015  
5.000.000,00 РСД –  
Град Нищ 
Надлежнп Министарствп  

Урађена карта 
ерпзивних ппдрушја  

Ппщумљаваое и нега садница на 
ерпзивним ппдрушјима (садоа и 
нега) 
 
приватнп власнищтвп 
државнп власнищтвп 

ДВП Ерпзија 2012-2014 

5.000.000,00 РСД/гпд – 
Надлежнп Министарствп  
3.000.000,00 РСД/гпд – Град 
Нищ  

Ппщумљенп, ха  
 
Прпцеоенп – 15-
25ха/гпдина 

Набавка и трансппрт семена траве 
на лпкације за затрављиваое 
земљищта угрпженп ерпзипним 
прпцесима на теритприји града 
Нища 

ДВП Ерпзија  
Град Нищ 
Надлежнп 
Министарствп 
(ЈВП), 
станпвнищтвп 

2012-2014  

80% вреднпсти – Надлежнп 
Министарствп  
20% вреднпсти – приватна 
иницијатива 

Затрављенп, ха  

4.2.3. 

Припрема за 
искприщћаваое 

пбнпвљивих извпра 
енергије 

Израдастудијаизвпдљивпстипмпгу
ћнпстимаискприщћаваоаизвпрапб
нпвљивеенергије 

 
12 
лпкалитетазаминихидрпелектранеп
пкатаструмини-
хидрпелектрананатеритпријиРС 
Термална впда у Нищкпј Баои 

Приватна 
иницијатива  
ЛС НП 
ЈВП Србијавпде  

2012-2014  

Вреднпст – 1.500.000 – 
8.000.000 РСД пп студији 
извпдљивпсти  
 
Извпр финансираоа  
Приватна иницијатива  
ЛС НП  
Приступа средства ЕУ и 
међунарпдни прпјекти  

Брпј урађених 
студија 
извпдљивпсти за 
искприщћаваое 
пбнпвљивих извпра 
енергије  

Испитиваоалпкалитетаипптенција Приватна 2012-2014  Извпр финансираоа  Брпј испитаних 
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лазакпјеппстпјеиндициједасемпгу
кприститизапрпизвпдоупбнпвљив
еенергије 

 
Прпизвпдоабипмасе 
Прпизвпдоабипгаса 
Нищкабаоа – термалневпде 
Брзина и правац ветра на Сувпј 
Планини 

иницијатива  
ЛС НП 
Пвлащћене 
струшне 
институције  
Министарствп  

Надлежнп Министарствп, 
Приватна иницијатива  
ЛС НР  
Приступа средства ЕУ и 
међунарпдни прпјекти 

лпкалитета  

Прпмпција кприщћеоа суншеве 
енергије у дпмаћинствима  

ЛС НП, ПЦД 
Министарствп  

2012–2014  

Извпр финансираоа 
ЛС НП ,Надлежна 
министарства, Међунарпдни 
прпјекти, Приступна средства 
ЕУ 

Брпј изврщених 
прпмпција  

Инфпрмативне, прпмптивне и 
едукативне активнпсти и пилпт 
прпјекти 

 
Ппдизаое свести п преднпсти 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра 
енергије 
Ствараое ппслпвне климе за 
инвестираое у прпјекте пбнпвљиве 
енергије  
Ппдизаое нивпа знаоа и 
инфпрмисанпсти пптенцијалних 
инвеститпра и заппслених у ЛС 
Замена старих кптлпва на угаљ за 
кптлпве на бипмасу,  
изградоа пилпт ппстрпјеое на 
бипмасу 

ЛС НП, ПЦД 
Министарствп  

2012–2014  

Извпр финансираоа 
ЛС НП Надлежна министарства, 
Међунарпдни прпјекти, 
Приступна средства ЕУ 

Брпј изврщених 
прпмпција  
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7. Систем меначмента и мпнитпринга 

Прпцес имплементације плана руралнпг развпја мпра бити јаснп дефинисан. Кљушни актери 
мпрају бити свесни свпјих улпга и пдгпвпрнпсти. Изврщна власт збпг тпга мпра:  

- расппделити пдгпвпрнпст/задатке такп да се циљеви мпгу ефикаснп реализпвати, и  
- дефинисати сет индикатпра какп би се пратип напредак у имплементацији. 

Какп би се фаза имплементације плана руралнпг развпја успещнп реализпвала прпцес стратещкпг 
планираоа мпра укљушити и активнпсти на систему управљаоа и мпнитпринга. 
Систем управљаоа пбухвата прпцесе планираоа, прганизације, пдабира људи, кппрдинираоа, 
рукпвпђеоа и кпнтрпле, укљушујући и ангажпваое људских, финансијских, технплпщких и 
прирпдних ресурса.  
Имплементација плана мпра бити разматрана и преиспитивана пд стране свих укљушених у 
прпцес израде и имплементације. Нашин на кпји се пвај прпцес прпверава и преиспитује даје 
пдрживпст систему управљаоа и мпнитпринга, пстварујући разлишите везе у пквиру и ван 
прганизације прпцеса имплементације. 
Прпцес стратещкпг планираоа је пре свега динамишан прпцес и финални дпкументи се ппсматрају 
кап динамишни пднпснп прпменљиви алати. У тпм кпнтексту, целпкупан прпцес планираоа је 
дефинисан кап десетпгпщои циклус анализе – планираоа – прпграмираоа – имплементације – 
реализације – праћеоа – прпцене – ппнпвне анализе итд... Прпцес се кпмплетнп преиспитује на 
10 гпдина, пднпснп накпн 10 гпдина би требалп развити нпви план руралнпг развпја. Прпцес је 
кпмплетнп приказан на следећем дијаграму: 
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Фаза имплементације плана руралнпг развпја је заснпвана на имплементацији акципнпг плана, 

дпбрпј прганизаципнпј структури и ангажпваоу заинтереспваних актера. Прпцес имплементације 

је инкпрпприран и кпристи ппстпјећу структуру у лпкалним администрацијама. Пснпвни деп 

прганизаципне структуре представља Кппрдинаципни тим у кпји су укљушени представници свих 

лпкалних сампуправа из разних пдељеоа. Кппрдинаципни тим је ппстављен у пквиру лпкалних 

администрација такп да мпже да кппрдинира целпкупним системпм управљаоа и мпнитпринга. 

Кппрдинаципни тим је именпван пд стране Градпнашелника Нища и председника свих ппщтина 

Нищавскпг регипна.  

Кппрдинаципни тим је пдгпвпран за интеграцију стратещкпг дпкумента и акципнпг плана, 

првенственп у смислу: 

 директне ппвезанпсти акципнпг плана са израдпм и актима ппщтинских/градскпг бучета. 
За сваку активнпст у пквиру акципнпг плана мпрају се пбезбедити финансијска средства 
или, бар, извпри финансираоа; 

 директне ппвезанпсти са свим ппщтинским и градским пперативним планпвима и 
пдељеоима. Стратещки дпкумент и акципни план мпрају у пптпунпсти бити интегрисани 
са редпвним ппщтинским и градским радним прпцедурама. Систем управљаоа треба 
прецизнп да идентификује нпсипце пдгпвпрне за имплементацију ппјединих активнпсти и 
да пружи прецизнп дефинисана пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти свих нашелника 

ЦИКЛУС ПЛАНА РУРАЛНПГ РАЗВПЈА 

Гпдина 1 

Гпдина 10 

 

Гпдина 6-7–8-9 
 

Гпдина 5 

 

Гпдина 2 -3 -4 

 

1. Извещтај п пдрживпсти 
2/3. Стратещки дпкумент са дијаграмима 
4. Акципни план 
5. Пцена пдрживпсти 

2. Извещтај п пдрживпсти 
а. праћеое имплементације акципнпг плана 
б. једнпгпдищое ажурираое индикатпра  

1. Извещтај п пдрживпсти 
а. ажурираое свих индикатпра 
4. Акципни план 

1. Извещтај п пдрживпсти 
а. праћеое имплементације акципнпг плана 
б. једнпгпдищое ажурираое индикатпра  

1. Извещтај п пдрживпсти + 1 
2/3. Стратещки дпкумент са дијаграмима + 1 
4. Акципни план + 1 
5. Пцена пдрживпсти + 1 



 
План руралнпг развпја Нищавскпг пкруга 2012-2021 

 

 
94 

 

пдељеоа/управа за спрпвпђеое тпг интегрисанпг прпцеса у разумнпм временскпм рпку 
(дп усвајаоа нареднпг градскпг/ппщтинских бучета); 

 интеграције акципнпг плана и стратещкпг дпкумента са планпвима, прпјектима и 
активнпстима свих јавних и приватних институција кпје су укљушене кап главни нпсипци 
имплементације акципнпг плана (разлишите институције, пргани јавне управе, јавна 
кпмунална предузећа итд).  

 
СИСТЕМ УПРАВЉАОА ПРПЦЕСПМ ИЗРАДЕ 
РЕГИПНАЛНПГ ПЛАНА РУРАЛНПГ РАЗВПЈА 

 

 

Успещнпст и статус имплементације регипналнпг плана руралнпг развпја се кпнстантнп прати и 

прпцеоује путем гпдищоих циклуса евалуације. Приликпм евалуације се кпристе индикатпри 

пдрживпсти (пднпсе се на стратещки дпкумент али и на стаое кпмплетне лпкалне заједнице) и 

индикатпри ушинка (везани су за статус имплементације лпкалнпг акципнпг плана). Индикатпри су 

пснпва за пптпун систем мпнитпринга имплементације стратегије, и представљају пснпву система 

управљаоа. Индикатпри пружају пснпвне инфпрмације и сазнаоа везана за успещнпст прпцеса 

имплементације плана и динамику усаглащаваоа. Све прпмене индикатпра, и сви резултати 

гпдищое евалуације, су дпступни свим грађанима путем извещтаја кпји је једнпставан и лак за 

шитаое.  

 

  

ВЕЋА ЛПКАЛНИХ 

САМПУПРАВА пбавезују 

Кппрдинаципни тим да 

спрпведе имплементацију 

ТЕЛП ЗА РАЗВПЈ СТРАТЕГИЈЕ 

екстернп кппрдинира и прати 

имплементацију акципнпг плана 

ВИШЕ-СЕКТПРСКИ 

КППРДИНАЦИПНИ ТИМ је 

пдгпвпран за пуну интеграцију 

Плана у средства планираоа и 

управљаоа 

Финансијскп 

интегрисаое са 

градским и 

ппщтинским бучетима 

Крпс интеграција са 

ппщтинским сектприма и 

управама 

Технишка интеграција 

са ЈКП, итд. 
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Анекс 1  Листа шланпва кппрдинаципнпг тима 

 

Бернард П Саливен, кппрдинатпр за израду Плана руралнпг развпја Нищавскпг пкруга испред 
прпграма МСП  

 

Сенад Хппић, струшни сарадник на изради Плана руралнпг развпја Нищавскпг пкруга испред 
прпграма МСП 

 

Кппрдинатпр прпјекта  

Александра Брзакпвић, Град Нищ, Управа за ппљппривреду и развпј села 

 

Чланпви кппрдинаципнпг тима  

1. Весна Симић, Град Нищ, Управа за ппљппривреду и развпј села 

2. Иван Павлпвић, Град Нищ, Управа за ппљппривреду и развпј села  

3. Татјана Балабан, Град Нищ, Управа за ппљппривреду и развпј села 

4. Јпвица Пещић, Ппщтинска управа  Дпљевац 

5. Живпрад Стаменкпвић, Ппщтинска управа Дпљевац  

6. Снежана Динић, Ппщтинска управа Мерпщина  

7. Радпмир Стпјанпвић, Ппщтинска управа Алексинац 

8. Ненад Станкпвић, Ппщтинска управа Ражао 

9. Влада Крстић, Ппщтинска Управа Сврљиг  

10. Владимир Ракић, Ппщтинска Управа Спкпбаоа 

11. Станпје Стпјанпвић, Ппщтинска управа Гачин Хан  


