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УВОД 

 

Уводна реч градоначелника 

 

 

Поштовани суграђани, 

 

 

        Добро здравље је од суштинског значаја за одрживи и економски и друштвени развој и 

основна брига у животу сваке особе, свих породица и заједница. У циљу постизања доброг 

здравља свих становника града Новог Пазара приступило се изради Плана јавног здравља који ће 

мотивисати службе, заводе и градску власт у доношенују одлука и спровођењу активности како 

би осигурали услове за боље здравље свим грађанима Новог Пазара. 

 

        У функцији јавног здравља процењиваће се и пратити здравље зaједнице како би се 

идентификовали здраствени проблеми и дефинисали приоритети, развиле здравствене политике 

ради решавања идентификованих приоритетa у сарадњи са политичким и другим лидерима 

заједнице уз обезбеђивање приступа одговарајућој и економски исплативој здраственој заштити, 

укључујући службе за промоцију здравља и превенцију болести. 

 

       Здравље за све је трајни путоказ који не би требало мењати, али да би се овај циљ остварио,  

неопходно је одредити посебне, специфичне циљеве и прилагодити их актуелној ситуацији. 

 

      Друштвено–економске одреднице здравља су бројне, на пример: образовање, запосленост, 

доходак, становање, услови рада, социјална сигурност, друштвена укљученост, као и доступна и 

квалитетна храна, исправна и контролисана вода, ваздух, безбедније одлагање отпада, здрава 

животна средина, вакцинација и успешнија контрола заразних болести, доступна и квалитетна 

здраствена заштита, степен знања по питању здравог и нездравог понашања и многе друге. Од 

набројаних одредница у значајној мери зависи и квалитет живота и здравље појединца и 

заједнице. Зато је свако побољшање услова у наведеним областима и јавноздраствена 

интервенција која повећава капацитете појединца, заједнице и друштва и утиче на побољшање 

здравља. 

 

       Kако би се циљ: боље здравље и здравље у свим политикама достигао, неопходно је створити 

друштвену климу у којој се здравље препознаје као врхунска вредност, потенцијал и предуслов 

за развој заједнице. 

 

 

 

         

                       Градоначелник града Новог Пазара 

                 Нихат Бишевац 
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    Савет за здравље формиран је Одлуком о образовању савета за здравље града Новог Пазара 

Градског већа на седници одржаној 14.12.2016.године у следећем саставу: 

 

Др  Февзија Мурић, председник, 

Небојша Равић, заменик председника, 

 

Чланови: 

- Азем Хајдаревић, из реда локалне самоуправе задужен за друштвене делатности, односно 

здравље представник управе која се бави пословима здравља, 

- Мирсад Јусуфовић из реда локалне самоуправе (члан већа задућен за друштвене 

делатности, односно здравље, представник управе која се бави пословим здравља / друштвене 

делатности, 

- Др  Ервин Ћоровић из здравствене установе примарне здравствене заштите, 

- Mр сц мед др  Шефадил Спахић, из надлежности Завод за јавно здравље, 

- Др  Аладин Хусовић из реда удружења за младе, спортских, еколошких, хуманитарних и 

др. 

- Енес Селмановић из реда удружења пацијената, 

- Елведин Дугопољац из реда образовних / васпитних установа, 

- Аднан Диздаревић из центра за социјални рад, 

- Др  Мерсудин Салиховић из реда савета националних мањина, 

- Хидајет Плојовић из реда комуналних делатности, 

- Едиб Хајровић из Републичког фонда за здравствено осигурање, филијала округ. 

 

  

Радна група за израду Плана 

 

     Радна група за израду Плана формирана је решењем Градоначелника број:112-350 од 

29.09.2017.год. Због максималног ангажовања запослених у Заводу за јавно здравље Нови Пазар 

на изради Плана, донето је решење број: 112-24/19 од 31.01.2019.год. радна група се проширила 

за још два члана. 

 

Председник  Радне групе:  

Др Февзија Мурић 

 

Чланови Радне групе: 

1.        Мр сц мед  др Шефадил Спахић - Завод за јавно здравље Нови Пазар, 

2. Едиб Хајровић - Републички заваод за здраственео осигурање, 

3. Аднан Диздаревић - Центар за социјални рад, 

4. Малића Плојовић – Шеф одсека за комуналне, стамбене и послове саобраћаја, Градске 

управе,  

5. Емина Еминовић – Одељење за локални економски развој, Градске управе, 

6. Сабина Хоћанин - предшколска установа „Младост“, 

7. Растко Арсенијевић – Извршилац у Одељењу за заштиту животне средине Градске управе, 

8. Есад Фазлић – члан Градског већа, 

9. Др Фуад Угљанин, Завод за јавно здравље Нови Пазар, члан, 

10. Др Фахрија Затрић, Завод за јавно здравље Нови Пазар, члан. 

11. Др Мајда Иковић, Завод за јавно здравље Нови Пазар, члан, 
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12. Др Селма Бихорац, Завод за јавно здравље Нови Пазар, члан.  

 

 Методологија рада 

 

 

     Процес израде Плана јавног здравља спроводен је у периоду од 29.09.2017. године до 

02.04.2019. године и прошао је кроз следеће фазе:  

 

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде Плана јавног здравља 

2. Израда здравственог профила/слике здравља града/општине  

3. Стратешко и акционо планирање (кроз 4 обуке, 7 састанака и радионица) 

4. Процес јавне расправе 

5. Усвајање стратешког документа од стране градске скупштине. 

 

    Стварање предуслова за реализацију процеса израде Плана јавног здравља – Први корак у 

процесу израде Плана је било формирање Радне групе за израду и дефинисање динамике будућих 

активности како би финални стратешки документ био усвојен на седници Скупштине Града 

Новог   Пазара у 2019. години. У припремној фази договорено је да План јавног здравља буде 

стратешки документ којим се планирају активности за период од 7 година (2019-2026.год.), уз 

детаљан план (акциони план) за 2019-21. годину. Такође је договорено да ће у свакој наредној 

години коју обухвата План бити спроведен процес процене постигнутих резултата у предходној 

години (ревизија), што ће уз стратешке правце из Плана бити основа за креирање детаљних 

активности за наредну годину. 

 

    Израда здравственог профила/слике здравља је један је од кључних корака у процесу израде  

Плана јавног здравља. Подаци који су прикупљени подељени су у следеће категорије: 

географски, демографски и витални показатељи; здравствени показатељи; показатељи 

активности на унапређењу здравља становништва и превенцији болести; социоекономски услови, 

показатељи стања животне средине, урбани дизајн града, организација заједнице, безбедност у 

заједници, рекреација и спорт, култура, медији, верске заједнице и организације, ставови и 

јавноздравствене потребе становништва и заједнице, финансирање и СWОТ анализа. 

 

   Наведени показатељи су прикупљени кроз различите базе података, анализу показатеља 

здравственог стања становништва града, испитивањем потреба становништва методом брзе 

процене и анкетама у широком консултативном процесу. 

 

    Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз реализацију 4 обуке 

из области стратешког и акционог планирања, дефинисани су стратешки правци развоја града у 

области јавног здравља у наредних 7 година као и градски приоритети за наредне 3 године. У 

дефинисању и креирању конкретних активности, поред наведених података, кључну улогу је 

имала и анализа локалних ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице. Финална 

верзија Плана је буџетирана и као таква предата у процес јавне расправе. 
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ДЕО ПРВИ: ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФИЛ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

   , као и                          1.ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

 

             Град Нови Пазар налази се у југозападном делу Србије, између 

20. и 21. степена источне географске дужине и 43. и 44. степена 

северне географске ширине, смештен на раскршћу путева за Црну 

Гору, Босну и Херцеговину и Македонију, преко Kосова и Метохије. 

           Територија града простире се на 742 км², подељен на 99 насеља. 

Град је  организован у 26 месне заједнице, од којих 6 припадају 

градском а 20 сеоском подручју. Надморска висина Новог Пазара 

износи 477 м. 

               Удаљен је од Београда 265 км.   

             Према попису из 2011. године Нови Пазар је имао 100.410 

становника, или 2,3 пута више него 1948. године када је у овом граду 

живело 44.020 особа. 

            Одликује се са три климатске области: планинска, долинска и 

прелазна. Лежи на токовима река Рашке и Јошаница и њихових притока.   

           Традиционално трговачки град, место које спаја исток и запад. Предузетнички, културни и 

универзитетски центар југозападног дела Србије. 

 

 

                1.1.ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

  

                Највећи део територије Новог Пазара се може сврстати у планинско-пољопривредни 

рејон. Готово половина територије, у површини од 36.270 ха, налази се под пољопривредним 

земљиштем. С обзиром на доминантно планински карактер простора, у укупним 

пољопривредним површинама преовлађују природни травњаци са око 70,85%, од којих ливаде 

чине 29,55% или 10.717 ха, а пашњаци 41,30% или 14.981 ха. Оранице чине 23,77% или 8.620 ха, 

а воћњаци 5,38%, или 1.952 ха. Kако терен има разуђен рељеф са врло великим висинским 

разликама и неуједначеним, претежно великим нагибима падина, ствара озбиљне проблеме у 

смислу стабилности земљишта, те постоје погодни услови за развој разноврсних видова 

савремених геолошких процеса и појава пре свега ерозије падина, бујичних активности, клижење 

терена и одроњавање стенских маса. 

           Укупна површина под шумом је 34.263 ха што чини 46,18% укупне градске површине.  

           Ветрови на територији града дувају из правца севера, североистока, југа и југоистока, а 

местимично и са запада. Најдоминантнији ветрови из северног квадранта су североисточни 

максималне брзине до 25 км/х, затим северни са максималном брзином до 40 км/х, док највећу 

брзину током целе године имају северозападни ветрови који достижу брзину до 45 км/х, при 

чему су из овог правца најфреквентнији ветрови од 30 до 35 км/х.   

           Град Нови Пазар се може похвалити обиљем термалних и минералних извора, од којих су 

најпознатији извори у Новопазарској и Рајчиновића бањи, као и Слатински и Дежевски кисељак. 

Новопазарска бања по свом хемијском саставу воде            спада у ред натријум-

хидрокарбонатних сулфидних хипертерми. Температура воде је 43Ц, Пх7 (неутрална), 1,91 гр/л 

минерала, 1,17гр/л суви остатак. Ова вода садржи знатне количине сумпорводоника, трагове 

мангана и амонијака. Рајчиновићка бања по свом хемијском саставу вода, спада у ред алкално 

киселих са карактером хипертермалне воде. 
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             1.2.ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ 

 

 

   Темеље Новом Пазару поставио је Иса-бег Исхаковић, оснивач Сарајева и Шапца, 

утемељитељ Скопља, у периоду између 1455-1461.године, наложивши да се у близини 

средњевјековног града Раса и његовог предграђа Трговишта, подигне комплекс грађевина, који 

би чинили језгро тек основаног града, и то џамија, каравансарај, хамам и педесет шест дућана. 

Нови Пазар је већ у периоду од 1468-69. године евидентиран као шехер, епитет који је носило 

мало градова на Балкану, а већ 1485. год. постао је средиште новооснованог Новопазарског 

кадилука. Врхунац тадашњег урбаног развоја достигао је почетком XVI вијека, тачније 1528. 

године, са 16 муслиманских и 4 хришћанске махале.  На успешан развој Новог Пазара пресудну 

улогу имао је његов географски положај и тада важни путеви који су кроз ту област пролазили. 

Путевима кроз Нови Пазар пролазили су многи путници, а неки су своје утиске трајно 

забележили у путописима међу којима се највише истиче познати путописац Евлија Челебија. Он 

је 1660. године боравио у Новом Пазару и забележио да град има седам река, четрдесет до 

педесет махала, двадесет три џамије, једанаест основних школа, једну школу за изучавање 

традиције, двије текије, три хиљаде кућа, хиљаду и сто дућана, три мусафирхане, два хамама, два 

минарета, много ханова и каравансараја, двије јавне кухиње за сиротињу, седам српских и 

латинских цркава и четрдесет чесама.                    

           Нови Пазар је у великој мери страдао у ратним и другим неприликама 1689, 1737, 1809. и 

1944. године.   

           Посебну вредност овог мултиетничког и мултикултуралног простора, где се сусрећу 

западна и источна цивилизација, чине бројни културноисторијски споменици. Археолошки 

налази говоре да је ово подручје било насељено од каменог доба (налаз Напреље), преко 

гвозденог доба (налаз Смолућка пећина), до раноантичког доба (Новопазарски налаз), те 

налазишта остатака касноантичких и средњевековних утврђења Јелеч и Рас. Најважнији 

културно-историјски споменици свакако су (хронолошки грађени): Петрова црква – саграђена у 

X вијека, манастир Ђурђеви ступови – задужбина Стефана Немање из XII вијека, Стари Рас и 

манастир Сопоћани – чији је ктитор краљ Урош I из XIII вијека, Хамам Иса-бега Исхаковића из 

XV вијека, Градска тврђава са Kулом мотриљом из XV вијека, Лејлек џамија из XV вијека, 

Алтун-алем џамија из XVI вијека, Бор џамија (Хаџи Хуремова џамија) из XVI вијека, Амир-агин 

хан из XVII вијека и Арап џамија (Хасан Челебијина џамија) из XVII вијека.           

         Нажалост, најстарији споменик исламске културе Гази Иса-бегова џамија из 1460. године, 

коју је изградио Иса-бег Исхаковић постављајући темеље граду, а која се налазила на Житном 

тргу, централном језгру града, порушена је 1936. године. 

 

 

 2.ВИТАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

 

 

       Град Нови Пазар је један од ретких који се може похвалити одржавањем броја становника на 

веома високом нивоу. Према подацима званичних пописа становништва, евидентан је пораст 

броја становника, што се може тумачити интензивним демографским растом Новог Пазара као 

градског центра, посебно током 80-тих година прошлог века.  

      Између два пописа, Нови Пазар бележи демографски раст од 16,76% (по попису, број 

становника 2002.год. је био 85.996 док  2011.год. има 100.410 становника) и хронолошки, такав 

тренд се бележи годинама на нивоу града, што већ није случај на нивоу округа и републике. 
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Табела 1. Упоредни преглед броја становника у Новом Пазару, округу и републици, 

                      подаци из пописа од 1948 до 2011.год.   

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 
Број становника  

у граду 

44.020 50.189 58.777 64.326 74.000 85.249 96.260 100.410 

Промена броја 

становника у 

граду 

/ 6.169 8.588 5.549 9.674 11.249 11.011 4.150 

Стопа раста 

броја 

становника у 

граду (%) 

/ 14,01 17,11 9,44 15,04 15,20 12,92 4,31 

Број становника 

у округу 

186.092 206.008 228.991 251.230 282.644 300.274 314.167 309.258 

Стопе раста 

броја 

становника  

у округу (%) 

/ 10,70 11,16 9,71 12,50 6,24 4,63 -1,56 

Број становника 

у Србији 

5.794.87 6.162.321 6.678.247 7.202.915 7.729.246 7.822.795 7.893.125 7.186.862 

Стопа раста 

броја 

становника у 

Србији (%) 

/ 6,34 8,37 7,86 7,31 1,21 0,90 -8,95 

* Број становника по претходној методологији (ранијих пописа – пре 1991. године), сем за 2011.год 

                      Извор: РЗС, Општине у Србији-попис 2002.г.; Попис становништва 2011.г. 

 

 

 

         Према  подацима Републичког завода за статистику процењен број становника на дан 

30.06.2017. године на територији Града Новог Пазара је 105 490. Број становника Града Новог 

Пазара континуирано расте од осамдесетих година прошлог века. Процењени број становника је 

у односу на пописани број становника из 2011. године већи за 4,9%, а у односу на попис из 2002. 

године, број становника Града је порастао за 8,7%. 

 

 

Табела 2.Витални догађаји 

 

Год. 

Живорођени Умрли 
Природни 

прираштај 
Бракови 

Број 

На 1000 

становни

ка 

Број 

На 1000 

становни

ка 

Број 

На 1000 

становни

ка 

Закључен

и  
Разведени 

1999. 1390 15,0 601 6,5 789 8,5 513 1 

2002. 1635 19,0 678 7,9 957 11,1 709 79 

2005. 1823 20,0 731 8,0 1.092 12,0 679 80 

2008. 1747 18,3 701 7,4 1.046 11,00 728 49 

2011. 1510 15,3 803 8,1 707 7,1 552 97 

2014. 1513 14,7 778 7,5 735 7,1 619 72 

2015 1475 14,2 810 7,8 665 6,4 636 127 

                      Извор: Репубички завод за статистику – Општине и региони у Републици Србији, 2016 
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       Број живорођене деце, указује на стални пораст рађања у периоду од 1999.год. па до 

2005. године а након тога број  живорођене деце је у паду. Број закључених бракова бележи благи 

пораст, па затим пад, док се број разведених бракова у великој мери повећао у односу на 1999. 

годину. У посматраном периоду природни прираштај исказује стални раст, тако да 2005. године 

износи 12 %, међутим након 2008.године природни прираштај је у паду, тако да 2015. године 

износи  6,4 % . 

У 2016.години рођено је 1437 беба, што је смањено у односу на претходну годину због 

реконструкције гинеколошко-акушерског одељења, број се знатно повећао у 2017.години и 

просечна старост мајке при рођењу детета била је 28,3 година. Позитиван природни прираштај 

указује да је наш Град на врху позитивне листе природног прираштаја. 

 

       Један од најважнијих демографских показатеља је старосна и полна структура становништва.  

 

             Табела 3. Старосна и полна структура становништва Града Новог Пазара  

                    

 

Године старости Укупа број станов.     Мушкарци        Жене 

             0-6             10568          5481         5087 

            7-14             14110          7223         6887 

           15-19              7894          4085         3809 

           20-24              7602          3914         3688 

           25-29              7835          3917         3918 

           30-34              7852          3936         3916  

           35-39              7701          3776         3925 

           40-44              7084          3470         3614 

           45-49              6595          3230         3365 

           50-54              6108          2933         3175 

           55-59              6056          2973         3083 

           60-64              5438          2607         2831 

           65-69              4280          2117         2163 

           70-74              2689          1211         1478 

           75+              3678          1644         2034 
  Извор:Демографија 2017.год., Републички завод за статистику. 

 

 На основу података из табеле број 3. евидентно је да се старосна структура становништва 

Града Новог Пазара  изразито повољна, са високим уделом  младог и зрелог становништва. 

Проценат старијих људи преко 65 година у популацији износи 10,1%, удео старијих људи преко 

75 година у укупном становништву Града Новог Пазара је 3,5%  од укупне популације Града. 

 Неповољност демографске структуре Града Новог Пазара огледа се и у уделу младог 

становништва у укупној популацији Града. Проценат деце од 0-6 године износи 10%, а деце од 7-

14 година је 13,4%.  

 Просечна старост грађана Новог Пазара  је 34,2 године, што је ниже према републичком 

просеку од 42,72 године. Полна структура је: 49,8% М (52 517 становника мушког пола) и 50,2% 

Ж  (52 973 становница женског пола). 

 Индекс старења становништва Града Новог Пазара износи 49,4 и много је нижи од 

републичког просека (141,6), а представља однос броја становника старијих од 60 година и 

популационе групе до 19 година и указује на поодмакли процес старења становништва
 
у Р 

Србији у односу на  Град Нови Пазар. 

 На основу анализе кретања укупног броја становништва, Нови Пазар од 2009.године 

бележи константан раст броја становника. 

 Истовремено су приметна миграторна кретања становништва из села у град, а највише је 

дошло до смањења броја становника у мањим насељима. 
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                        Табела 4.   Кретање броја становника у Граду Новом Пазару   

 

          Година            Број становника 

              

             2009 

               

               96 597 

             2010                97 851 

             2011               100 109 

             2012 

              2013 

              2014 

              101 098 

              102 122 

               103 087 

             2015               103 892 

             2016               104 674 

             2017               105 490 
                    Извор: „Статистички годишњак “, РЗЗС,Београд, 2017.г. 

 

Графикон бр.1,  Кретање броја становника од 2009.-2017.године на територији Новог Пазара 

 

 
 

 

 Нови Пазар карактерише повољна демографска кретања, односно, стање претежно млађег 

становништва , те се и у наредним годинама пројектује раст укупног броја становника. Али , ако 

се не предузму делотворније мере на пољу популационе политике и на овој територији може 

бити  изражена депопулација становништва. 

 

 

 

                                                     3.  ЗДРАВСТВЕНИ  ПОКАЗАТЕЉИ 
 

 

 

 На здравствено стање становништва указују подаци виталне статистике, односно, 

индикатори здравственог стања становништва, као што су стопе рођења и фертилитета, 

маскулинитет, стопа смртности, очекивана дужина живота и многи други показатељи. 

Најкомплекснији показатељ здравственог стања становништва је очекивана дужина живота која 
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према подацима Републичког завода за статистику износи 75,3 година за становнике Града Новог 

Пазара, односно, 73,6 године за мушкарце и 76,9 година за жене. Србија је међу десетак земаља 

са најкраћим животним веком, што указује да нам је здравље веома угрожено. 

 Стопа рођења износи 13,7 промила, а просечна старост мајке при рођењу је 28,3 година. 

Просечна старост умрлог лица у 2016. години била је 71,2 године. Просту репродукцију 

становништва обезбеђује стопа фертилитета од 2,1, стопа виша од 2,1 доноси популациони 

пораст, а све што је ниже од 2,1 за резултат има смањење броја становника. У већини развијених 

земаља стопа фертилитета је испод 2,1, што значи депопулацију. У Републици Србији стопа 

фертилитета износи 1,47. 

  Стопа природног прираштаја је позитивна дуги низ година посматрања и у 2016. години 

износи 6,8 ‰.  

Стопа смртности у Новом Пазару износи 7,3 ‰. У 2016. години са сталним боравком на 

подручју града Новог Пазара умрло је 813 лица, те је општа сирова стопа смртности била 7,3‰, 

за мушкарце 7,4‰ и за жене 7,1‰. Према критеријумима СЗО (Светска здравствена 

организација) ова вредност сирове опште стопе смртности припада средњим стопама. 

 

 

                    Табела 5.  Витални показатељи становништва Града Новог Пазара   

 

Број ста 

новника 

Број 

рођених 

Стопа 

наталитета 

Број 

умрлих 

Стопа 

морталитета 

Стопа 

природног 

прираштаја 

Очекивана 

дужина 

живота 

104674  1437    13,7 813     7,8 6,8 75,3 год. 

                                                 

 

           Уколико морталитет упоредимо са стопом наталитета резултат је негативан, односно 

имамо позитивну стопу природног прираштаја, 6,8 промила према последњим подацима 

Републичког завода за статистику.  

            

           Важан показатељ процене здравственог стања становништва је структура узрока 

смртности. Она представља процентуално учешће појединих узрока смртности према укупном 

броју умрлих лица. 

                       

Графикон 2. Најчешћи узроци смртности становништва града Новог Пазара у                    

2016.год. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               

 

 

 

 
Извор: „Анализа здравственог стања“, ЗЗЈЗ Нови Пазар, 2017.г.  

болести система 
крвотока 

55% тумори 
19% 

Болести систама 
за дисање 

3% 

Симптоми,знаци и 
патолошки 
клинички и 

лабораторијски 
налази 

7% 

Болести система 
за варење 

1% 

остало 
15% 
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Пет најчешћих појединачних узрока смрти су: кардиомиопатија, инфаркт миокарда, 

мождани удар, поремећај спроводног система и хипертензија, дакле, сви из групе болести ситема 

крвотока. 

       Две водеће групе узрока смрти су кардиоваскуларне болести (у даљем тексту КВБ) и малигне 

болести и чине 80,37% укупне смртности. Ове групе имају стабилан двоцифрени удео у 

смртности. 

Болести система крвотока (КВБ) су одговорне за више од половине свих смртних случајева. 

Од 813 лица, 450 (59,68%) је умрло од ових болести. У оквиру ове групе најчешћи појединачни 

узрок смртности је кардиомипатија са укупно 146 случаја  ( више код жена - 79 него код 

мушкараца – 67) затим, срчани удар са укупно 124 случаја ( више код мушкараца - 71 него код 

жена – 53), следи мождани удар са 110 и поремећај спроводног система  и хипертензија са по 29. 

Стопа је износила 4,33 на 1000 становника. 

Тумори су назив групе по МКБ-10 са подгрупама злоћудни и доброћудни тумори. С 

обзиром да су доброћудни тумори мање важан фактор у анализи смртности користићемо термин 

малигне болести. Оне су одговорне за приближно петину узрока смрти укупно (156 лица што је 

20,69%) и за више од трећине (41,01%) превремене смрти у узрасту од 15 - 64 године. Стопа 

смртности је износила 1,5 на 1000 становника. У оквиру групе – Тумори, најзаступљенији је 

карцином плућа са 31, знатно чешћи код мушкараца - 27, карцином желуца са укупно 11 

случајева, карцином дебелог црева са 14, такође, чешћи код мушкараца и карцином дојке са 15 

случајева. 

У узрасту од 15-64 године умрло је 232 лица и стопа је износила 2,58 на 1000 становника 

овог узраста, 3,09 за мушкарце и 2,1 за жене.Код мушкараца најчешћи разлози морталитета су из 

групе болести ситема крвотока а код жена из групе тумора, што је посебност  узраста од 15 до 

64.год., јер када се посматра укупна смртност онда је и код мушкараца и код жена на првом месту 

група болести система крвотока.Код мушкараца ове добне групе од 15-64 године, на првом месту 

је инфаркт миокарда и исхемијска болест срца са 30 случајева. Шестоструко је већа стопа 

умирања од ове болести код мушкараца него код жена. На другом месту је карцином плућа са 16 

лица и такође је вишеструко већа смртност код мушкараца. Трећа је апоплексија, затим следе 

кардиомиопатија и поремећај спроводног система срца. 

У популационој групи се нарочито разликује структура појединачних узрока морталитета 

између мушкараца и жена. Код жена на првом месту је смртност од карцинома дојке са 7 

случајева. 

 Сви делови анализе говоре да су највећи терет здравственог система болести система 

крвотока, тумори, трауматизам и самоубиства, хроничне опструктивне плућне болести, 

дијабетес, болести зависности и друге хроничне болести. Оне припадају категорији социјалних и 

еколошких болести (условљене су већим делом организацијом социјалног живота, стресовима, 

стилом живота уопште), а здравственом систему намећу сасвим нове приоритете и начин 

деловања.  

Оно што је могуће је: едукација становништва о здравим стиловима живота, рано 

препознавање болести, лечење, рехабилитација, одгађање смрти, смањење бола, гушења, немоћи 

и ублажавање сваког недостатка. Према формули израчунавања приоритета у свету и код нас, 

приоритет  је смањење превремене  смртности  мушкараца  у  зрелом  и  средњем  добу  и  

смртности  жена  од превентабилних карцинома дојке и материце и то су уједно и највећи 

здравствени проблеми у нашем округу. У том смислу су планирани и организовани програми 

скрининга на карцином дојке, материце и дебелог црева и превентивни прегледи у циљу 

откривања депресије, КВБ и дијабетеса тип 2. 

 

Смртност становништва се може смањити превентивним деловањем здравственог система, 

не само градњом модерних клиничклих центара, већ системом превенције се може допринети 

знатном побољшању здравственог стања становништва и повећању дужине очекиваног трајања 

живота. 
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3.1. ИНДИКАТОРИ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

Здравствену заштиту становништва Града Новог Пазара  на примарном нивоу обезбеђују 

Дом здравља и Апотека Нови Пазар , на секундарном нивоу   Општа болница Нови Пазар и 

Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар, док Завод за                       

јавно здравље Нови Пазар пружа здравствену заштиту на више нивоа. Укупан број запослених у 

здравственим установама у Новом Пазару  је износио 1240 у 2017. години. Важан индикатор 

доступности здравствених услуга је обезбеђеност лекарима. 

 

    

 

3.1.1. ОБЕЗБЕЂЕНОСТ ЛЕКАРИМА 

 

             Кадровска структура и обезбеђеност лекарима у Новом Пазару  представљена је табелом 

бр.6. 

                                

 

                                   Табела 6. Кадровска структура запослених у здравственим установама   

 

Column1 Број      Удео 

Лекари 266 21,45% 

Стоматолози 28 2,25% 

Фармацеути 11 0,88% 

Здравствени 

сарадници 
9 0,72% 

Виша стручна 

спрема 
75 6,05% 

Средња стручна 

спрема 
559 45,00% 

Нижа стручна спрема 11 0,88% 

Немедицинско 

особље 
281 22,60% 

Укупно запослених 1240 100% 

 
        Извор: База кадрова, Завод за јавно здравље Нови Пазар,2016.год. 

                              

                              

Када упоредимо број становника и број лекара видећемо да 394 становника  покрива један 

лекар. Ипак не можемо говори о бољој доступности лекарских, здравствених услуга јер се 

повећао удео старијег становништва, а самим тим и нарастајуће здравствене потребе 

становнштва, и то не само старије популације, већ и свих узрасних група због пораста обољења 

услед нездравог окружења, све интензивнијег загађивања природнe средине, нездравих стилова 

живота и осталих фактора радне и животне средине. 

     

 

3.1.2. ОБУХВАТ ЖЕНА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ 

 

 

 

Индикатор доступности здравствених услуга је и обухват жена здравственом заштитом. 

Према процењеном броју становника у 2016. години број жена од 15 и више година старости у 

Нови Пазар је 40 543, а број жена генеративног доба ( од 15-49 година) је 24 042. У 2016. години 
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је здравствену заштиту жена од 15 и више година старости обављало 7 лекара и 9 медицинских 

сестара. Ниво обезбеђености ове групације становништва је дакле један лекар брине о здрављу 5 

791 жена старости 15 и више година нормативом предвиђено 6 500 жена на један тим.  

 

  

 

          3.2.ИНДИКАТОРИ ЕФИКАСНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

                                                       

  

                                      

                                       Индикатори ефикасности здравствене заштите Града су: 

- просечан број посета по изабраном лекару и 

- здравствени трошкови и финансирање. 

 

                                         

 

 

3.2.1 ПРОСЕЧАН БРОЈ ПОСЕТА ПО ИЗАБРАНОМ ЛЕКАРУ 

 

       Према процењеном броју становника у 2016. години број одраслих становника, на територији 

Града Новог Пазара је износио 73 624. Током 2016. године за здравствену заштиту одраслог 

становништва радило је 41 изабраних лекара што значи да просечно 1 795 одраслих становника 

припада једном изабраном лекару, обзиром да је норматив 1 600, упућује да још увек није 

потпуна кадровска обезбеђеност. У 2016. години било је 264 014 посета одраслог становништва 

изабраном лекару,од тога 3 191 превентивни преглед, што је 12.6% односу на планирани број, и 

ово је један од  показатеља да треба подићи свест о значају превентивних прегледа. 

       На основу података  из Извршења планова здравствене заштите у 2016.години као препорука 

стоји  да би лекари у Службама за за здравствену заштиту одраслих фокус требали померити са 

куративне на превентивну медицину. 

       У оквиру службе за здравствену заштиту одраслих организована је  и Служба за кућно 

лечење и здравствену негу, где раде укупно 2 лекара и 7 средњих и виших здравствених радника. 

Остварено је 2 115 посета код лекара, док је  број посета код осталих медицинских радника  

износио 13 099.Лекар специјалиста опште медицине ординира једном недељно у амбуланти 

Геронтолошког центра. 

        Служба хитне медицинске помоћи је организована као посебна служба у Дому здравља Нoви 

Пазар, где ради 19 лекара и 17 техничара. Урађено је 44 632 лекарска прегледа, што на годишњем 

нивоу представља 11 посета просечно дневно. 

      Ниво обезбеђености одраслог становништва здравственом  заштитом је незадовољавајући јер 

о здрављу 1 719 одраслих људи брине један лекар и једна медицинска сестра, а важећим 

нормативом је предвиђено 1 600 одраслих на један тим. Што се ефикасности тиче остварен је 

резултат, јер се са једним тимом уради 8% преко норматива.У графикону бр.2 је приказано пет 

најчешћих болести код одраслих у  2016.години. 
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                             Графикон 3.Пет најчешћих обољења код одраслих 

 

 
 

                         

 

 

У стоматолошкој служби Дома здравља Нови Пазар је запослено 29 стоматолога, 31 

асистента и 9 зубних техничара. На 3 582 становника је обезбеђен 1 стоматолог. Просечан број 

посета по стоматологу је био 3 293, укупно 95 500 посета стоматологу и 1 728 превентивних 

прегледа, што чини заједно 97 228 прегледа. 

 

 Табела 7. Утврђена обољења и стања одраслог становништва у 2016.години 

 

Група Шифра ГРУПА ОБОЉЕЊА 

Година 2016. 

Број 

 

% 

Стопа на 

1000 

одраслих 

становника 

 

I 

A00-

B99 

Заразне болести и паразитарне 

болести 1 701 20,27 1,09 

II 

C00- 

D48 Тумори 1 501 17,89 0,96 

III 

D50-

D89 

Болести крви и  болести 

крвотворних органа и 

поремећаји имунитета 2 813 33,53 1,81 

IV 

E00-

E90 

Болести жлезда са 

унутрашњим лучењем,исхране и 

метаболизма 8 581 102,27 5,51 

V 

F00-

F99 

Душевни поремећаји и 

поремећаји понашања 13 811 164,60 8,87 

VI 

G00-

G99 Болести нервног система 5 739 68,40 3,68 

VII 

H00-

H59 Болести ока и припојака ока 3 669 43,73 2,36 

VIII H60- Болести ува и болести 1 668 19,88 1,07 

13% 

10% 

7% 

6% 

5% 

59% 

Пет најчешћих обољења код одраслих 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta 

Hipertensio arterialis essentialis 
(primaria) 

Diabetes mellitus 

Запаљење душницa, емфизем и 
друге опструктивне болести плућа 

Друге болести система за дисање 

сва остала обољења 



 17 

H95 мастоидног наставка 

IX I00-I99 Болести система крвотока 29 074 346,52 18,67 

X J00-J99 Болести система за дисање 43 196 514,83 27,73 

XI 

K00-

K93 Болести система за варење 5 955 70,97 3,82 

XII 

L00-

L99 

Болести коже и поткожног 

ткива 1 764 21,02 1,13 

XIII 

M00-

M99 

Болести мишићно-коштаног 

система и везивног ткива 14 444 172,15 9,27 

XIV 

N00-

N99 

Болести мокраћно-полног 

система 8 230 98,09 5,28 

XV 

O00-

O99 Трудноћа, рађање и бабине 28 0,33 0,02 

XVI 

P00-

P96 Стање у порођајном периоду 0 0,00 0,00 

XVII 

Q00-

Q99 

Урођене 

наказности,деформације и 

хромозомске ненормалности 1 0,01 0,00 

XVIII 

R00-

R99 

Симптоми,знаци и патолошки  

клинички и лабораторијски 

налази 7 076 84,33 4,54 

XIX 

S00-

T98 

Повреде,тровања и последице 

деловања спорних фактора 418 4,98 0,27 

XXI 

Z00-

Z99 

Фактори који утичу на 

здравствено станје и контакт са 

здравственом службом 6 087 72,55 3,91 

  

УКУПНО : 155 756 1 856,36 100,00 

 

 

3.2.2.ПОСЕТЕ У СЛУЖБАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

      

 

Деце предшколског узраста (0-6 година) је према процењеном броју становника  у 2016. 

години на територији Града било 10760. Здравствену заштиту је за наведену популациону групу 

обављало 16 лекара и 23 медицинске сестре-техничара. Дом здравља у Новом Пазару у склопу 

здравствене заштите деце предшколског узраста има организовано развојно саветовалиште које 

својом делатношћу покрива потребе деце предшколског узраста. Норматив за здравствену 

заштиту деце предшколског узраста износи 850 деце старости до 6 година на 1 тим. У Новом 

Пазару је обезбеђеност деце предшколског узраста лекарима незадовољавајућа, јер износи 951 

деце по лекару. То свакако значи већу ефикасност (951/850=1,11). 

Подаци о оптерећености лекара у здравственој заштити предшколске деце Града Новог 

Пазара дати су у табели бр.8. 

 

 

. 

                                   Табела 8. Просечна оптерећеност запослених у служби за ЗЗ предшколске деце 

 

 

Број 

лекара 

Број 

сестара 

Број 

предшколске 

деце 

Број деце  

на једног 

лекара 

Број 

куративних 

прегледа 

Број 

превентивних 

прегледа 

16 23 10760 951 53893 16833 
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Просечан број куративних посета (посета ради дијагностике и лечења) по детету је био 5 

годишње. 

Укупна просечна оптерећеност лекара  је била 23 прегледа дневно што значи да постоји 

добра временска доступност лекара за предшколско дете.  Од укупног броја прегледа деце 23,8% 

су превентивни . 

Око 95,41% регистроване деце у ДЗ Нови Пазар је посетило свог изабраног лекара из било 

ког разлога. 

Табела 9. Десет најчешћих обољења код деце предшколског узраста  2016.години 

 

  
        % 

Р.бр. Д И Ј А Г Н О З А  Број Учешће 

1 Акутно запаљење ждрела и крајника 14 983 26,67 

2 Акутне инфекције доњег дела система за дисање 3 696 6,58 

3 Акутно запаљење гркљана и душника 3 042 5,41 

4 Грозница непознатог порекла 2 889 5,14 

5 Акутне инфекције горњег дела система за дисање 1 761 3,13 

6 

Други симптоми,знаци и ненормални клинички и 

лабораторијски налази 1 660 2,95 

7 Болести средњег ува и болести мастоидног наставка 1 555 2,77 

8 Друге болести коже и поткожног ткива 1 392 2,48 

9 Друге аномалије полно-мокраћног система  859 1,53 

10 Дијареја и гастроентеритис  826 1,47 

11 Сва остала обољења 23 522 41,87 

 

 

                 3.2.3. ПОСЕТЕ У СЛУЖБАМА   ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ                

ШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ОМЛАДИНЕ 

           

        Број деце школског узраста од 7 до 19 година је према процењеном броју становника за 

2016. годину у Новом Пазару износио 20 290 деце којима је здравствену заштиту пржало 12 

лекара и 15 осталих здравствених радника. Ниво обезбеђености ове популационе групе лекарима 

и медицинским сестрама је незнатно испод предвиђене границе, јер према нормативима иде 1 500 

деце на један тим, а у Граду је то 1 690 детета по тиму.  

 

          У табели бр. 10  приказана је просечна оптерећеност запослених у службама за здравствену 

заштиту деце школског узраста и омладине. 

      

Табела 10. Просечна оптерећеност запослених у служби за здравствену заштиту деце     

школског узраста и омладине  

 

 

Број 

лекара 

Број 

сестара 

Број 

школске 

деце 

Број деце  

на једног 

лекара 

Број 

куративних 

прегледа 

Број 

превентивних 

прегледа 

12 15 20 290 1 690 40 405 11 159 
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Графико 4. Пет најчешћих обољења код школске деце и омладине у    2016.години. 

 

 

   
   

         

3.2.4. ЕФИКАСНОСТ У СЛУЖБИ  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА 

 

              Подаци о ефикасности здравствене заштите жена дати су у табели број 11. 

 

 

Табела 11.Ефикасност здравствене заштите жена 

 

Број 

лекара 

Број 

сестара 

Број 

жена(15+) 

Број жена  

на једног 

лекара 

Број 

куративних 

прегледа 

Број 

превентивних 

прегледа 

7 9 40 543 5 791 10 334 18 325 

 

 

 

     Важећи норматив за бригу о здрављу жена је 6 500 жена на један тим, а у Новом 

Пазар је 40 543 жена узраста 15 и више година, бринуло 7 лекара, гинеколога што је 5 791 жена 

на један лекарски тим.  

           Укупно на подручју Новог Пазара урађено је 28 659 гинеколошких прегледа. 

Просечно оптерећење  гинеколога  у Новом Пазару у току године  било  је 4 094 прегледа по 

лекару. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога у ДЗ 

Нови Пазар је 50,22%.     

 

 

 

 

 

 

 

31% 

7% 

5% 
4% 3% 

50% 

Пет најчешћих обољења код школске деце и омладине 

Акутно запаљење ждрела и крајника 

Акутне инфекције доњег дела респираторног система 

Други симптоми,знаци и ненормални клинички и  лаб.знаци 

Акутно запаљење горњег дела респираторног система 

Грозница непознатог порекла 

Сва остала обољења 
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Графикон  5. Пет најчешћих болести у служби здравствене заштите жена у 2016.години 

 

 
 

 

               3.3.ИНДИКАТОРИ  КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ       

 

       Индикатори квалитета здравствене заштите су: 

- удео превентивних прегледа, 

- број откривене деце са сметњама у развоју, 

- скрининг дијабетеса, 

- скрининг карцинома колона. 

Први индикатор квалитета здравствене заштите, односно, удео превентивних прегледа је 

приказан за одраслу популацију, предшколску децу, школску децу и омладину и за женску 

популацију. 

 

 3.3.1.УДЕО ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА КОД ОДРАСЛОГ  СТАНОВНИШТВА     

 

Одрасло становништво града је у 2016. години обавило укупно 264 014 посета код 41 

лекара. Лекари су у Службама за здравствену заштиту одраслих највећи део радног времена 

посвећивали лечењу пацијената због чега је дневна оптерећеност куративним посетама висока и 

износи 32 посете лекару у куративи. Истовремено, дневна оптерећеност лекара у превентиви је 

износила свега 0,4 посете. Годишња оптерећеност лекара у превентиви износила је просечно 78 

посета по лекару, а у куративи је годишња оптерећеност лекара 6 362 посета просечно.  

          Удео превентивних прегледа код одраслог становништва је изузетно низак и што је 

значајна смерница за будуће акције којима би тежиште морало бити на интензивирању 

превентивног рада у здравственој заштити одраслог становништва. 

 

 

 

 

 

38,7 
33,5 

28,1 

16,3 
12,1 

Пет најчешћих обољења у служби ЗЗ жена (стопа 
на 1000) 
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3.3.2. УДЕО ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ДЕЦЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

 

У 2016. години је у оквиру здравствене заштите деце предшколског узраста годишња 

оптерећеност шеснаест лекара у здравственој заштити предшколске деце је била 1 052 

превентивна прегледа просечно годишње по лекару, према 3 368 прегледа у куративи просечно 

годишње по лекарском тиму. Дакле, удео превентивних прегледа у здравственој заштити деце 

предшколског узраста је 23,8%. Наведени показатељ квалитета здравствене заштите код деце 

предшколског узраста је повољнији него код одраслог становништва, али свакако не може бити 

извор задовољства постигнутим. 

 

  3.3.3. УДЕО ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ   ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА  И ОМЛАДИНЕ 

        

       Просечан број куративних прегледа по једном лекару на територији града је у 2016. години 

био 3 367, а превентивних прегледа школске деце по једном лекару у посматраном периоду је 

износио 930 прегледа. Удео превентивних прегледа у здравственој заштити деце школског 

узраста ( 7 -19 година) је 21,6%, што је мало мање  него удео превентивних прегледа код деце 

предшколског узраста. Дневна оптерећеност лекара у куративи износила је у посматраној години 

17 прегледа, а дневна оптерећеност лекара у превентиви 5 прегледа. 

 

3.3.4. УДЕО ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖЕНА 

 

 

         Број превентивних прегледа жена на један куративни преглед је у 2016. године на 

теритотији Града Новог Пазара износио 2 прегледа. Односно, од укупно 4 094 прегледа просечно 

годишње по гинекологу је било 2 617 прегледа у превентиви и 1 476 прегледа у куративи 

просечно годишње по гинекологу. Дакле, удео превентивних прегледа у здравственој заштити 

жена је 63,9% у односу на укупан број прегледа. 

 

3.3.5.БРОЈ ОТКРИВЕНЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

 

Подаци о броју деце са сметњама у развоју су нам доступна на нивоу Округа, али и њима 

није обухваћена целокупна популација деце школског узраста. Наиме од укупно 20 290 детета 

узраста од 7 до 19 година у 2016. години у склопу систематских прегледа прегледано је 4 775 

деце школског узраста(23,5%) на нивоу Града. Најчешћа утврђена стања на систематском 

прегледу у 2016.години су: лоша телесна развијеност (3,8%), лоша телесна ухрањеност(3,7%), 

лоше телесно држање (1,7%). Код четворо деце нађена је деформација грудног коша и код једног 

деформација стопала. Психична неразвијеност и говорне мане откривене су код по двоје деце, 

док је једно дете имало обострани деформитет других делова костура.Каријес првог степена 

нађен је код 8,5% деце која су обавила систематски преглед. 

Очигледна је потреба прецизнијег сагледавања посматраног здравственог показатеља, 

односно, прегледа стања здравља школске деце и уредне евиденције резултата систематских 

прегледа за ову групу популације. 

 

3.4.     ИНДИКАТОРИ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА 

 

Индикатори здравстеног стања становништва су: 

- очекивано трајање живота, 

- смртност одојчади, перинатална смртност, 

- специфичне стопе смртности (стандардизоване по узрасту), 

- опажено здравље (самопроцена здравља). 
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3.4.1. ОЧЕКИВАНО ТРАЈАЊЕ ЖИВОТА 

 

Очекивана дужина живота у Новом Пазару је за особе мушког пола 73,6 година, а за особе 

женског пола 76,9 година. Очекивано трајање живота је и важан индикатор укупног квалитета 

здравствене заштите становништва, што значи да наведеним показатељем не можемо бити 

задовољни, јер према наведеном критеријуму се налазимо међу 10 земаља с најкраћим животним 

веком.  

        Можемо бити задовољни  поређењем са републичким просеком што се тиче мушког пола, 

јер према подацима Републичког завода за статистику очекивано трајање живота за особе мушког 

пола у Р Србији износи 73,0 године. За особе женског пола републички просек је 78,0 година ту 

смо испод просека. 

 

3.4.2. СМРТНОСТ ОДОЈЧАДИ И ПЕРИНАТАЛНА СМРТНОСТ 

 

Смртност одојчади је значајан и осетљив индикатор здравља становништва и изражава се 

бројем умрле одојчади на 1000 живорођене деце у једној години. Циљ Светске здравствене 

организације за европски регион је да смртност одојчади буде испод 20‰, а у земљама у којима 

је циљ достигнут тежити стопи од 10‰ и мање. Са стопом смртности одојчади која је у 

2016.години износила 7,6  ‰, овај циљ је у Новом Пазару већ достигнут. 

Перинатална смртност узима у обзир број мртворођене деце и број умрле новорођенчади у 

периоду до навршених недељу дана живота. Стопа перинаталне смртности у 2016.години 

износила је  6,9 ‰, међутим,  стопа смртности у Еврoпи у 2014.години је била 4‰ , што говори у 

прилог потреби даљег смањења ове стопе. 

 

3.4.3. СПЕЦИФИЧНЕ СТОПЕ СМРТНОСТИ  

                   

У 2017. години је на територији Града Новог Пазара регистровано 899 умрлих особа, што 

је у односу на претходну годину више за 7,3%.  

Број умрлих особа мушког пола већи је у односу на особе женског пола до старосне групе 

65-74 године, а број умрлих жена већи је од броја умрлих мушкараца од старосне групе 75-84 

године, пошто је у тим старосним групама бројнија женска популација, а што је последица 

чињенице да жене дуже живе. 

 

3.4.4.ОПАЖЕНО ЗДРАВЉЕ (САМОПРОЦЕНА ЗДРАВЉА) 

                            

Помоћу самопроцене здравља као једног од здравствених индикатора може се испитати и 

утврдити здравствени статус популације или неке њене групе. Самопроцена, или поимање 

здравља може да предвиди акутну или хроничну болест, јер субјективни осећај лошег здравља 

често иде испред објективизације  тегоба. Код посматраног здравственог показатеља циљ је 

утврдити предикторе који утичу на самоперцепцију здравља, као и у којој мери фактори ризика 

утичу на самоперцепцију здравља. Тегобе су најчешћа предикторска варијабла која објашњава 

самопроцену здравља, односно, ако су присутне здравствене тегобе човек перципира своје 

здравље као лошије и обрнуто. 

Перципирано опште стање здравља одраслог становништва у Р Србији показује да највећи 

број грађана Србије (57,8%) перципира своје здравље у целини као веома добро и добро, док 

15,6% грађана оцењује здравствено стање као лоше или веома лоше. Своје здравље описују 

позитивним оценама најчешће становници Београда (61,7%), а најређе становници Јужне и 

Источне Србије. У погледу места становања дуготрајне здравствене тегобе су учесталије међу 

становницима Јужне и Источне Србије (43,6%) и Војводине (40.8%), док су мање учестале међу 

становницима Београда (36,9). 

Самопроцена према полу показује да мушкарци имају позитивнију слику о сопственом 

здрављу 

 ( 64,5% мушкараца оцењује своје здравље као добро или веома добро) него жене (51,5%). 

Oпажено здравље је повезано и са узрастом појединца. Наиме, што је особа старија, 

склонија је да своје здравље оцени као лоше, или веома лоше. 
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О овој важној теми не постоји евиденција и статистика за Град Нови Пазар, те је корисно 

подстакнути институције и субјекте здравствене политике на предузимању мера у отклањању 

уоченог недостатка. 

 

3.4.5. МАСКУЛИНИТЕТ 

 

Индикатор здравственог стања становништва је и маскулинитет, односно, однос броја 

мушкараца према броју жена. На боље здравствено стање становништва указује негативна стопа 

маскулинитета, која је нижа од 1000.Подаци пописа становништва из 2011.године показују да 

жене чине 51,3% од укупног броја становника Републике Србије.Просечна старост жене је 43.5 , 

а мушкарца 40,8 година. Стопа маскулинитета за Нови Пазар је 0,989.  Посматрано по старости, 

код средњовечног и старог становништва жене су бројније док код млађег становништва 

доминирају мушкарци.  За Град Нови Пазар жене чине 50,3%  а мушкарци 49,7% од укупног 

броја становника. Индекс старења за Нови Пазар је 48,1 а стопа укупне зависности становништва 

је 50,4. 

 

3.5. ИНДИКАТОРИ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗДРАВЉА 

 

                      Индикатори детерминанти здравља су: 

                                 - преваленција пушења 

                                 - укупно конзумирање алкохола. 

 

3.5.1. ПРЕВАЛЕНЦИЈА ПУШЕЊА 

 

Дуван је претња за сваку особу јер употреба дуванских производа доводи до патње, болести 

и смрти што значи осиромашење породице и економије заједнице. Употреба дувана има огромну 

цену због пораста трошкова здравствене заштите и снижења продуктивности рада. Она појачава 

разлике у здрављу и погоршава сиромаштво јер се мање троши на основне потребе као што су 

храна, образовање, здравствена заштита. Око 80% свих превремених смртних исхода због 

употребе дувана долази из региона с ниским и средњим приходима. Због тога су неопходне 

делотворне политике којима се смањује употреба дувана. 

Преваленција пушења код одраслих у Р Србији је изузетно висока и износи 40,5% у 2000. 

години, 33,6% у 2006. години и 34,7% у 2013. години. Охрабрујућа је опадајућа тенденција 

преваленције пушења код одраслих, али је алармантан пораст употребе дувана код деце узраста 

13-15 година.  

Испитивања о преваленцији пушења је неопходно спровести и за сво становништво Града 

Новог Пазара и на основу тога сачинити предлог мера превенције употребе дувана. 

 

3.5.2. УКУПНО КОНЗУМИРАЊЕ АЛКОХОЛА 

 

У Новом Пазару је најчешћа болест зависности наркоманија, и односу на њу алкохолизам је 

заступљен у јако ниском проценту. У Р Србији 46% становника не конзумира алкохол. Удео 

становника који не конзумира алкохол највиши је у Шумадији и Западној Србији, а најнижи у 

Београду (40%). Међу особама женског пола према особама мушког пола је значајно већи број 

особа које не конзумирају алкохол, 62,7% према 28,6%. Конзумирање алкохола у вези је са 

степеном образовања и материјалним статусом домаћинства: међу становницима нижег 

образовног профила и лошијег материјалног стања мањи је број оних који не конзумирају 

алкохол. 

Алкохолизам је рецидивна болест, али се може зауставити или контролисати. Евидентно је 

да је у Новом Пазару, у последње време , све више ресторана у којима се не конзумира алкохол 

као и продавница у којим се као артикли не могу наћи алкохолна пића. Чиниоц који је томе 

доприноси је верско-културолошка особеност становништва. 

Корисно би било обавити истраживања о корелацији употребе алкохола и школског успеха, 

као и проширити истраживања на целокупну популацију. 
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4.     ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА 

СТАНОВНИШТВА И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ 

 

Активности промоције здравља у Граду се одвијају у оквиру Центра за промоцију здравља 

Завода за јавно здравље, Нови Пазар, васпитно-образовних установа, здравствених установа ( 

поливалентна патронажа Дома здравља) , Црвеног крста, Центра за социјални рад, Канцеларије за 

младе, Удружења дијабетичара, и других актера развијеног невладиног сектора. 

         Центар за промоцију здравља Завода за јавно здравље Нови Пазар  координира 

активностима промоције здравља и васпитањем за здравље деце и одраслих на територији 

Рашког округа. У планирању, имплементацији и евалуацији промотивних активности учествују 

лекари различитих специјалности: специјалиста социјалне медицине, специјалиста хигијене и 

епидемиологије уз интердисциплинаран рад унутар установе и у сарадњи са стручњацима из 

различитих немедицинских области. Центар за промоцију здравља има 4 запослена: 2 лекара, 1  

виши санитарно-еколошки техничар и 1 здравствени сарадник. 

Као референтна установа Завод за јавно здравље Нови Пазар пружа стручно-методолошку 

помоћ здравственим установама у којима се спроводе промотивне и здравствено-васпитне 

активности: у оквиру 2 установе примарне здравствене заштите (ДЗ Нови Пазар и ДЗ Тутин), 

Општој болници Нови Пазар и Специјалној болници Нови Пазар).  

У оквиру Програма који је у функцији института/завода за јавно здравље Министарства 

здравља РС реализује се “Координација, планирање, организација и спровођење активности 

промоције здравља, које су посебно усмерене на осетљиве групације становништва (труднице, 

мала и предшколска деца, школска деца, лица старија од 65 година живота и особе са 

инвалидитетом)“. 

Општи циљ програма у оквиру реализације активности промоције здравља је унапређење 

и очување здравља становништва, развој здравих окружења и афирмација здравих стилова 

живота. 

Програм се састоји из 3 целине: 

- Координација и јачање капацитета и здравствено-промотивних активности примарне 

здравствене заштите 

- Едукација и промоција здравља у заједници  

- Унапређење здравља вулнерабилних група. 

      Реализован је велики број  састанака са запосленима у примарној здравственој заштити у 

циљу пружања стручно-методолошке помоћи (у планирању – при изради планова рада појединих 

служби и установа, у имплементацији - при извођењу здравствено-васпитних садржаја, у 

евалуацији - при изради кварталних и годишњих извештаја).  

4.1. ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА  ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ 

Активности које се односе на овај специфични циљ  су реализоване у области промоције 

здравља и спречавања и сузбијања заразних болести.У току  2017. године реализовано је укупно 

10 семинара за едукацију едукатора и становништва, од којих се 4 односе на едукацију едукатора 

за 97 здравствена радника и сарадника и  6 на едукацију становништва за 195 учесника.  У раду 

су коришћене групне методе здравствено васпитног рада ( семинари, рад у малој групи, 

креативне радионице,  изложбе).  Теме,  су се односиле на: Значај правилне исхране и физичке 

активности у превенцији хроничних незаразних болести, Превенција и лечење гојазности код 

деце, Превенција малигних болести, Превенција повреда код деце. 

 

                  Табела 12. Едукација едукатора и становништа за промоцију здравља 

 

Година 

Број семинара 

за едукацију 

едукатора 

Број 

учесника 

Број едукација 

становништва Број ушесника 

2016. 2 35 3 165 

2017. 4 97 6 195 
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Број семинара за едукацију едукатора и едукацију становништва је  сваке године већи у 

односу на претходну годину због великог интересовања које је владало за поједине теме и то пре 

свега Правилна исхрана и  Превенција повреда код деце. На захтев здравствених радника и 

сарадника из домова здравља и васпитачица из прешколских установа одржан је већи број 

семинара. 

 

Што се тиче спречавања и сузбијања заразних болести реализована су  4    семинара за 

едукацију едукатора за 95 здравствених  радника и сарадника, и  5 за едукацију  становништво за 

135 лица. Теме су се  односиле на : Превенција ТБЦ-а, Грип и  мере заштите и превенције, Полно 

преносиве болести, Мере заштите од ХИВ инфекције, Имунизација код деце. 

 

          Табела 13,Едукација едукатора и становништа у Програму за спречавање и сузбијање 

заразних болести 

   

Година 

Број семинара 

за едукацију 

едукатора 

Број 

учесника 

Број едукација 

становништва Број ушесника 

2016. 2 40 3 95 

2017. 4 95 5 135 

 

Број семинара који се односио на спречавање и сузбијање заразних болести се повећава у 

односу на претходну годину, а разлог томе је настојање да се нагласи значај имунизације код 

деце и то посебно због повећаног броја оболелих од морбила.  Разлог је  и повећан обим 

активности усмерен  на  превенцију ТБЦ-а обзиром да се повећева број оболелих међу децом 

школског узраста. 

           У току 2017. године пратили смо календар јавног здравља и обележили следеће значајне 

датуме: 

 

 Европска недеља превенције рака грлића материце, 

 31.јануар Национални дан без дуванског дима ,  

 Светски дан борбе против рака, 

 Међународни дан деце оболеле од рака, 

 Март –месец борбе против малигних болести,  

 Светски дан бубрега, 

 Светски дан борбе против ТБЦ-а, 

 7.април Светски дан здравља, 

 Дан сећања на умрле од сиде, 

 Европска недеља имунизације, 

 Недеља здравља уста и зуба од 21.до 27. маја, 

 31. мај Светски дан без дуванског дима, 

 26.јун Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите   трговине дрогама, 

 Светски  дан срца,  

 Национална недеља дојења, 

 Међународни дан старијих особа, 

 16.октобар Светски дан хране у оквиру октобра месеца правилне исхране, 

 Заштитимо се од грипа. 

 

Реализовано је 18 планираних кампања и 3 кампање новијег датума преко којих смо 

упознали јавност са још неким актуелним здравственим темама.   

Кампање су реализоване у сарадњи са  домовима здравља, школским и предшколским 

установамa, локалном заједницом, невладиним организацијама, медијима итд.   
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                             Табела 14. Активности  у спровођењу кампања у 2017. години 

Година Бро кампања 

Број 

манифестација 

у заједници 

Број презентација 

у медијима 

2016. 13 3 10 

2017. 18 5 51 

 

Реализована су и 3 наградна конкурса за кампање: Недеља здравља уста и зуба, 

Национална недеља дојења и 16.октобар Светски дан хране у оквиру октобра месеца правилне 

исхране. На конкурсу су учествовала деца  из  3  предшколске установе и  12  основних школа са 

око  95  ликовних и литерарних радова. 

У току 2017. године је Завод за јавно здравље Нови Пазар дистрибуирао 3500 комада 

промотивног материјала  а од тога 1 800 лифлета, 400 постера и 1 300 брошура.  

            Кроз континуирани рад са медијима спроводила се и континуирана едукација 

становништва на различите теме о здрављу у циљу подизања властитих капацитета да раде на 

очувању и унапређењу властитог здравља. Реализација континуираног рада са мас медијима је 

већа од планираног и захтеваног броја за заводе, али је у складу са високом реализацијом у 

дужем временском периоду. На реализацију има значајног утицаја број локалних и регионалних 

медија у округу и успостављена сарадња, која у случају ЗЗЈЗ Нови Пазар  одражава достигнут 

висок ниво поверења и успешне сарадње. Значајан део активности се односио нa информисање 

становништва о актуелностима у области јавног здравља  путем средстава јавног  информисања 

(телевизије, радија и штампе). Било је укупно 52 прилогa у медијима : ТВ-44, радио-5, штампа-3. 

Садржаји који су реализовани коришћењем мас медија односили су се на теме усмерене на  

унапређења и очувања здравља становништва ( теме из Календара јавног здравља, актуелна 

хигијенско епидемиолошка ситуација, као и мере за унапређење, очување и заштиту животне 

средине).  

 

 

 

                       Табела 15. Сарадња са  мас медијима (телевизија,радио, штампа) 

Година 

Број РТВ 

прилога/гостовања 

Број радио 

прилога 

Број новинских 

чланака 

2016. 19 10 7 

2017. 44 5 3 

 

        

     Информисање становништва је посебно било интензивирано током актуелне епидемиолошке 

ситуације, која се  односила на појаву ТБЦ-а у средњој медицинској школи као и повећан број 

оболелих од морбила ( 4 случаја у Новом Пазару и 6 у Тутину ). То је још један  разлог повећаног 

броја медијских прилога у односу на планирано.   

 

                  4.2. УНАПРЕЂЊЕ ЗДРАВЉА ВУЛНЕРАБИЛНИХ ГРУПА  

 

       Активности усмерене на реализацију и унапређења здравља вулнерабилних група, пре свега 

су се односиле на децу и младе, обзиром да је град Нови Пазар познат по највећим бројем младих 

у републици.   

       Имали смо већи број координационих састанака са директорима школа,  здравственим 

сарадницима, педагозима  и психолозима у основним и средњим школама и прешколским 

установама  у Новом Пазару.  
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       Едукације су реализоване  у  8  основних и  7 средњих школа,  као и у  5 предшколских 

установе. Обухваћено је око 1150  деце различитог узраста од предшколског  до средњошколског 

и то комбинацијом различитих метода здравствено васпитног рада. 

  

Табела 16.Активности на унапређењу здравља вулнерабилних група 

 

Година Број ОШ 

Број 

обухваћених 

ученика Број СШ 

Број 

обухваћених 

ученика 

Број 

ПУ 

Број 

обухваћене 

деце 

2016. 4 320 4 1185 4 160 

2017. 8 690 7 310 5 150 

 

Теме здравствено васпитног рада са децом и ученицима дефинисани су  програмом,  као и 

теме које се препознају као корисне и значајне за здравље деце ( Правилна исхрана, Депресија 

код младих, Превенција малигних болести, Хигијена руку, Превенција ХИВ инфекције, Хигијена 

уста и зуба,  Болести зависности, Имунизација деце, Превенција грипа ). Број услуга је већи у 

односу на претходну годину услед боље сарадње коју смо успоставили са школама и 

предшколским установама,  епидемиолшких актуелности и већег броја извршилаца у овој 

области.   

            Циљ је  да се успоставе  партнерске веза са оним  организацијама, институцијама   и 

појединцима које смо препознали као значајне  за промоцију и унапређење здравља у заједници.  

Истичемо као значајно то што је успостављена континуирана сарадња са представницима свих 

здравствених установа и на најбољи начин искористила се већ делимично успостављена мрежа 

партнерских односа, посебно са образовно васпитним установама и медијима. 

      Превасходни циљ је био да информишемо грађане, а посебно вулнерабилне групације у 

вези најзначајнијих фактора ризика за настанак обољења, као и начинима за њихову превенцију.  

У раду смо користили савремене методе рада и остала  средства која смо имали на располагању. 

     Краткорочни ефекти се састоје у томе што смо успели да  у значајној мери развијемо 

мрежу партнерских односа са организацијама, институцијама и појединцима који су такође 

заинтересовани за унапређење здравља у заједници и заједно са њима реализујемо планиране 

активности. 

     Дугорочни ефекат је да се код грађана подигне ниво свести, односно ниво здравствене 

културе и да што већи број становника усвоји здраве навике и здраве стилове живота, а посебно 

вулнерабилне групације, односно да се евидентирају позитивне промене у показатељима 

здравственог стања становништва у Граду Новом Пазару. 

          Најзначајнији проблем у раду на промоцији је недостатак координације и неквалитетно 

извештавање, од стране сарадника и партнера у раду. Чињеница је да се на нивоу примарне 

здравствене заштите обављају здравствено васпитне активности у скаладу са важећим 

стандардима, али  се проблеми јављају у лошем евидентирању услуга и непрецизном 

извештавању.   

  Потешкоће су се јављале у сарадњи са образовним институцијама , посебно основним 

школама где је јако велики број ученика и где се још увек  рад на здравственом васпитању и 

промоцији здравља не схвата на адекватан начин.   Сматрамо да би било значајно да се и у овим 

установама формирају тимови  просветних  радника који су заинтересовани и спремни да раде на  

промоцији здравља. 

           Сврсисходност програма се уочава активним радом  ЗЗЈЗ Нови Пазар, обзиром да се ради о 

средини са јако ниским нивоом здравствене културе, где је одговорност за личнио здравље 

недовољна, са великим бројем оболелих ( пре свега хроничне незаразне болести као последица 

неадекватне исхране, недовољне физичке активности, пушења дувана, употреба психоактивних 

супстанци ...) и јако великим бројем младих ( град са највећим бројем младих у републици ).  

Сходно специфичностима средине неопходно је анализирати ситуацију и уочити потребе 

заједнице, односно дефинисати приоритете, затим поставити циљеве, одабрати стратегију и онда 

евалуирати постигнуто.  
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Гаранција одрживости програма се састоји у томе што су се већ у значајној мери окупиле 

заинтересоване стране (организације, институције, појединци ) око истог циља, а то је  

унапређења здравља у заједници.     

 Програм ће бити одржив уколико се у вези здравствено промотивних активности јасно 

дефинишу обавезе и одговорности, посебно у оквиру здравствених устанаова ( ЗЗЈЗ, домови 

здравља и друге здравствене установе), као и друге установе у заједници, а пре свега образовно 

васпитне установе.  

Неопходно је изнаћи начин да се и даље  мотивишу  сарадници  и партнери у заједници, 

како би дали пуни допринос у раду на унапређењу здравља становништва, што и јесте улога ЗЗЈЗ. 

Од највећег значаја је  свакако да се програм презентира на такав начин да се препозна као 

значајан за унапређење здравља како од стране грађана, тако и локалне самоуправе.  

 

4.3. РАД САВЕТОВАЛИШТА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ ПАЗАР 

 

        Саветовалиште за ХИВ и полно  преносиве  инфекције обрађује, евидентира  и анализира 

појединачне пријаве и случајеве ХИВ инфекције, обољевање и умирање од АИДС-а и других 

полно преносивих болести. У сарадњи са другим институцијама, саветовалиште креира и 

спроводи здравствено-васпитне програме за циљане популационе групе (млади, школска и 

студентска популација, здравствени радници), успоставља, одржава и унапређује сарадњу са 

другим установама здравствено-социјалног типа, удружењима и невладиним организацијама на 

пољу превенције ХИВ и полно преносивих болести, подршке и бриге за особе које живе са ХИВ-

ом. Такође, спроводи кампање и обележавање важних датума везаних за превенцију, унапређење 

обухвата тестираних и саветованих; обавља периодично извештавање и анализу постигнутих 

резултата.  

 У првом  полугодишту  текуће  године  саветовано  је  и  тестирано  85  особа, од  којих  је  

тестирано :  на  ХИВ (54) ,  на  Хепатитис  Б (10),   Хепатитис  Ц (18) , на   Сифилис  (3), у  складу  

са њиховим  потребама  и процењеним  епидемиолошким  ризицима.Највећи  број  особа  је 

истовремено  тестиран  на две  и  више  полно  преносивих  инфекција.Завод  је остварио  

сарадњу   са  невладиним  сектором  у  областим  борбе  против  полно  преносивих  инфекција. 

 

 

4.4. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  НОВИ ПАЗАР 

  

У току 2016. године запослени Центра за промоцију здравља су реализовали  Пројекат у 

циљу унапређења здравља младих и промоције здравих стилова живота у Ромској популацији: 

Подршка инклузивним процесима „ Побољшање здравствено – хигијенских услова Ромског 

становништва у насељу Блажево“.  

У току 2017. године у оквиру  TEACH VIP програма који је организовала СЗО у циљу 

јачања и унапређења здравствених система у превенцији насиља и повреда , у сарадњи са 

Министарством здравља Републике Србије и ГЗЗЈЗ Београд реализован је пројекат „Превенција 

повреда код деце“. Одржане су : предавања за здравствене раднике  у ЗЗЈЗ Нови Пазар ,  

предавања за  педијатре и медицинске сестре из Дома здравља и Опште болнице, едукације за  

патронажне сестре и посетиоце, школе родитељства ( труднице и будуће родитеље) којима  је   

демонстрирано и како пружити прву помоћ детету, за сваку врсту повреде посебно. 

Васпитачицама и превентивним сестрама које раде у предшколским установама Нови Пазар и 

које брину за здравље и безбедност наше деце  константно током целог радног дана, су у оквиру 

ове едукације омогућена  практична знања у вези пружања прве  помоћи код повреда и задесних 

стања код деце .   

У току 2018. године у организацији ИЗЈЗ Србије а уз подршку СЗО , лекари ЗЗЈЗ Нови 

Пазар  присуствовали  су  едукацији едукатора  за подизање свести међу популацијом миграната. 

Реализација овог програма укључивала је већи број радионица које су лекари спровели у Центру 

за азил који се налази у општини Тутин. 

У току 2018.године Kомисија Владе Републике Србије за борбу против наркоманије донела 

је оперативни план за спровођење програма превенције злоупотребе дрога у школама. У складу 
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са иницијативом Министарства здравља, формирани су тимови за превенцију наркоманије у 

школама у свим окрузима Републике Србије, који ће спроводити едукације .  

Представници Завода за јавно здравље Нови Пазар, заједно са  представницима Муп-а , 

Суп-а , просвете , Центра за социјални рад и Kанцеларије за младе  , били су учесници  едукације 

за превенцију наркоманије која је одржана у Kрагујевцу. Реализација овог програма отпочета је 

септембра месеца и још увек траје. 

 

4.5. СПРОВЕДЕНА ИСТРАЖИВАЊА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ ПАЗАР 

      

      У току 2018. године је у свим средњим школама Новог Пазара (6 школа)  спроведено 

анонимно анкетно испитивање средњошколаца везано за знање и ставове о психоактивним 

супстанцама у школама. Анкетни упитник је креиран мултидисциплинарно за потребе стицања 

увида о степену знања и заступљености међу средњошколцима Новог Пазара , као и ставовима и 

знању младих у вези са овим проблемом.     

        Резултати истраживања указују на потребу спровођења свеобухватног програма превенције  

у свим школама (основне и средње школе), као и програма за стицање знања за ученике и све 

запослене у школама. Постоји потреба и да се спроведе свеобухватније истраживање о 

психоактивним супстанцама , као и знању и ставовима младих у вези са овим проблемом .  

 

4.6.САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА  

 

    У складу са Законом о правима пацијената (Сл.Гласник РС , бр. 45/2013), пацијентима се 

обезбеђује једнако право на квалитетну здравствену заштиту у складу са његовим здравственим 

стањем. Поменутим законом уређено је 19 права пацијената у остваривању здравствене заштите. 

    Саветник за заштиту права пацијената обавља следеће послове: 

-подноси редовне извештаје, 

-обраћа се инспекцијама, 

-сарађује са омбудсманом, 

-доприноси бољој сарадњи са Домом здравља и Општом болницом 

-присуствује седницама Савета за здравље 

-решава приговоре пацијената ( у 2017. години била су 3 приговора на квалитет пружене услуге , 

а на рад запослених у Дому здравља није било приговора) 

- похађа семинаре и радионице ( континуирана едукација). 

           

              

           5.   СОЦИОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ 

  

 

Највећи допринос неједнакости у здрављу приписује се социоекономским условима живота. 

Сиромаштво је и данас присутно у свим друштвима, па и најразвијенијим. У Србији је према 

подацима РЗЗС више од 25% становништва у ризику од сиромаштва, што значи да четвртина 

становништва живи на прагу сиромаштва. Међитим, то је ипак боље од података за претходни 

период од 38%. „Али према најновијим европским истраживањима у Србији су највеће разлике 

између прихода становника: 20% најбогатијих располаже с девет пута више новца него 20% 

најсиромашнијих. Просек за државе ЕУ је 5,2 пута.“  Феномен сиромаштва није само економски 

и социјални проблем, већ има и свој културни и здравствени аспект, јер се нарушава достојанство 

и здравље особе у ризику од сиромаштва. Најсиромашнија деца су изложена окрутностима  

вршњачког насиља, бескућници бивају изложени бруталностима тинејџера итд. Колико је једно 

друштво хумано огледа се у понашању према најсиромашнијим суграђанима.Због тога је важно 

становништво Града Новог Пазара приказати и по приходима и занимању, односно према 

социоекономским индикаторима, који су: 

- просечан број чланова по домаћинству, 

- проценат становништва који има приступ водоводу и канализацији, 
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- однос броја запослених и незапослених лица, 

- просечне зараде по запосленом, 

- остварене инвестиције по карактеру и делатностима. 

Лоши социоекономски услови моги узазвати озбиљне здравствене проблеме. Финансијске 

потешкоће делују деструктивније на здравље него што се обично мисли. Осим што постоји 

двапут већа шанса да људи са финансијским проблемима доживе срчани удар, особе с новчаним 

проблемима имају и низ других здравствених проблема. Истраживањима на бостонском 

Универзитету је утврђено да 27% особа с новчаним проблемима има чир на желуцу и сметње у 

варењу, према 8% ових тегоба код остале популације без тих проблема, главобоља и мигрена је 

заступљена са 44% код популације која се бори са беспарицом, према 4 % заступљености ових 

здравствених тегоба код остале попуалације, док је напетост у мишићима присутна код 65% 

људи с економским проблемима, што изазива жестоке болове у леђима или мишићима. Дакле, 

лоши социоекономски услови узрок су и лошијег здравственог стања становништва. 

 

5.1. ПРОСЕЧАН БРОЈ ЧЛАНОВА ПО ДОМАЋИНСТВУ 

    

       Према подацима Републичког завода за статистику просечан број чланова у домаћинстви у Р 

Србији је 2,90, а у Граду Новом Пазару тај број износи 4,17  у  24 090  регистрованих 

домаћинстава. Највећи број је  домаћинстава са 6 и више чланова (22,43%) као што је то видљиво 

у табели број 17. 

 
  Табела 17.Структура становништва према групама и полу, 2015-2016.год.(женски и мушки) 

 

Старосна доб/година и пол 2015 2016 
Ж M Ж M 

Деца  до 6 година (предшколски узраст) 5 402 5 675 5 210 5 550 

Деца  од 7-14 година (узраст основне школе) 6 752 7 088 6 860 7 185 

Деца  од 15-18 година (узраст средње школе) 2 951 3 223 2 996 3 249 

Деца старости 0-17 година 14 364 15 206 14 333 15 200 

Број младих од 15-29 година 11 347 11 850 11 362 11 870 

Број становништва од 15-64 година 52 261 51 631 52 613 52 061 

 

 
               Табела 18.Структура породица према броју деце, Попис становништава 2011.год. 

 
Број породица Град Удео у укупном броју 

породица у граду % 

Број млађих од 25 година                       37 300  

Број породица без деце 5 290 19,92 

Број породица са децом 21 031 79, 18 

Број породица са 1 дететом 6 669 25,11 

Број породица са 2 детета 7 864 29,61 

Број породица са 3 детета 4 934 18,58 

Број породица са 4 детета 1 271 4,79 

Број породица са 5 и више деце 293 1,1 

Укупно:број породица                       26 560 100 

Просечан број деце у породици 2,08 / 

 

 
  Табела 19.Структура домаћинства према броју чланова у граду, 2011.год. 

 

 Број  Удео у укупном броју 

домаћинства у граду % 
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Укупно 24 090 100 

Са 1 чланом 2 057 8,54 

Са 2 члана 3 613 15,00 

Са 3 члана 3 320 13,78 

Са 4 члана 5 160 21,42 

Са 5 чланова 4 536 18,83 

Са 6  и више чланова 5 404 22,43 

Просечан број чланова 

домаћинства 

4,17 / 

 

 
Број становника у Новом Пазару је константно растао како у градском тако и у руралном 

подручју. Према задњем попису из 2011 године, рурално становништво чини 40.56% од укупног 

броја пописаног становништва. 

 
5.2.  БРОЈ СТАНОВНИКА КОЈИ СУ ПРИКЉУЧЕНИ НА ГРАДСКУ ВОДОВОДУ  МРЕЖУ 

 
Табела 20.Станови и инсталације по попису из 2011. године. 

 

Ред.бр. Нови Пазар Број станова 

1. Станови -укупно 28 688 

2. Настањени станови 23 022 

3. Ненастањени станови 4 965 

4. Станови који се користе повремено 624 

5. Станови који се користе за обављање делатности 77 

6. Јавни водовод 19 209 

7. Јавна канализација 17 537 

8. Септичка јама 9 345 

9. Електрична енергија 28 202 

10. Централно грејање 6 338 

11. Станови без инсталација 276 

 

 
Према евиденцији коју је сачинило Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја 

Градске управе за изворне и поверене послове, број станова у стамбеним зградама је око 1 800 

станова. Kако изградња стамбених зграда расте тако се и повећава број станова. Све остало чине 

породичне стамбене зграде –индувидуална изградња. Због одласка становништва из Новог Пазара  

број напуштених кућа се такође повећава. 

Од 2011.год. па до 2018.год. број прикључака на водоводну мрежу се са 19 209 повећао на 

22 067, а број становника прикључених на градску водоводну мрежу је око 87 600.   

 

          5.3.ОДНОС БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 

           5.3.1 НЕЗАПОСЛЕНОСТ  

    Према статистичким подацима, број незапослених лица  у Граду Нови Пазар се смањивао до 

2015. године, а у 2016.години је забележен пораст од у односу на стање из 2015. године.Пораст 

броја незапослених последица је неактивности великих друштвених система, који су, у фази 

приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног дела радне снаге. 
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Табела 21.Незапослени у граду Новом Пазару,2013-2017.год 

 

Година   
Број 

незапослених  

Први пут 

траже 

запослење  

Без 

квалификација  
Жене  На 1000 

становникa  

Свега  %  Свега  %  Свега  %  

2013 19884 12 055 60,7 8 844 44,5 9 589 48,2 205 

2014 18933 11 110 58,7 8 838 46,7 8 693 45,9 184 

2015 18437 10 490 56,9 8 319 45,1 8 577 46,5 177 

2016 19144 10 625 55,5 7 818 41,0 8 874 46,4 197 

2017 18408 9 863 53,6 7 516 41,0 8 668 47,0 190 

 

    Овај податак треба узети са резервом јер одређени број незапослених није евидентиран на 

тржишту рада, док је, са друге стране, одређени број пријављених радно активан, али не и 

евидентиран у НСЗ-у. 

     Институционална подршка државе кроз субвенције и програме самозапошљавања је 

пресудно утицала на смањење броја незапослених у периоду до 2015. године. 

      Рестриктивна измена Закона о  раду додатно је утицала на смањење сиве економије, а 

тако и на повећан број регистрованих привредних субјеката и броја пријављених радника. 

    Према структури незапосленог становништва, током  посматраног периода највећи је удео 

незапослених лица која први пут траже посао. Њихов број варира од 53,6 % у 2017. години, па до 

60,7 % у 2013. години. Удео лица која су без квалификација варира око 45 % у посматраном 

периоду, а у 2017. години је 41 %. У 2017. години, у односу на претходне године, појављује се 

мањи број незапослених који први пут траже посао, заједно са лицима без квалификације. У овом 

периоду у контигенту незапосленог становништва предњаче мушкарци. 

Стопа незапослености у 2016.години износи 42% и одређена је као учешће незапослених у 

збиру запослених и незапослених. 

 

               Табела 22.Старосна структура незапослених 

 
Незапослена лица  Просечна старост  

Претходно радно искуство  

Особе са 

инвалидитетом  

Први пут траже 

запослење/без 

искуства  

Били у радном 

односу/радно 

ангажовани  

Године 

старости  
Укупно  Жене  Укупно  Жене  Укупно  Жене  Укупно  Жене  Укупно  Жене  

15 - 19  541  249  18,55  18,61  529  244  12  5  1  1  

20 - 24  2 197  1 023  22,03  22,1  1 813  811  384  212  14  7  

25 - 29  2 407  1 135  27  26,95  1 483  649  924  486  13  5  

30 - 34  2 266  1 031  32  31,99  1 140  496  1 126  535  10  3  

35 - 39   2 211   1 036  36,97  36,96  1 133  583  1 078  453  20  7  

40 - 44  2 350  1 158  41,96  42,02  1 238  714  1 112  444  9  7  

45 - 49  2 122  1 132  47,01  46,96  1 044  660  1 078  472  13  5  

50 - 54  1 912  979  51,95  51,91  708  434  1 204  545  15  7  

55 - 59  1 539  685  56,79  56,71  514  311  1 025  374  14  6  

60 - 64  863  240  61,7  61,13  261  137  602  103  8  3  

Укупно  18 408  8 668  38,9  38,68  9 863  5 039  8 545  3 629  117  51  
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Старосна структура незапослених показује да су најбројније категорије становништва 25-29 

година и 40-44 године које заузимају по 13 % укупно 26%. Висок удео имају и категорије 

становништва 20-24 године; 30-39 година и 45-49 година, које заједно чине 48%.  

       Становништво старости до 30 година заузима око 13 % у старосној структури 

незапослености. 

 Подаци указује на неопходност интензивног спровођења стратешких мера подршке 

запошљавању на локалном и националном нивоу. Такође, одређени подстицаји усмерени ка 

расту привредне активности и броја запослених огледају се пре свега у два правца. Подршка 

међународних донаторских програма који се огледају кроз подстицаје за започињање сопственог 

посла и подршку постојећим бизнисима  

Подршка локалних институција кроз програме Националне службе за запошљавање и Фонда 

за развој Републике Србије (у 2017. години кроз програме Националне службе за запошљавање 

сопствени бизнис је започело 103 лица, а 127 особа добило је субвенције за запошљавање). 

 

 

 
5.3.2. ЗАПОСЛЕНОСТ  

 
Број запослених у 2016. години износио је 19 636, док број незапослених радника је 19 144. 

Док је цифра просечне зараде, без пореза и доприноса 34 192 рсд. 

 

 Табела 23.Запосленост и зараде за 2016. годину 

 

Регистровани запослени____________________________________19 636 

Регистровани запослени у односу на број становника___________18,8% 

Просечна зарада без пореза и доприноса______________________34 192 рсд 

Регистровани незапослени__________________________________19 144 

Регистровани незапослени на 1000 становника__________________183 

 

Од 2015.год. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници. 

 

Табела 24.Структура регистроване запослености по делатностима у 2018.год. 

      

 

-Укупно-------------------------------------------------------------  21 195 

-Свега---------------------------------------------------------------   20 556 

-запослени у правним лицима---------------------------------   14 427 

-предузетници и запослени код њих---------------------------   6 129 

- Пољопривреда, шумарство и рибарство------------------------  58 

-рударствао--------------------------------------------------------------  59 

-прерађиварска индустрија---------------------------------------  4 160 

-снабдевање електричном енергијом, гасом и паром--------- 152 

- снабдевање водом и управљање отпадним водама----------  378 

-грађевинарство-----------------------------------------------------  2 075 

- трговина на велико и мало и поправка мот. возила-------   3862 

-саобраћај и складиштење---------------------------------------    1441 

-услуге смештаја и исхране----------------------------------------   856 

-информисање и комуникације-----------------------------------   250 

-финансиске делатности и делатности осигурања----------   2 176 

-пословање некретнинама-----------------------------------------    537 

-Стручне, научне, иновационе и техничке делатности------   324 

-административне и помоћне услужне делатности---------   1 356 

-Државна управа и обавезно социјално осигурање---------- 2 211 
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-образовање---------------------------------------------------------   1725 

-здраствене и социјална заштита--------------------------------    258 

-уметност забава и рекреација------------------------------------    630 

-остале услужне делатности--------------------------------------    639 

-регистровани индивидуални пољопривредници-------------   639 

 

 

                    5.4.ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ 

 

Кретање просечних зарада у Новом Пазару  по запосленом без пореза и доприноса показује 

благу тенденцију раста, као што је то видљиво из података приказаних у табели број 25, где је и 

упоређено са зарадама на нивоу републике у истом временском интервалу. Приходи су веома 

значајан ресурс пошто утичу на друштвену искљученост, односно, укљученост. Материјална 

оскудица значи и оскудевање у задовољавању здравствених, образовних, културних и социјалних 

потреба и директно води у социјалну искљученост. 

 

         

Табела 25. Просечна зарада у Р Србији и Новом Пазару 

 

Година Регион Просечне зараде 
Просечне зараде без 
пореза и доприноса 

Јануар 
2016. Р Србија 

55 763 40 443 

 
Нови Пазар 44 357 32 149 

Јануар 
2017. Р Србија 

57 231 41 508 

 
Нови Пазар 50 863 36 943 

Јануар 
2018. Р Србија 

69 218 50 048 

 
Нови Пазар 52 961 38 423 

 
                                        Извор: „Општине и региони РС“;РЗЗС, Београд 

 

 

                5.4.1.ПРОСЕЧНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА 

 

      Према подацима РЗЗС просечни приходи и примања буџета локалних самоуправа у 

Србији за 2015. годину износе 34 583 динарa по становнику , a за  2016. годину 38 700 

динара по становнику.
 
 

       За Град Нови Пазар просечни приходи и примања буџета по становнику за 2015. годину 

износили су 20 355  динара , а за 2016. годину 21 426 динара по становнику. Дакле, наведени 

просечни приходи и примања буџета су  нижи од републичког просека. 

 

        Табела 26.Просечни приходи и примања на нивоу РС и Града Новог Пазара 

 

 

Година  

На нивоу Р Србије 

просечни приходи и 

примања буџета по стан. 

На нивоу града Новог Пазара 

просечни приходи и примања 

буџета по стан. 

2015. год 34 583 дин 20 355 дин 

2016. год 38 700 дин 21 426 дин 
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        5.4.2.   РАСХОДИ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
 

 

Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама приказани су у табели број 27. 

 

Табела 27.Укупни расходи и издаци буџета 

 

Основне школе-------------------------------------------------112.856.000 рсд 

Средње школе----------------------------------------------------63.355.000 рсд 

Наставно-рекреативни центар за ученике 

 основних и средњих школа----------------------------------- 3.000.000 рсд 

Развој спорта и омладине------------------------------------139.650.000 рсд 

Центар за децу и омладину-----------------------------------11.400.000 рсд 

Развој културе и информисања-----------------------------218.300.000 рсд 

Социјална и дечја заштита----------------------------------162.400.000 рсд 

Здраствена заштита----------------------------------------------6.000.000 рсд 

Пољопривреда и рурални развој------------------------------12.000.000 рсд 

Фонд за заштиту животне средине--------------------------12.000.000 рсд 

Развој туризма----------------------------------------------------19.420.000 рсд 

Kанцеларија за младе-------------------------------------------10.330.000 рсд 

Регионално позориште------------------------------------------20.800.000 рсд 

 

 

5.5.  ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО КАРАКТЕРУ ИЗГРАДЊЕ И ТЕХНИЧКОЈ 

СТРУКТУРИ 

 

 

Улагања у инфраструктуру су велика и сходно могућностима како локалне самоуправе, тако 

и домаћих и страних донатора.  

Углавном су заступљене инфратсруктурне инвестиције (изградња и асфалтирање путева и 

улица, комунална инфраструктура, изградња и реконструкција школа и обданишта и сл.), дакле, 

улагања у побољшање општег квалитета живота у граду. 

Изграђено је ново филтерско постројење за прераду воде за пиће што је решило проблем 

уредног снабдевања града пијаћом водом.Изградњом зграде хитне помоћи решен је дугогодишњи 

проблем ове службе.Урађено је више спортских терена, градски стадион, спотрска хала и 

атлетски стадион.Реновирано је више километара водоводне и канализационе мреже.Адаптирани 

су простори сеоских амбуланти.  

Започети процеси приватизације и стечајни поступци су у много успорили долазак страних 

инвеститора. Сви преговори су у току и очекује се њихово скорије решавање. 

 

Табела 28.Структура остварених инвестиција према карактеру изградње и техничкој 

структури  

 

  

Град(€) 

 

Удео у укупним 

инвестицијама (%) 

    Укупне инвестиције 6.134.668 100 

    Нови капацитети 282.887 4,61 

Реконструкција, изградња и проширење 2.880.209 46,95 

    Одржавање 2.971.573 48,44 

    Грађевински радови 2406.152 39,22 

    Домаћа опрема 2.667.833 43,49 

    Увозна опрема 1.024.246 16,70 

Остало 36,436 0,59 
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6.   ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Показатељи стања животне средине су: квалитет воде за пиће, базенских  вода и вода за 

рекреацију, квалитет ваздуха, земљишта, ниво буке и радијације. 

 

            6.1. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  

  

Здравствено исправна вода за пиће је један од основних предуслова здравља. Снабдевање 

потрошача здравствено исправном водом за пиће, у довољним количинама, подиже на виши ниво 

здравствено стање становништва, побољшава услове живота и унапређује животну средину у 

целини. По критеријуму Светске здравствене организације приступ водоснабдевању и квалитет 

воде за пиће налазе се међу 12 основних показатеља здравственог стања становништва.  

Вода која служи за јавно снабдевање становништва или за производњу намирница 

намењених продаји треба да одговара прописаним стандардима са циљем превенције и заштите 

здравља људи. Здравствена безбедност воде за пиће подразумева микробиолошку и физичко-

хемијску исправност воде за пиће, заштиту изворишта, безбедно снабдевање и руковање водом за 

пиће. 

Завод за јавно здравље Нови Пазар у складу са важећом законском регулативом, прати 

квалитет воде за пиће са градских, локалних и јавних водовода на територији града Новог Пазара. 

У складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, контролише се и хигијенска 

исправност воде за пиће у објектима од јавно-здравственог значаја (образовно-васпитним, 

здравственим, туристичко-угоститељским, саобраћајним...). 

 

Област хигијенске и здравствене исправности воде за пиће регулисана је:  

• Законом о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) 

• Законом о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) 

• Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) 

• Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, (Сл. лист СРЈ бр. 42/1998 и 44/1999) 

• Правилником о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, 

(Сл.лист СФРЈ бр. 33/1987) 

• Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) 

• Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања, (Сл.гл. РС бр.92/2008) 

У узорцима воде за пиће испитују се микробиолошки и физичко-хемијски показатељи у 

основном, периодичном или великом обиму, у складу са годишњим планом узорковања.  

        Градско подручје на територији Новог Пазара  снабдева се водом за пиће преко централног, 

градског водовода, на коме је  успостављена  континуирана дезинфекција воде и систематска 

контрола хигијенске исправности воде за пиће. 

Као захват воде – извориште користи се  површинска вода (извориште реке Рашка). 

Процес пречишћавања сирове воде обавља се на постројењу за пречишћавање у Новом Пазару. 

Вода се дезинфикује хлорним препаратима. 

 

        

         Табела 29.Микробиолошка исправност пречишћене и хлорисане воде за пиће са територије 

Новог Пазара y 2016.години– централни градски водовод. 

 

Град 

 

Укупан 

број 

узорака 

 

Број 

исправних 

узорака 

 

% 

Исправних 

узорака 

Број 

неисправних 

узорака 

 

% 

Неисправних 

узорака 

Нови 

Пазар 

 

568 561 98,76 7 1,23 
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Табела 30.Физичко-хемијска исправност пречишћене и хлорисане воде за пиће са 

територије Новог Пазара y 2016.години - централни градски водовод 

 

 

Град 

 

Укупан 

број 

узорака 

 

Број 

исправних 

узорака 

 

% 

Исправних 

узорака 

 

Број 

неисправних 

узорака 

 

% 

Неисправних 

узорака 

 

Нови 

Пазар 

 

568 561 98,76 7 1,23 

 

 

На сеоском подручју Града Нови Пазар  снабдевање водом за пиће врши се преко сеоских 

водовода и локалних водних објеката. На мањем броју сеоских водовода (2) врши се редовна  

контрола хигијенске исправности воде за пиће, а повремено на 19 водовода. Континуирана 

дезинфекција воде успостављена је на 2 водовода, а повремена на 19. 

 

Табела 31.Микробиолошка исправност  воде за пиће на територији Новог Пазара у 

2016.години – локални (сеоски) водоводи 

 

 

Град 

 

Укупан 

број 

узорака 

 

Број 

исправних 

узорака 

 

% 

Исправних 

узорака 

 

Број 

неисправних 

узорака 

 

% 

Неисправних 

узорака 

 

Нови 

Пазар 

 

18 3 16,66 15 83,33 

 

Табела 32.Физичко-хемијска исправност воде за пиће са територије Новог Пазара у 

2016.години – локални (сеоски) водоводи 

 

 

Град 

 

Укупан 

број 

узорака 

 

Број 

исправних 

узорака 

 

% 

Исправних 

узорака 

 

Број 

неисправних 

узорака 

 

% 

Неисправних 

узорака 

 

Нови 

Пазар 

 

18 18 100 0 0 

 

Табела 33.Микробиолошка исправност воде за пиће са територије Новог Пазара у 

2016.години – локални водни објекти за јавно водоснабдевање 

 

 

Град 

 

Укупан 

број 

узорака 

 

Број 

исправних 

узорака 

 

% 

Исправних 

узорака 

 

Број 

неисправних 

узорака 

 

% 

Неисправних 

узорака 

 

Нови 

Пазар 

 

25 10 40 15 60 
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Табела 34.Физичко-хемијска исправност воде за пиће са територије Новог Пазара у 2016.години 

– локални водни објекти за јавно водоснабдевање 

 

 

 

Град 

 

Укупан 

број 

узорака 

 

Број 

исправних 

узорака 

 

% 

Исправних 

узорака 

 

Број 

неисправних 

узорака 

 

% 

Неисправних 

узорака 

 

Нови 

Пазар 

 

25 25 100 0 0 

 

 

         Укупна микробиолошка неисправност испитиваних узорака пречишћене и хлорисане воде 

за пиће у Новом Пазару је 1,23%, а укупна физичко-хемијска неисправност 1,23 %. 

Водоснабдевање са градског централног водовода покрива 76% становништва  градског 

насеља и 11 сеоских насеља, остала сеоска насеља снабдевају се водом  са локалних сеоских  и  

јавних водних објеката. Вода са централног градског водовода се редовно пречишћава, 

дезинфикује и испитује тако да је бактериолошка и физичко-хемијска исправност воде за пиће  у 

највећем проценту задовољавајућа (98.76%).  

Вода којом се снабдевају сеоске школе у већем броју случајева је бактериолошки 

неисправна ( 2015.год. - 75% неисправности, 2016. године 83% неисправности и 2017. године 

88% неисправности).   

Водоснабдевање на сеоском подручју је  нерегулисано и без правог увида у стање на терену. 

Надлежне градске службе имају регистрован занемарљиво мали број локалних водних објеката, 

са непотпуном документацијом. 

        Највећи број локалних водних објеката је изграђен без одговарајућег пројекта или је 

пројектна документација изгубљена, најчешће није решено питање власништва, а самим тим и 

питање задужења и одговорности за стање и одржавање ових објеката. Ова неисправност је из 

више разлога: због нерешених имовинско-правних питања, непостојања зона санитарне заштите а 

самим тим и нехигијенске изградње објекта, неадекватног спровођења мера дезинфекције,  и  

неконтинуиране контроле и испитивања воде. Велики је број илегално прикључених 

домаћинстава што додатно компликује ситуацију. Неки од водних објеката су јако стари и по 50 

година, тако да су се услед ширења насеља изворишта, односно каптаже нашле у близини 

потенцијалних извора загађења. Око изворишта, односно каптажа и резервоара у највећем броју 

случајева нису обезбеђене зоне санитарне заштите. Од 35 школских објеката на сеоском подручју 

само су 3 прикључена на централни-градски водовод.    

На основу изнетих чињеница, основано се може предпоставити да је ситуација слична и са 

осталим  локалним водним објектима на територији града Новог Пазара чији је број за сада 

непознат. 

Препоруке: 

       Наставак континуираног праћења здравствене исправности воде за пиће у складу са важећим 

прописима и надлежностима института/завода за јавно здравље, у складу са одредбама Закона о 

јавном здрављу, ("Службени гласник РС", бр.15/2016)  Спровођење јавног здравља у области 

животне средине и здравља становништва обухвата: 1) праћење и анализу стања животне 

средине, односно анализу воде (површинске и подземне воде, воде које се користе за пиће и 

рекреацију); 2) праћење и контролу квалитета и здравствене исправности воде за пиће и процену 

утицаја њеног загађења на здравље становништва“. 

      Имплементација адекватних техничко-технолошких решења за ефикасно пречишћавање воде 

намењене за људску употребу. Територија Новог Пазара која се снабдева нетретираном водом 

неопходно је кондиционирање воде у циљу снижавања концентрације арсена на дозвољени ниво. 

      Редовно техничко одржавање водоводних система и побољшање квалитета дистрибутивне 

мреже комуналних водовода. 
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Предлог мера: 

-Неопходно је обезбедити здравствено безбедан начин водоснабдевања, посебно на 

сеоском подручју, где се евидентира велики број проблема. 

-Вршити редовну контролу квалитета воде, посебно са сеоских и школских водних 

објеката, а са резултатима упознати одговорне, односно ширу јавност. 

- Израдити програм едукације локалног становништва о значају хигијенске исправности 

воде за пиће. 

- Идентификовати факторе ризика који нарушавају квалитет водe и адекватним мерама 

смањити њихов утицај. 

 

        6.2. КВАЛИТЕТ ВОДЕ БАЗЕНА   

 

Хигијенска исправност базенске воде зависи од квалитета улазне воде, броја купача, 

поштовања хигијенског режима понашања купача, примењеног третмана за пречишћавање воде, 

адекватне дезинфекције воде, адекватног одржавања површина и просторија јавног базена. 

Ризике можемо поделити на физичке (опасности од повређивања, дављења, сунчанице), хемијске  

и микробиолошке. Ризик по здравље је утолико већи, уколико је број купача већи, а водена 

запремина објекта мања и слабије проточна, нарочито при високим спољним температурама и 

неадекватном одржавању хигијене објекта и нехигијенском понашању купача.  

Путеви експозиције су директна ингестија воде, удисање воденог аеросола и испарљивих 

материја и контакт преко коже. Контаминирана базенска вода, код осетљиве популације, може 

довести до здравствених тегоба у виду цревних инфекција, иритације коже и  слузокоже, 

нарочито ока, уха и дисајних путева. 

Извештај о резултатима праћења здравствене исправности воде из јавних базена има за циљ 

да прикаже микробиолошки и физичко-хемијски квалитет воде из јавних базена и укаже на 

здравствени аспект квалитета воде из јавних базена. 

У Србији, за сада, не постоји законска регулатива која дефинише максимално дозвољене 

концентрације параметара здравствене исправности воде из базена и начин њиховог праћења и 

контроле, тумачење резултата лабораторијских испитивања воде из јавних базена.   

      У граду Новом Пазару су у функцији три јавна отворена базена, два за одрасле и један за 

децу. Што се тиче затворених базена, у њима је термална вода и налазе се у Новопазарској бањи 

и Рајчиновића бањи: 

1.Базен у оквиру Специјалне болнице за лечење прогресивних мишићних болести  у 

Новопазарској  бањи 

2.Базен у старој Новопазарској бањи  

3.Спа центар ,,Аква термал” у Новопазарској бањи 

4.Базен у оквиру хотела ,,Рај“ у Рајчиновића бањи 

 

Резултати испитивања здравствене  исправности  воде  из јавних базена са територије Града 

Новог Пазара  прикупљених са терена, односно од  власника-закупаца базена и лабораторија које 

су вршиле анализе, а  позивајући се на члан 26. Закона о здравственој документацији и 

евиденцијама у области здравства ( Сл.Гласник РС. бр.123/2014 и 106/2015 ) приказани су на таб 

35.   

 

Табела 35.Резултати микробиолошког испитивања воде из јавних базена у току 2017.године 

 

Редни 

број 
Град 

Врста  и назив 

базена  

Резултати бактериолошких прегледа 

Број узетих 

узорака 

Неисправних Узрок 

неисправност

и 
Број % 

1 
Нови 

Пазар 

Отворени 

1.Градски базен 

„Маки-Маки 2017“ 

6 2 33,3 Е.coli, Staphylococcus 

aureus 
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2 
Нови 

Пазар 

Затворени 

1.“SPA Aqva 

termale“ 

5 3 60 

Аеробне мезофилне 

бактерије, Укупне 

колиформне 

бактерије 

 

 

 

 

Табела 36.   Резултати физичко- хемијског испитивања воде из јавних базена  у периоду јануар – 

децембар у току 2017.године 

Редни 

број 
Град 

Врста  и назив 

базена  

Резултати физичко - хемијских прегледа 

 

Број узетих 

узорака 

Неисправних Узрок 

неисправност

и 
Број % 

1 Нови Пазар 

Отворени 

1.Градски базен 

„Маки-Маки 

2017 

6 1 16,6 Повећана pH 

Затворени 

“SPA Aqva 

termale“ 

4 0 0 - 

 

Закључак: 

  На основу података којим располажемо, можемо рећи да је број испитиваних узорака 

недовољан у односу на важећи правилник ( Правилник о здравственој исправности вода Сл. 

гласник  РС бр. 30/2017. и 97/2017.) те да се не може утврдити права слика квалитета воде и 

могућих ризика по здравље купача. 

Предлог мера:  

 Поштовање законске регулативе која је дефинисала обим и учесталост контроле базенске воде, 

максимално дозвољене концентрације појединих параметара здравствене исправности воде из 

базена и начин њиховог праћења и контроле.  

  Стриктна примена обавеза власника базена у погледу одржавања базена: обезбеђивање 

циркулације воде кроз систем пречишћавања, адекватна дезинфекција воде, редовно чишћење 

пратећих површина и просторија јавног базена, постављање дезинфекционих баријера, 

ограничење броја купача у складу са капацитетима, итд. 

  Здравствено-промотивни рад, едукација становништва/купача о могућим ризицима приликом 

коришћења јавних базена, о хигијенском режиму понашања на јавном базену (коришћење 

тоалета и тушева пре уласка у базен, ношење капа за купање и адекватне обуће, коришћење 

дезинфекционих баријера… 

  Јачање инспекцијског надзора над санитарно-хигијенским стањем јавних базена. 

  Континуирано праћење квалитета воде јавних базена од стране надлежних института/завода за 

јавно здравље, у оквиру својих надлежности, према одредбама Закона о јавном здрављу 

(наведено у претходном поглављу). 

 

 

      6.3. КВАЛИТЕТ  ВАЗДУХА  

  

   

У Новом Пазру се уназад неколико година врши контрола квалитета ваздуха у трајању од месец 

дана једном годишње. Током 2016. године праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог 

Пазара спроводило се са циљем добијања података за утврђивање квалитета ваздуха и степена 

загађења ваздуха у граду, неопходних за одабир превентивних мера у циљу заштите и 
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унапређења здравља људи као и очувања животне средине. Обавезе контроле квалитета ваздуха 

су у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха (Сл.гласник РС бр. 36/09) и Закона о јавном 

здрављу, (Сл.гласник РС бр. 15/016). 

  

       Загађење ваздуха је један од најзначајнијих фактора ризика по здравље. како у свету тако и 

код нас. Загађеност ваздуха  је последица индустријализације, развоја саобраћаја и интензивне 

урбанизације уопште. 

Према дефиницији Светске здравствене организације, ваздух је загађен када садржи непожељне 

састојке у концентрацијама које су штетне : 

- за човека и 

- за његову околину (биљни и животињски свет, материјална и културна добра) 

Главне изворе загађења ваздуха у развијеним градским срединама, чине продукти 

сагоревања горива у домаћинствима, индустрији, топланама, индивидуалним котларницама, 

затим саобраћај, грађевинска делатност, неодговарајуће складиштење сировина, депоније смећа, 

као и степен јавне хигијене у граду. 

На степен загађености ваздуха утичу врста и капацитет индустрије, количине и врсте 

употребљеног горива, број моторних возила, а индиректно,  метеролошке и климатске особине 

насеља, урбанистичка решења, локација индустрије, изградња саобраћајница, конфигурација 

терена. 

Под систематским праћењем показатеља квалитета ваздуха се подразумева прикупљање 

података неопходних за утврђивање степена загађења ваздуха, процену утицаја загађеног ваздуха 

на здравље људи и предлагање превентивних мера ради заштите здравља људи и животне 

средине. 

Зakoнска  основа: 

1. Закон о заштити животне средине, (Сл.гласник РС број 135/04, 36/09,72/09 и 43/11) 

2. Закон о заштити ваздуха, (Сл.гласник РС број 36/09 и 10/13) 

3. Уредбе cm BT/о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха,(Сл.гласник РС број 

11/10, 75/10 и 63/13) 

     Kонтрола квалитета ваздуха у граду Новом Пазару је вршена у периоду од 26.09. до 

25.10.2016.године. Загађујуће материје чија је концентрација мерена су :сумпор-диоксид, азот -

диоксид, чађ, укупне таложне материје са концентрацијом тешких метала, бензен. 

Мерење је вршено на  следећим мерним местима : 

-Новопазарска бања 

-Дечји вртић  „Младост“ на територији   Новог Пазара 

- Здравствени центар на територији   Новог Пазара 

-Економска школа на територији Новог Пазара 

Узорковање сумпор-диоксида, aзот-диоксида, бензена као и чађи вршено је у периоду од 

26.09.2016. до 25.10.2016. године на територији Новог Пазара на локацијама Новопазарска бања и 

дечији вртић „Младост“. 

Узорковање укупних таложних материја вршено је у периоду од 26.09.2016. до 

25.10.2016.године на територији Новог Пазара на локацијама Новопазарска бања, дечји вртић 

„Младост“, Здравствени центар и Економска школа. 

Анализом резултата испитивања квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара може 

се закључити да у току тридесетодневног мерења загађујућих материја ( сумпор-диоксид, азот-

диксид, чађ, укупне таложне материја са концентрацијом тешких метала и бензен ), на 4 мерна 

места, концентрација чађи прекорачује вредности  прописане Уредбом о условима за мониторинг 

и захтевима квалитета ваздуха ( Сл. гласник РС  број 11/10 75/10 и 63/13),  и то на 2 мерна места:  

1.Новопазарска бања,  3 дана у току тридесетодневног мерења и 

2.Дечји вртић ,,Младост“  12 дана у току тридесетодневног мерења. 

Kонтролу квалитета ваздуха на територији града Новог Пазара вршити  у току целе године, 

а посебно у зимским месецима када се значајно повећава број индивидуалних ложишта и то са 

углавном неквалитетном, односно неадекватном врстом горива  и када су неповољнији 

метереолошки услови, што све погодује већем загађењу ваздуха. 

         Предлог мера:    
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       Смањењу загађивања које потиче из стационарних извора доприноси  ширење даљинског 

система грејања, избор горива те обезбеђење контроле процеса сагоревања у котларницама. Од 

великог значаја су мере унапређења процеса производње у индустрији уз редовну контролу 

емисије загађујућих супстанци. 

Потребно је обезбедити уредно чишћење и прање саобраћајница, поплочаних површина и 

редовно одношење смећа. Од посебног значаја је спречавање настанка дивљих депонија и 

уклањање постојећих нехигијенских депонија уз систематско регулисање одлагања отпада, 

односно изградње хигијенске депоније. Спаљивање отпада неопходно је заменити напреднијим 

методама разврставања и уклањања отпада. У циљу смањења потрошње енергије посебну пажњу 

треба посветити унапређењу својства зграде као јавног интереса мерама термоизолације, као 

рационалној мери за самањење утрошеног горива, што индиректно доводи и до смањења 

аерозагађења. 

Размотрити могућност преласка возила јавног превоза на електрични погон. 

Ради смањења аерозагађивања узрокованог саобраћајем, обезбедити виши ниво техничке 

исправности возила, обезбедити квалитетно гориво и спречавати продају горива лошег квалитета, 

изградити квалитетне и безбедне бициклистичке и пешачке стазе, строгом контролом рада 

бензинских пумпи свести њихово загађивање ваздуха нафтним дериватима на најмању могућу 

меру. 

Потребно је више пажње посветити и контроли дифузног загађивања: контролом исправног 

функционисања система сагоревања индивидуалних ложишта. 

У циљу смањења загађења ваздуха таложним материјама више пажње посветити: чишћењу 

и прању улица, неговању и проширивању зелених површина, садњи заштитног зеленог појаса 

поред саобраћајница, претварању запуштених и коровом зараслих парцела у паркове и дечја 

игралишта, санацији дивљих депонија.  

Неопходно је спроводити акције, уз активно укључивање становништва, града и 

инспекцијских органа. Поред сталне едукације становништва, у циљу развијања еколошке свести, 

неопходно је и правовремено и објективно информисање о предузетим акцијама за чистији 

ваздух као и о постигнутим ефектима. 

 

 

6.3.1. МОНИТОРИНГ ПРИСУТНОСТИ ПОЛЕНА    

 

Град Нови Пазар је успоставио мониторин полена  који се врши под надзором Агенције за 

заштиту животне средине. 

На основу резултата добијених праћењем  концентрације полена за период  од 12.06. до 18 

06.2017. године од стране стручног тима из Одељења за заштиту животне средине Градске управе 

града Новог Пазара добијени су следећи резултати о  детекцији и концентрацији алергеног 

полена.  

У назначеном периоду детектован је полен од: амброзије, пелина, борова, боквице, трава, 

киселице, липе и коприва. 

Kонцентрација полена била је: 

- ниска код: амброзије, штира, борова, боквице, киселице и липе,  

- средња код трава, 

- висока код коприве 

На основу наведеног особе које су алергичне на полен потребно је да: 

-избегавају шетњу у природи у преподневним часовима када је концентрација полена 

највећа, као и да прозори од стана буду затворени, 

-шетање се саветује после кише јер су тада концентрације полена у ваздуху мање, 

-важна превентивна мера је свакодневно туширање као и прање косе, 

-не сушити веш у дворишту и на тераси, јер мокар веш скупља полен, 

-придржавати се савета с лекара алерголога, као и адекватна употреба  лекова. 
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6.4.  БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

    

Бука се сматра не само једним од главих загађивача животне средине, већ и фактором који 

негативно утиче на здравље људи. Повећани ниво буке поред тога  што оштећује слух, утиче и на 

целокупно здравље човека: повећава крвни притисак, нервозу и раздражљивост, доводи до 

синдрома хроничног умора. 

Овај вид загађења животне средине и здравља људи је регулисан Законом о заштити од буке 

у животној средини(Сл.гласник РС, бр.32/09, и 88/10). Граница буке која се у медицини сматра 

као могући извор оштећења слуха износи 85 децибела, а границом бола се сматра бука изнад 120-

130 децибела. Бука у становима углавно  износи 40-50 децибела, у канцеларијама до 65 децибела, 

док у саобраћају достиже 85 децибела. 

Према извештају о мерењу буке у Новом Пазару, која је мерена у периоду од 25-

26.12.2017.године од стране Института за заштиту на раду Нови Сад, може се закључити следеће: 

На основу мерења акустичких карактеристика буке а према Уредби о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини (Сл.гласник Републике Србије бр.75/10) 

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М1 (Новопазарска бања) 

прелазе дозвољени ниво за подручје одмора и рекреације за дан , вече и ноћ, 

- меродавни нивои буке испитаних  звучних извора у мерној тачки М2 (Аутобуска станица) 

не прелазе дозвољени ниво за зону дуж главних градских саобраћајница за дан и вече,     

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М3(Индустријска зона) 

не прелазе дозвољени ниво за зону дуж главних градских саобраћајница за дан и вече, а 

прелазе за ноћ,     

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М4 (насеље Врх чаршије) 

не прелазе дозвољени ниво за зону дуж главних градских саобраћајница за дан, вече и за 

ноћ,     

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М5 (насеље Селаковац ) 

не прелазе дозвољени ниво за зону дуж главних градских саобраћајница за дан , вече  и 

прелазе за ноћ,     

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М6 (насеље Луг) не 

прелазе дозвољени ниво за зону чисто стамбено подручје за дан, вече  и за ноћ,     

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М7 (Спортски центар) не 

прелазе дозвољени ниво за подручје одмора и рекреације за дан, вече и прелазе за ноћ, 

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М8 (насеље 

Ћеремиџиница)  прелазе дозвољени ниво за зону чисто стамбено подручје за дан, вече  и 

за ноћ, 

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М9 (Градски центар) не 

прелазе дозвољени ниво за зону градски центар за дан, вече  и прелазе за ноћ,     

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М10 (Градски парк) не 

прелазе дозвољени ниво за градске паркове за дан, вече и прелазе за ноћ ,  

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М11 (Медицински 

центар) ) не прелазе дозвољени ниво за болничке зоне за дан, вече и прелазе за ноћ,  

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М12 (Вртић Дечија 

радост)  прелазе дозвољени ниво за школске зоне за дан, вече и за ноћ .  

- меродавни нивои буке испитаних звучних извора у мерној тачки М13 (насеље Мур ) не 

прелазе дозвољени ниво за зону дуж главних градских саобраћајница за дан, вече  и 

прелазе за ноћ .     

  

Контрола нивоа буке захтева стално праћење у циљу отклањања најугроженијих делова 

Града, указивања на трендове смањења или повећања буке током дужег временског периода, 

процене броја угроженоих људи и сагледавања могућности редуковања нивоа акустичког 

оптерећења у животној средини. 
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6.5.       НИВО РАДИЈАЦИЈЕ 

 

На територији града Новог Пазара налазе се стационарни извори нејонизујућег зрачења 

РБС. Укупан број РБС на трериторији града је око 60. На градском подручју налази се 5 

радиоактивна громобрана. Они се налазе на стамбеним зградама и ако је законска обавеза била да 

се исти уклоне. 

До сада није вршено систематско испитивање нивоа електромагнетног поља стационарних 

извора нејонизујућег зрачења на територији града Новог Пазара. 

      

6.6. ИСПРАВНОСТ  НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 

 

Поред макро и микронутриената и ненутритивних природних компоненти хране (које су 

често одговорне за њене органолептичке особине и које их, глобално гледано, чине биолошки 

вредним и прихватљивим) у намирницама се могу наћи и бројне друге супстанце које су мање 

или више штетне по здравље. Ту, пре свега, спадају микроорганизми и њихови токсини, адитиви 

и резидуи контаминената. Доказивање присуства ових супстанци и њихово одређивање чине 

основу испитивања здравствене исправности.   

            Делатност јавног здравља у области животне средине и здравља становништва обухвата 

поред многобројних активности и контролу здравствене исправности намирница.  

Контрола безбедности хране врши се у оквиру: 

- мониторинга којег спроводи Министарство здравља -  на основу Закона о безбедности хране 

(„Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, чл.12),   

- лабораторијских анализа у складу са уговореним обавезама или према захтевима корисника 

услуга, односно власницима предузећа, која се баве производњом и прометом намирница и 

предмета опште употребе, са циљем да се провери квалитет и исправност сировина и готових 

производа; 

- контроле према хигијенско-епидемиолошким индикацијама (Закон о заштити становништва од 

заразних болести (Сл.гласник РС, бр. 15/16); 

-  и контроле у складу са Законом о јавном здрављу (Сл.гласник РС, бр. 15/16). 

  Завод за јавно здравље Нови Пазар   није у могућности да врши испитивање здравствене 

исправности хране. 

       Према Закону о здравственој исправности предмета опште употребе (Сл.гласник РС, бр. 

92/11, чл.3), под предметима опште употребе подразумевају се:  

1)  посуђе, прибор, уређаји, амбалажа и други материјали који долазе у контакт са храном 

у складу са Законом којим се уређује безбедност хране; 

2) дечије играчке и предмети намењени деци и одојчади; 

3) козметички производи, козметички производи са посебном наменом и амбалажа за 

паковање ових производа;  

4) предмети који при употреби долазе у непосредан контакт са кожом или слузокожом, 

предмети за украшавање лица и тела, за пирсинг и имитација накита. 

До доношења подзаконских аката прикупљање података о здравственој исправности 

предмета опште употребе на територији РС је усклађено и са одредбама Правилника о условима 

у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављети у промет 

(Сл.лист СФРЈ, бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91).   

        Завод за јавно здравље Нови Пазар није у могућности да врши испитивање здравствене 

исправности намирница  и предмета опште употребе, нити располаже било каквим подацима о 

испитивању од стране надлежних институција. 

 

6.7. ИСХРАНА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА  

 

  Све школске кухиње су затворене и празне. Деца су препуштена сопственом избору, без 

икаквог надзора, да купују храну у оближњим радњама брзе хране. 

Ово представља  комплексан  проблем јер се не односи само на неправилну исхрану деце 

већ и стварање могућности за развој ризичних облика понаашања, зато што дајемо новац деци у 

руке и препуштамо им да они одлучују на шта ће тај новац да потроше. То све излаже децу 
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високом ризику за другу врсту проблема који су такође од јавноздравственог значаја ( болести 

зависности: пушење, алкохолизам , наркоманија, коцкање итд). 

Предлог мера : од великог значаја  би било вратити и оспособити школске кухиње за 

припремање хране над којом би се вршило редовно испитивање у складу са законским 

регулативама. Постоји потреба за израдом  нутритивног водича за децу и омладину.Потребно је 

спровести истраживање о уносу соли и шећера у породичној исхрани и школским 

оброцима.Потребно је направити програм контроле здравствене безбедности оброка и контроле 

енергетске вредности оброка (контрола учешћа хранљивих материја, соли и укупне енергетске 

вредности) у складу са законским прописима и стручним препорукама.Законским прописима или 

уредбом школе дефинисати које намирнице могу да буду доступне ученицима у школским 

објектима. 

  Развијати посебне здравствено-васпитне програме за ученике, наставнике и родитеље о 

правилној исхрани који укључују и стицање вештина припреме оброка.Организовати медијске и 

промотивне акције у школама и заједници са циљем промоције правилне исхране. 

 

6.8. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

Наша цивилизација из дана у дан производи све више отпада, а несистематично и 

неадекватно поступање са отпадом се сматра великим проблемом политике животне средине у 

Србији. Градско становништво генерише просечно 1 кг комуналног отпада по становнику на дан, 

док сеоско становништво просечно генерише 0,7 кг отпада/становнику/дан.  

Надлежно предузеће за управљање отпадом је ЈКП „Чистоћа“ Нови Пазар. Укупно 

сакупљена количина отпада, према годишњем извештају овог предузећа, за 2016. годину је 

35.000 тоне. У Новом Пазару постоји  депонија „ Голо Брдо“ којa je почела са радом  1999. 

године. Налази се на 24 км од града Новог Пазара у селу Кожље,   користи се за одлагање 

чврстих отпадних материја са територије града Новог Пазара и општине Тутин. Депонија није 

изграђена по стандардима , није заштићена санитарним зонама, нема заштитне ограде , без 

уређеног унутрашњег пута, без система отплињавања, система квашења и система за сабијање 

отпада.   

       Проблем диспозиције отпадних материја се може сврстати у један од најзначајнијих фактора 

ризика који на директан и индиректан начин утичу на здравствено стање становништва у Новом 

Пазару. 

Продукција великих количина отпадних материја, неадекватно опремљено ЈКП ,,Чистоћа“ , 

недовољан број типских посуда у којима се смеће одлаже без икакве селекције, непрописна 

депонија , све скупа представљају разлоге загађивања животне средине. 

 Највећи проблем представља незаштићеност околног земљишта од исцедних вода  

депоније, које долазе до подземних вода и околних потока ( Обадача, Хајрова вода, Слана вода и 

Глог ) који на крају чине извориште реке Јошанице која се даље улива у реку Рашку. 

Извор загађења природних ресурса представљају и дивље депоније, кланични отпад , и 

велики број индустријских предузећа који  немају сопствени систем за пречишћавање отпадних 

вода. 

Од пре неколико година се кренуло са контролисаним одлагањем једног дела медицинског 

отпада који се производи у државним здравственим установама и у оним приватним 

здравственим установама које имају склопљене уговоре са Општом болницом Нови Пазар која је 

одговорна за третман инфективног медицинског отпада. 

Диспозиција отпадних материја на сеоском подручју је у потпуности не регулисана. 

Отпадне материје се одлажу поред речних корита, поред путева, у јамама где се повремено 

спаљују, или бацају у речна корита. Депоноване отпадне материје се могу видети и у близини 

школских дворишта.    

Течне отпадне материје се из домаћинстава, из индустријских и других јавних објеката ( 

камењаре, кланице, здравствене установе и др. ) без икаквог претходног пречишћавања уливају у 

градску канализацију, а затим преко главног колектора  без претходног третмана у реципијент ( 

река Рашка ).Услед претходно наведеног површинске воде, односно речне воде по важећој 

класификацији припадају класи III, IV и V.  
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У приградским насељима и на сеоском подручју, где још увек није обезбеђена градска 

канализациона мрежа, диспозиција течних отпадних материја је у највећем проценту  не 

регулисана и као таква представља ризик за подземне воде, локалне водоводе и речна корита. 

Предлог мера: 

    Опремити ЈКП ,,Чистоћа“, повећати број типских посуда за одлагање отпадних 

материја,радити  на примарној селекцији отпада, увођењем  одвојених посуда за отпад који се 

може рециклирати. На нивоу града успоставити систем контроле одлагања отпадних материја                                            

које представљају  потенцијални ризик ( кланични отпад, инфективни отпад..).Обзиром да је 

депонија нехигијенска  и да  захтева пре свега велика материјална улагања у циљу санације, 

размотрити  могућности за измештање , односно изградњу нове депоније. Уколико то није 

могуће предузети следеће мере: 

- Изградити заштитне ограде и успоставити зоне санитарне заштите. 

-Обезбедити редовно насипање, сабијање  и одговарајући третман органског отпада. 

-Успоставити систем за пречишћавање процедних вода како би се заштитило околно 

земљиште  и подземне воде. 

-Забранити  приступ приватним возилима , која доносе  отпад најразличитије врсте. 

-  Регулисати диспозицију отпадних материја на сеоском подручју, са посебном пажњом на 

површине око школских објеката. 

-Успоставити систем пречишћавања отпадних вода, како индустријских, тако и комуналних. 

- Посебну пажњу би требало усмерити на едукацији грађана и освешћивање потребе за 

уређеним системом селекције и управљања отпадом, чије функционисање зависи од сваког 

појединца. 

6.9.  ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

 

Анализом испитивања квалитета земљишта које је извршено у периоду од 2013.- 2017. 

године, а у складу са Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, 

индикаторима за оцену ризика о деградацији земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма( Сл.гласник РС бр. 88/2010), резултати узорака са свих седам локација 

показали су физичко-хемијску неисправност, али нису прекорачили ремедијационе вредности 

oдређених параметара. 

 

Табела  37. У испитиваним узорцима наведени параметри прелазе граничне вредности: 

 

 

Година I II III IV V VI VII 

2013. 
Cd,Ni, 

Hg 

Cd,Ni, 

Hg 

Cd, 

Hg 

Cd,Ni, 

Hg 
Cd, Hg 

Cd, 

Hg 

Cd, 

Hg 

2014. 
Cd,Ni, 

Hg 
Cd Cd Cd, Hg Kd, Ni Cd 

Kd, 

Ni 

2015. Ni Ni, Cr Ni Ni,Pb, Cu Ni Ni Ni 

2016. 
       

2017. Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni 

 

 Cd-Кадмијум, Cr-Хром, Ni-Никл, Pb-Олово, Hg-Жива 

 

I    Мерно место - Код Водозахвата на Пазаришту 

II   Мерно место - Дечје обданиште „Младост“ 

III  Мерно место - Рекреациони центар 

IV  Мерно место - Парк 

V  Мерно место - Дечје обданиште „Дечја радост“ 

VI Мерно место - Дечје обданиште „Наше дете“ 

VII Мерно место - Медицина рада 
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7.УРБАНИ ДИЗАЈН ГРАДА  

      

 

Здравље човека зависи од околине, стила живота, биологије човека и здравственог система. 

Окружење и стилови живота везани су за уређење простора, које популарно зовемо урбанизам.             

Урбанизам или уређење простора је у надлежности јединица локалне самоуправе које предлажу 

садржаје у простору који сви користимо и који утичу позитивно или негативно на кориснике 

простора, те зависно од тога делују и на здравље. 

Становање има своја урбанистичка и архитектонска својства. Међу урбанистичким 

својствима посебну важност имају повољна и економична густина насељености, повољан 

положај зграда у односу на остале садржаје, посебно на саобраћај и слободне површине. 

Све институције су сконцентрисане у централном делу града.  

На територији града до сада изграђено је око 90 стамбених зграда. 

Град Нови Пазар има изражено растући број стамбених јединица. Према попису из 

2011.године, евидентан је пораст броја станова за 27,89% што је, обзиром на географску 

распрострањеност и економску ситуацију, добар резултат.  

На територији града Новог Пазара живи (по попису из 2011. године) 100.410 становника од 

тога у самом граду живи 66.527 становника, док у селима живи 33.883 становника. Просечна 

густина насељености износи 135,3 стан./км2.Густина утиче на квалитет становања, на 

урбанистичку концепцију града, на хигијенске услове у смислу загађења, количине зеленила по 

становнику, количину буке и дима. Утиче на капацитет инфраструктуре (потрошња струје, воде, 

број телефонских линија, захтев за комуналним услугама...). Густина је везана и за уређење и 

дефинисање капацитета објеката услужне делатности, друштвених објеката и слободних 

површина за одмор, рекреацију и спорт.  

Може се закључити да уколико је на одређеној површини загарантована одређена густина 

онда се гарантује и одређени квалитет и стандард живљења.  

Према карактеристикама стамбених зграда, густини насељености и начину становања 

основни облици становања су:  

 Породично становање 

-  породично становање малих густина  (до 50 ст/ха) 

-  породично становање средњих густина  густина  (50-100 ст/ха) 

-  резиденцијално становање (до 50 ст/ха) 

 Мешовито становање (100-200 ст/ха) 

 Вишепородично становање  

-  Bишепородично становање средњих густина  (200-300ст./ха). 

    Стамбена изградња у наредном периоду одвијаће се у највећој мери на тржишним 

принципима (осим социјалног и породичног становања), што захтева да се  урбанистичким 

плановима и одговарајућим пратећим мерама, изградња усмерава на подучја чијом 

реализацијом се постиже рационалније коришћење изграђене инфраструктуре и простора 

(завршавање започетих целина и сл). 

Правилна оријентација и  инсолација зграда повољан положај стамбених зграда у односу 

на остале садржаје.Сви објекти изграђени са грађевинском дозволом имају у највећем обиму 

правилну орјентацију и инсолацију и довољну удаљеност од суседних објеката. 

       Планским документима водило се рачуна о равномерној покривености града објектима јавне 

намене, зеленим површинама ,терцијарним делатностима.   

 Просторе-локалитете бесправне изградње у целини одликује веома неправилна и разуђена 

физичка структура. Улична мрежа постоји тек у рудиментарој форми, геометрија парцелације је 

правилна, а генерално постојећа изграђеност у великој мери стихијска, што указује на 

вишегодишње одсуство планског развоја, нема изграђених објеката од општег интереса у 

области образовања, социјалне заштите, спорта... Велики број објеката изграђених без 

грађевинске дозволе је легализован или се налази у поступку озакоњења. 

Највише становника живи у селима средње величине (од 500-1.000 становника) 11.020 

становника, односно 32,52% од укупног сеоског становништва. 

 Зеленило као саставни елемент урбаног дизајна. 
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Услов за правилан и максимално повољан утицај на стање животне средине и стварање 

повољних микроклиматских услова у урбаном ткиву је повезивање зеленила у систем зелених 

површина и одрживо уређење и коришћење.Зеленило ван грађевинског подручја су постојеће 

шуме, и планирано пошумљавање на површини 391,100ха. 

        У Новом Пазару није задовољавајући проценат зелених површина. Повећањем зелених 

површина на нивоу града створили би се услови за побољшање квалитета животне средине и 

урбаног микроклимата, остваривање функције активне и пасивне рекреације и побољшање 

амбијентално-естетских карактеристика урбаног пејсажа насеља.Зелене површине представљају 

добро од општег интереса, те би их као такве требало евидентирати, сачувати, унапредити и 

планирати као јединствен систем 

Концепција озелењавања простора би требало да је усмерена  на повећање зелених 

површина, реконструкцију постојећих површина и повезивање свих зелених површина у 

хомоген систем преко линијског зеленила. Тако би се ублажио несклад између урбанизације и 

природе, односно човека и природе. Неопходно је радити у правцу успостављања нарушене 

хармоније: човек  и природа. Сваки, па и мали корак у том правцу је заначајан, учинити 

друштво животним, борити се против „вредности“ потрошачког друштва, против удаљавања од 

природне средине јер је то узрок свим болестима савременог човека. 

               Табела 38.Локација и површина зелених зона у Новом Пазару 

 

Категорија Површина (ха) 

Паркови 9,30 

Градски парк „Тврђава“ 2,10 

Бањски парк "Новопазарска Бања" 5,90 

Бањски парк "Рајчиновиће" 1,30 

Шуме у зони заштите 152,60 

Парк-Шуме  45,90 

Парк-шума "Тепе"    9,20 

Парк-шума "Градина"  17,20 

Парк-шума "Рељина градина"    8,90 

Парк-шума "Паричко брдо"  10,60 

Скверови    0.60 

"Суд" 0,04 

"ул. 28. новембар" 0,03 

"ул. С. Немање" 0,05 

"Аутобуска станица" 0,12 

"ул. Омладинска" 0,01 

"ул. Меха Алибашића" 0,02 

"Градски трг" 0,04 

"РK Београд" 0,01 

"ул. 12. Српске бригаде" 0,24 

"Врбак" 0,03 

"Испод парка" 0,01 

Зеленило-специфично зеленило  62,10 

 

   

Око 7% је под зеленим површинама и ако је по директивама Европске уније минимум 12%. 

Укупна зелена површина која се одржава износи око 31.059м2. 

У централном делу налази се Градски парк који је ограђен и опремљен са клупама, 

посудама за отпад и водом за пиће.    

Дворишта породићних кућа су уређена и у њима се налази разноврсно растиње, цвеће и др. 
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 Простор око зграда није одговарајући. Нема довољно садржаја зелених површина а ни 

мобилијара- садржаја за децу.   

        Регулационе ширине улица на подручју града су веома различите. Посебан проблем на 

уличној мрежи представља неповезаност појединих градских зона са примарном саобраћајном 

мрежом. Неприступачност због неправилне уличне мреже и незадовољавајуће ширине улица као 

и не могућности опремања саобраћајном и комуналном инфраструктуром у великој мери је 

утицао и на густину становања на подручју града.  

         Важећом планском документацијом дефинисане су потребне корекције на уличној мрежи 

ради омогућавања изградње саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  Мрежа општинских 

путева: На територији града Новог Пазара пружају се следећи општински путеви:  Пут бр. 118а 

Дојевиће – Пазариште – Себечево;  Пут бр. 234 Врановина – Рајетиће;  Пут бр. 235 Нови Пазар – 

Избице;  Пут бр. 236 Пазариште – Делимеђе – Мелаје;  Прикључак Р-234 Митрова река – Голија.                    

Мрежа градских саобраћајница:  

Градске магистрале опслужују највећи део локалног саобраћаја. Стање градске уличне 

мреже је лоше, при чему већина улица са савременим коловозом нема завршни слој асфалта. 

Мрежу градских саобраћајница чине Kеј 37. сандџачке дивизије и Kеј 12. Српске бригаде, које 

се пружају дуж целе територије Града, уз ток реке Рашке. Некатегорисани путеви представљају 

капиларну мрежу у оквиру мреже ванградских путева на подручју града. Град Нови Пазар 

поседује некатегорисане путеве у дужини од 582,30 км, који су углавном лошијег квалитета, а 

понекад и непроходни у зависности од временских прилика.    

        Важно је констатовати да, уз блаже осцилације у анализираном периоду од усвајања важећег 

градског плана до данас, број обезбеђених паркинг места не задовољава у потпуности потребне 

капацитете у централном делу, у подцентрима и у зонама вишепородичног становања. Будући да 

овај проблем егзистира већ дужи низ година, покушај је  да се он ублажи у одређеној мери 

изградњом одговарајућег броја паркинга на парцели објекта као и изградњом неколико 

централних јавних гаража у граду. 

         Бициклистичке стазе нису изграђене, а стазе за шетање су изграђене ван централног дела 

града на локацијама у Борићима. На територији града постоји неколико излетишта без 

мобилијара (клупа за седење и др. садржаја). 

Јавни објекти и јавне површине су делом прилагођени за кретање особа са инвалидитетом, 

мајкама са децом, старијима. 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Град Нови Пазар је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну 

самоуправу у складу са Уставом, законима и Статутом Града. Теротирија Града има 

насељена 

места, односно подручја катастарских општина која су организована у 26 месних заједница. 

Организација заједнице је спроведена према Закону о локалној самоуправи којим се 

утврђује право грађана на локалну самоуправу, а које се остварује непосредно и посредно, 

преко слободно изабраних представника, управљањем јавним пословима од заједничког и 

општег интереса за локално становништво. Локална самоуправа се остварује у граду и 

општини. 

Органи града су: Скупштина града и извршни органи. 

8.1. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Највиши орган који врши основне функције локалне власти је Скупштина Града Новог 

Пазара. Скупштину чине одборници који се бирају на непосредним изборима, тајним 

гласањем, у 

складу са законом и Статутом Града. Скупштина се сматра конституисаном избором 

председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине. 

 Извршни органи града су Градоначелник и Градско веће. Градоначелника бира 
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Скупштина из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином 

гласова 

од укупног броја одборника. Градоначелник има заменика који га замењује у случају 

његове одсутности и спречености. Председник Скупштине предлаже кандидата за заменика 

Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као и 

Градоначелника. 

Градоначелнику и Заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат 

одборника у Скупштини Града. Градоначелник и Заменик градоначелника су у радном 

односу 

на одређено време, однпосно, док им траје мандат. 

Градско веће чине Градоначелник, Заменик градоначелника и чланови Градског већа 

које бира Скупштина на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника. Градоначелник је председник Градског већа. 

Градско веће чини 11 чланова које Скупштина бира на предлог Градоначелника. Чланови 

Градског већа могу засновати радни однос у Граду. 

Градска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, 

Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине, Градоначелника 

и 

Градског већа, обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Градоначелник и 

Градско веће. Градска управа је дужна да омогући грађанима несметано остваривање 

њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења, пружа 

правну 

помоћ, сарађује са грађанима и поштује њихово достојанство. Градска управа се образује 

као јединствен орган. Градском управом руководи начелник. Градска управа може имати 

организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова. У оквиру 

Градске управе Града Новог Пазара образоване су следеће организационе јединице: 

За обављање управних послова у оквиру права и дужности Града Новог Пазара и 

одређених стручних послова за потребе органа, Града Новог Пазара образују се две градске 

управе: 

- Градска управа за изворне и поверене послове локалне самоуправе, 

- Градска управа за наплату јавних прихода 

У Градској управи за изворне и поверене послове локалне самоуправе унутрашње 

организационе јединице су: Одељења, Кабинет градоначелника и Градско 

правобранилаштво. 

Организациони делови одељења су одсеци. У оквиру одсека могу се образовати службе и 

групе послова.  

59 Организационе јединице које врше послове у Градској управи за изворне и поверене 

послове локалне самоуправе су: 

1. Одељење за општу управу, 

2. Одељење за друштвене делатности, 

3. Одељење за финансије, 

4. Одељење за привреду, 

5. Одељење за локални економски развој, 

6. Одељење за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа 

7. Одељење за урбанизам и изградњу, 

8. Одељење за имовинско-правне послове, 

9. Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја, 

10. Одељење за заштиту животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље 

на раду, 

11. Одељење за инспекцијске послове, 

12. Одељење комуналне полиције, 

13. Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима, 

14. Одељење за информационе технологије 

15. Одељење за техничке и помоћне послове, обезбеђење и возни парк, 

16. Одељење за информисање, 
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17. Одељење за ванредне ситуације и послове одбране. 

У овој Управи као посебна организациона јединица образује се Кабинет 

градоначелника. 

Одељење за друштвене делатности образује се за вршење послова Градске управе који 

се односе на: оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и 

образовања, основног образовања, средњег образовања и високог образовања; послове 

просветне инспекције, културу, примарну здравствену заштиту, физичку културу, спорт, 

дечију и социјалну заштиту. 

У Одељењу за друштвене делатности је формирани су одсеци и то: 

А. Одсек за образовање,културу и спорт 

Б. Одсек за просветну инспекцију 

Ц. Одсек за друштвену бригу о деци 

Д. Одсек за социјалну,борачко инвалидску и примарну здрасвствену заштиту 

Градска управа за наплату јавних прихода града Новог Пазара, у складу са 

материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији, води порески поступак (утврђивање, 

наплату и 

контролу) за локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника. 

У граду постоје установе као што су: 

- Канцеларија за младе, 

- Центар за децу и омладину “Дуга” 

- Дом културе 

Формирана су и ЈКП за пружање комуналних услуга грађанима. 

Скупштина Града је основала јавна комунална предузећа за пружање комуналних 

услуга грађанима. Комуналне услуге које се преко коуналних предузећа пружају грађанима 

су: 

- Снабдевање водом за пиће и одвођење комунаолних и атмосверских вода, 

- Снабдевање грађана топлотном енергијом, 

- Сакупљање и одвожење отпада и одржавање јавних површина и 

- Паркирање возила. 

60 

Као скупштинско тело је основан Савет за здравље који у складу са Законом о 

правима пацијената у свом саставу има и представника Завода за јавно здравље из Новог 

Пазара. Савет за здравље учествује у различитим областима деловања јавног здравља у 

кризним и ванредним ситуацијама како је то наведено у члану 11. Закона о јавном здрављу 

(„Службени гласник РС“, бр.15/2016). 

 

 

8.2. СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Здравствена заштита у Новом Пазару има дугу традицију.Бактериполошка станица 

постојала је на овим просторима медју петнест у Краљевини СХС.   

На територији града Новог Пазара здравствена заштита се остварује преко следећих 

здравствених установа: 

1.Дом здравља Нови Пазар; 

        -4 здраствене станице 

        -11 сеоскух амбуланти 

2.Општа болница Нови Пазар; 

3.Завод за јавно здравље Нови Пазар; 

4.Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести; 

5.Приватне здравствене установе.. 

  Поред напред наведеног носиоци активности али и учесници у области јавног здравља су: 

1.Републиучки фонд здраственог осигурања 

2.Центар за социјални рад; 

3.Савет за јавно здравље. 
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Табела 39. Kадровска структура запослених у државним здравственим установама на 

територији града Новог Пазара у 2017. години. 
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         Дом здравља Нови Пазар као самостална здравствена установа настала је издвајањем из 

Здравственог центра Нови Пазар и почела је са радом 01.10.2012.године. То је установа примарне 

здравствене заштите која обезбеђује услуге корисницима у оквиру следећих служби:Служба за 

здравствену заштиту деце и школске деце, Служба Хитне медицинске помоћи, Служба за 

здравствену заштиту жена, Служба поливалентне патронаже, Служба стоматолошке здравствене 

заштите (у оквиру ове службе налази се 19 стоматолошких амбуланти), Апотеке(постоји пет 

апотека ), Служба за здравствену заштиту одраслих( у оквиру ове службе постоји 9 здравствених 

амбуланти (Студентска амбуланта,Врановина, Штитаре, Пазариште, Вучиниће, Рајетиће, 

Одојевце, Попе и Грубетиће) и 6 здравствених станица у згради Дома здравља, Букрешу, Дежеви, 

Шароњу, Лукарима и Трнави. На руралном подручју Новог Пазара,  недовољан је број 

здравствених објеката, а постојећим објектима је отежан приступ због удаљености, специфичне 

конфигурације терена и лоше путне инфраструктуре. 

Оваква организација има својих предности и мана. Предност је максимална приближеност 

корисницима здравствених услуга, пацијентима, а недостатак је увећан трошак за одржавање 

објеката, за обезбеђење кадрова свих профила, опреме и енергената.  

Успешно је савладан отпор пацијената према институцији изабраног лекара, што је пут ка 

установи породичног лекара који ће у будућности чинити окосницу здравствене заштите 

становништва. 

Примарна делатност Апотеке се остварује кроз пружање здравствене фармацеутске заштите 

осигураницима РФЗИ на примарном нивоу у обавези је да прати и прилагођава свој рад 

регулативама РФЗО и Владе РС.Мисија установе је пружање фармацеутске услуге високог 

стандарда у складу са смерницама добре апотекарске праксе и захтевима корисника, активан 

допринос заштити здравља становништва, али и одржавање успешног партнерства са оснивачем. 

  Општа болница обавља високо-специјализовану, специјалистичко-консултативну и 

стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу задовољавајући потребе становништва 

Рашког округа, и располаже са 360 постеља ефективно, а према проширеном плану са 420. Од 

700 запослених у Општој болници 164 је лекара, од тога пет магистара, седам доктора наука и два 

примаријуса.  

Донацијом Уједињених Арапских Емирата, у мају 2017. године, отворен је  Дијагностички 

центар површине 1400 квадратних метара са најмодернијом магнетном резонанцом, дигиталним 

рентгеном, најсавременији ултразвучним апаратима и дигиталним мамографом. Службе интерне 

медицине, хирургије и педијатрије организоване су на субспецијалистичком нивоу. 

Kрајем 2017.године, донацијом Турске развојне агенције (ТИKА) и Фонда "Драгица 

Николић" отворено је реновирано Одељење гинекологије и акушерства са савременим 

операционим блоком и комплетно опремљеним операционим салама  што пружа изванредне 

услове за рад.  

У оквиру опште болнице налазе се : интернистички сектор ( интерна медицина, неурологија, 

пнеумофтизиологија, нефрологија са дијализом, инфектологија) , хируршки блок ( хирургија, 

ортопедија, урологија, ОРЛ и МФХ, офталмологија), заједничке службе ( радиологија, 
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анестезиологија, трансфузиологија, биохемијска лабораторија, патологија са судском медицином, 

болничка апотека), остале службе ( гинекологија и акушерство, психијатрија, педијатрија, 

физикална медицина, продужена нега-служба за палијативно лечење). 

       Значајна здравствена установа је и Завод за јавно здравље Нови Пазар, чије су претече 

Бактеријска лабораторија основана  1920. године.На територији града Новог Пазара, после 60 

година, 2016.године основан је Завод за јавно здравље. Тренутно има 28 запослених од чега 8 

лекара , 2  ВСС,12 ССС и 6 немедицинског особља. 

У заводу постоје следеће основне организационе јединице:   

- Центар за промоцију здравља, анализу и планирање, организацију здравствене заштите и 

информатику и биостатистику у здравству;  

- Центар за  превенцију и контролу болести;  

- Центар за хигијену и хуману екологију;  

- Центар за микробиологију;  

- Служба за немедицинске послове; 

ЗЗЈЗ обавља следеће делатности:  

-Стално праћење и анализу здравственог стања, контрола и организација рада здравствених 

установа . 

-Епидемиолошки надзор над заразним и најбитнијим незаразним болестима, надзор над 

спровођењем имунизације, здравствени надзор и санитарни прегледи одређених категорија лица. 

-Мониторинг фактора животне средине: воде за пиће, површинске и подземне воде, отпадне 

воде, воде за рекреацију, животне намирнице, предмете опште употребе, ваздух, земљиште, 

праћење хигијенско-санитарних прилика у установама од јавног значаја и унапређење исхране 

становништва.  

-Учествује у пословима из области промоције здравља, обележава све битне дане из 

Kалендара јавног здравља  и извештава о томе јавност путем средстава јавног информисања. 

-Спроводи здравствено-васпитне активности над одређеним циљним групама а све у циљу 

унапређења и очувања здравља становништва, у оквиру епидемиолошког сектора функционише 

Саветовалиште за ХИВ и друге полно преносиве болести по принципу добровољног , 

поверљивог , саветовања  и тестирања (ДПСТ); 

-Микробиолошка дијагностика хуманих узорака ( бактериолошке, вирусолошке, 

паразитолошке и миколошке анализе.) 

         У ЗЗЈЗ Нови Пазар се као носиоцу превентивне медицинске делатности стално унапређује 

квалитет рада у складу са техничко-технолошким достигнућима, сложеношћу и динамиком 

проблематике. Значај превентивне медицине која је у делокругу ЗЗЈЗ Нови Пазар је у сталном 

порасту, отуда и повећана одговорност за све активности наведене установе у систему 

здравствене заштите. 

 

         Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести располаже са 

најсавременијом опремом и спада у водеће рехабилитационе центре у Србији, која обухвата 

комплекс болничко физикалне медицине. Богата је хипотермалним (температура до 15 степени  

Ц), и хипертермалним водама, са температуром воде на изворишту и до 52 степ. Ц. Са кадровске 

стране, ангажовани су  лекари опште медицине, као и специјалисти за неурологију,педијатрију, 

интерну медицину и  физијатрију (укупно 8 специјалиста), као и остало медицинско особље ( 

ВСС-16, ССС-35, НСС-11). 

 

        На територији града Новог Пазара регистроване су приватне здравствене установе: 2 

поликлинике, 10 специјалистичких ординација, 27 стоматолошких ординација и 39 апотека. Ово 

је завидан број који може да представља здраву конкуренцију и помоћ државним здраственим 

установама. 

 

Савет за здравље има следеће задатке: 

 У области заштите права пацијента надлежан је за дом здравља на свом подручју и део 

приветне праксе која пружа здравствену услугу на подручју града (лекарска/стоматолошка 

ординација, лабораторија, апотека, амбуланта, лабораторија за зубну технику) тако што: 
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- Разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и 

прикупљених доказа и утврђених чињеница, 

- О утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца здравствене 

услуге на кога се приговор односи и даје одговарајуће препоруке, 

- Разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже 

мере за заштиту и промоцију права пацијената, 

- Подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права градском већу 

Новог Пазара и министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и 

остваривања потребне сарадње извештај се доставља и Заштитнику грађана, у области јавног 

здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу, 

- Међусекторска сарадња, координација, подстицање, организација и усмеравање 

спровођења активности у области деловања јавног здравља на општинском нивоу, заједничком 

активношћу са органима града, носиоцима акативности и другим учесницима у систему јавног 

здравља, 

- Праћење извештаја института/завода за јавно здравље о анализи здравственог стања 

становништва на територји града која за то наменски определи средства у оквиру посебних 

програма из области јавног здравља из члана 14. Закона о јавном здрављу, као и предлагње мера 

за њихови унапређење, 

- Доношење предлога плана јавног здравља на нивоу града, који је у сагласности са планом 

јавног здравља на нивоу града, а који усваја скупштина града и прати његово спровођење кроз 

посебне програме из области јавног здравља, 

- Иницирање и праћење спровођења активности промоције здравља и спровођења мера за 

очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних 

болести, повреда и фактора ризика на територији града кроз посебне програме из области јавног 

здравља, 

- Давање мишљена на извештај о остваривању посебних програма у области јавног здравља, 

које доноси град, 

- Учествовање у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним 

ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу, 

- Јачање капацитета носилаца активности у чесника у областима деловања јавног здравља, 

- Обавештавање јавности о свом раду, 

- Давање подршке раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља 

на територији града, у складу са Законом о јавном здрављу, 

- Извештавање Градског већа, о свом раду у областима деловања јавног здравља 

(шестомесечно), 

- Подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама Градском већу и институту / 

заводу за јавно здравље у областима деловања јавног здравља, 

- Обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама Статута, 

Пословника Градског већа Новог Пазара и одредбама Пословника Савета за здравље. 

 

 

 

 

8.3. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Карактеристика је новопазарског школског система бројност и разуђеност школских 

објеката, као и њихова старост, што значајно оптерећује локални буџет јер су трошкови 

одржавања објеката, обезбеђења опреме, енергената и неопходног кадра сразмерно велики.  
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У  оквиру  јавно-социјалне  инфраструктуре  Новог Пазара, веома важну улогу  заузима 

образовање. У граду постоје установе које се баве предшколским, основним, средњим и високим 

образовањем. 

У граду постоји предшколска установа “Младост” која обухвата пет објекта (радне јединице 

,,Младост”, ,,Наше дете”, ,,Дечија радост”, „Пчелица” и ,,Абу Даби”). Објекти се налазе у граду и 

у њима се обављају делатности са децом јасленог узраста (од 12  до 36 месеци) и са децом 

вртићког узраста (од 3 до 7 година). Број деце предшколаца на градском подручју обухваћене у 

целодневном боравку (од 11 часова) као и полудневном боравку је 742. На сеоском подручју 

обухваћена су при објектима основних школа, деца припремног предшколског програма којих 

има 413. Укупан број деце припремног предшколског програма је 1.155 у предшколској установи 

,,Младост“. Свеукупан обухват деце у предшколским установама у граду је 2.302 где се настава 

обавља у 26 објеката.  
У предшколској установи реализује се рад са развојним групама (деца са тешкоћама у 

развоју).Број деце ометене у развоју на дужем болничком лечењу у Новопазарској бањи је 18 
ученика организовани у једној групи. 

Постоји и ради предшколска установа при ,,Мешихату“ као и пар чији су власници приватна 
лица. 

У Новом Пазару постоји 10 основних школа на градском подручју које похађа 12.545 ђака. 

На руралном подручју постоји 5 матичних основних школа, које укупно броје 2.190 ђака. Ове 

матичне школе имају и истурена одељења по појединим селима. 

У Новом Пазару функционише нижа музичка школа „Стеван Мокрањац“ са 491 ђака, као и 

специјална школа у Новопазарској бањи. 

Имајући у виду демографски тренд депопулације сеоских средина, у појединим селима се 

четвороразредна одељења основних школа гасе.  

У основним школама у граду Новом Пазару запослено је 717 наставник и 219 ненаставни 

радник. Основне школе имају задовољавајуће капацитете везане за људске ресурсе.   

У Новом Пазару постоји шест средњих школа које имају 5.230 ђака. Све установе су лоциране 

у самом граду Новом Пазару, и не постоје истурена одељења у руралном подручју. У оквиру 

средњошколског образовања, постоји велика разноврсност образовних профила, који се сваке 

уписне године усклађује са потребама идентификованим у Заводу за запошљавање.  

У средњим школама ради 521 наставника и 126 ненаставних радника. Kреирање нових 

образовних профила значи и потребу за запошљавањем нових наставних кадрова, што може да 

представља значајан проблем у развоју образовања општине. Евентуалне измене могу настати и 

као последица спровођења реформе образовања Републике Србије. 

 У Новом Пазару ради ,,Гази Иса Бегова“ медреса као средње школска установа која броји 7 

женских и 6 мушких одељења,а све укупно 340 ученика и ученица.У 2017.години је дипломирало 

55 ученика.У васпитно-образовном процесу учествује 46 професора и 28 помоћног особља. 

Државни универзитет  у Новом Пазару  спада у  најмлађе високообразовне институције у 

Србији. Основан је Одлуком Владе  Републике Србије у октобру 2006. године, са циљем да 

допринесе равномернијем и бржем развоју региона у Србији, образовању младих и адекватнијем  

избору потребних професија. Први  је интегрисани  државни универзитет у Републици Србији а 

међу првим државним универзитетима у Србији у  априлу 2008. године акредитован за извођење 

основних, мастер и докторских академских студија.Настава се изводи на укупно 50 студијских 

програма. Данас има око 4 000 студената и 250 наставника и сарадника. 

Државни универзитет има две зграде, са 16.000 м2, савремено опремљене учионице, 

кабинете и лабораторије са модерном опремом.   

Интернационални Универзитет  у  Новом Пазару основан је 2002. године, и као 

високообразовна институција је међу првима у нашој земљи конципирала систем студија по 

моделу западноевропских земаља.Научни рад Универзитета одвија се преко часописа, 

националних и међународних пројеката, трибине и симпозијуме које Универзитет оснива и 

организира. Универзитет издаје три научна часописа: Универзитетска мисао, Економски изазови 

и Правне теме. 

 Универзитет тренутно има око 2.000 студената и око 150 наставника и асистената. 
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8.4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

     Нови Пазар је Град са развијеним системом социјалне заштите. Систем социјалне заштите се 

развијао више од једног века, а циљ му је пружење што квалитетнијих услуга у складу са 

потребама грађана.  

Темељ система социјалне заштите чини Центар за социјални рад који у Новом Пазару 

функционише. Демографска структура Града нас сврстава у ред градова младих. Али  брига о 

старима један од приоритета Града. Геронтолошки центар „Дом за одрасла и стара лица“ се 

брине већ дуже времена о старијим грађанима. На територији Града функционише велики број 

удружења особа са инвалидитетом, удружење пензионера и удружења за пружање помоћи 

лицима у стању социјалне потребе. У просторијама Центра за социјални рад функционише и 

Савез глувих и наглувих. 

 Црвени крст је основан 1887. године у оквиру којег функционише Народна кухиња(има око 

1 300 најугроженијих корисника.) Сваке године се бележи пораст броја лица која имају потребе 

за бесплатним оброком.Локална самоуправа издваја око 10 милиона годишње за ове намене и 

спроводе се програми поделе пакета хране, хигијене и сабирне акције. 

Удружење МНРО невладина, непрофитабилна организација која постоји дужи низ година 

прерасла је у институцију за децу ометене у развоју. Поред тога што обезбеђују дневни боравак 

од 8-15 часова за децу ометене у развоју, обезбеђује се и продужени викенд. На тај начин 

омогућенео је деци да бораве у у просторијама са преноћиштем све до недеље до 16 часова. 

Kапацитет смештајног простора је за око 60 корисника. За сада услуге користи  око 40 деце. 

 

8.5.ДЕЦА: РАНИ РАЗВОЈ КАО ИМПЕРАТИВ 

 

Рано детињство је најважнија фаза у развоју целокупног човековог живота. Рана искуства у 

детињству утичу на здравље, развој и образовање до краја живота. Постоје једноставни и 

делотворни начини који омогућавају оптималан развој детета. Инвестирање у децу је важан део 

економије тако се повећава вероватноћа да ће деца бити укљученија у образовни систем и 

постати одрасле особе с бољим здрављем, вишим приходима и већем социјалном укљученошћу.  

Раздобље раног развоја детета нуди посебну прилику да се предузму правовремене 

интервенције и тиме избегну или ублаже проблеми у каснијем развоју. С обзиром да у овом 

периоду важну улогу игра родитељ/старатељ, друштвена заједница је дужна осигурати подршку 

у тој осетљивој фази. Баланс између посла и породичних обавеза тешко је постићи и ту је 

неопходан флексибилан став свих субјеката, актера у овој фази развоја. Због тога улагање у 

програме за децу и породицу има далекосежне позитивне ефекте на целокупно друштво. Добар 

почетак омогућава да деца развију своје потенцијале, а добити које друштво има од улагања у 

рани развој деце су: већи обухват образовањем, већа социјална укљученост инижи издаци за 

здравство и социјалну заштиту. 

      Према последњој процени становништва у Граду има деце од 0-4 године  7 493, што чини 

7,1% укупног становништва, а деце од 5-9 година 8 261, односно 7,8% од укупног становништва.  

У граду постоји предшколска установа ,,Младост” која обухвата пет објекта  Укупан број 

деце припремног предшколског програма је 1.155 а свеукупан обухват деце у предшколским 

установама у граду је 2.302 где се настава обавља у 26 објеката.  

Задатак и циљ  предшколске установе ,,Младост” је да разноликим васпитно-образовним 

програмима подстиче интелектуални, социо-емоционални и физички развој детета. Да негује 

аутентичне потребе и индивидуалне склоности сваког детета, да развије његове способности 

комуникације и креативности, да прошири дететова знања о себи и другима, као и свет који га 

окружује, како би се дете успешно укључило у друштвену заједницу. Кроз предшколске установе 

примењује се систем учења који је специјализован систем учења кроз игру, којем је циљ да 

стимулише ментални развој деце, развој координације покрета, моторике, брзине размишљања и 

закључивања, али и спречавања поремећаја концентрације и пажње и превенира дислексију. 

Овакав метод учења доприноси повећању функционалне писмености. 
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Иако се сваке године издваја све више буџетских средстава за финансирање предшколског 

васпитања и образовања ипак су дугачке листе чекања за предшколце за које није било довољно 

уписних места у ПУ“Младост “. За њих је опција упис у неки од приватних вртића. 

 

           Табела 40.  Буџетска средства Града намењена финансирању предшколске установе         

„ Младост” 

 

Година Укупно градски буџет Средства за ПУ“Младост“ 

2014. 1 997 557 000    162 680 000 

2015. 2 237 282 000    170 779 000 

2016. 2 205 200 000    176 480 000 

2017. 

         2018. 

2 470 126 000 

         2 881 291 000                      

   160 600 850 

   188 806 000 
                                          Извор: Градска управа Нови Пазар, 2018.г. 

 

      У Новом Пазару  постоји неколико приватних вртића: „Колибри“, „Лептирић“, „Мали 

принц“  и „Реуда “ чији је оснивач Исламске заједнице у Србији. У граду има и више играоница 

за  малу децу и децу предшколског узраста.       

 Центар за промоцију здравља у оквиру Завода за јавно здравље Нови Пазар  спроводи 

акредитоване програме за школе и вртиће, којима промовише правилну исхрану и здраве стилове 

живота, којима се подстиче усвајање здравствених навика у раном узрасту.  

 

 

8.6.   МЛАДИ КАО РАЊИВА ГРУПА 

  

     Млади су у Новом Пазару препознати као рањива група и стога је 2019. године основана 

Канцеларија за младе у оквиру одељења за друштвене делатности Града Новог Пазара, док је 

2013.године постала јавна установа. Донет је Локални акциони план за младе од 2012. -2016. 

године. Нови акциони план за перид 2018-2021. године  је у изради. Области које обухвата 

Локални акциони план за младе, 2012-2016.год. као и нови који је у изради  су: образовање, 

здравство, запошљавање, забава, спорт, култура, рекреација, информисање, социјална политика, 

безбедност, слободно време, волонтеризам, млади у руралним срединама, екологија и одрживи 

развој. Доношење локалног акционог плана за млада има за циљ побољшање статуса младих у 

друштву. 

У Новом Пазару према процени из 2017. године живи 23 331 младих (15-29 

година),односно, 11 916 мушкараца и 11 415 девојака, што чини 22,1% укупног становништва. 

У области здравства  Центар за промоцију здравља у оквиру Завода за јавно здравље 

организује низ активности и програма за промоцију здравља и здравствену едукацију младих. 

Такође се спроводе едукативни програми у средњим школама о здравој исхрани, а у сарадњи са 

Канцеларијом за младе од августа 2018.године спроводи се Програм превенције наркоманије у 

основним и средњим школама на територији Града, који је организован од стране Министарства 

здравља, Министарства омладине и спорта и Министарства унутрашњих послова. Предавања су 

предвиђена за све ученике седмог разреда основне школе, ученике првог разреда средње школе, 

професоре и родитеље. 

У оквиру Дома здравља Нови Пазар функционише Саветовалиште за младе . 

 

    8.7.СТАРИЈИ КАО РАЊИВА ГРУПА 

 

 

Нови Пазар је Град са  средње бројном популацијом старијих грађана, односно, оних који 

имају 65 и више година. Њихов број је укупно према последњој процени становништва из 2017. 

године 10 647, што чини 10,1 % удела у укупном становништву, евидентно је да се старосна 

структура становништва Града Новог Пазара  изразито повољна, са високим уделом  младог и 

зрелог становништва док удео старијих људи преко 75 година у укупн  ом становништву Града 

Новог Пазара је 3,5%  од укупне популације Града.          
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Оваква демографска структура становништва намеће појачану бригу и активности усмерене 

ка старијима као рањивој групи. 

У оквиру Центра за социјални рад је организована служба за заштиту одраслих и остарелих 

лица. Социјална помоћ се пружа остарелим лицима без породичног старања, без средстава за 

живот, остарелим теже хроничним оболелима и инвалидним лицима, остарелим лицима са 

породичним проблемима, душевно оболелим остарелим лицима, ментално недовољно 

развијеним остарелим лицима о којима брине 8 геронто-домаћица – водитеља случаја, један 

руководилац, један координатор ванинституционалних активности и возач. 

Подршка и заштита старијим лицима пружа се у оквиру Геронтолошког центра Нови Пазар 

у којем је заштићеним становањем је обухваћено 93 старијих лица у једнособним становима који 

су прилагођени редукованим способностима лица у позним годинама. Техничка прилагођеност се 

огледа у свођењу животног простора на мању и лакше савладиву квадратуру, довољну 

осветљеност, са решеним хигијенским условима. Техничко одржавање, континуиран надзор и 

бригу о становању врше службе Геронтолошког центра који такође обезбеђује и здравствени 

надзор, психо-социјалну помоћ и подршку, саветодавни рад, медицинску негу и помоћ, хоби-

терапије и физикалну рехабилитацију, као и сервисне услуге.  

  За старије суграђане су такође предвиђени и  и попусти за учлањење у Градску библиотеку 

и читаоницу, при набавци улазница на културне и спортске манифестације, а преко многобројних 

геронтолошких клубова и месних заједница се врши повољна и организована набавка огрева и 

другог материјала.  

Октобар је месец  када се обележава Међународни дан старијих у оквиру којега се 

одржавају разне манифестације посвећене старијим суграђанима у предшколским установама, 

образовним и другим институцијама.Завод за јавно здравље у Новом Пазару стални је посетиоц 

Геронтолошког центра Нови Пазар.  

За старије суграђане се у здравственим установама, месним заједницама и другим местима 

организују бесплатни прегледи, контроле здравља и консултације са лекарима у циљу првенције 

и очувања и унапређења здравља. 

 

 

                                                       9.БЕЗБЕДНОСТ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

       За бригу о безбедности у заједници у Граду је задужен Савет за безбедност чији чланове 

именује Скупштина Града. Безбедност у заједници је једна од социјалних одредница здравља. 

Припадници Полицијске управе на пољу безбедности сарађују не само са градским Саветом за 

здравље, већ и са образовним установама, установама социјалне и здравствене заштите, 

правосудним органима и др. 

      Важан показатељ безбедности у заједници јесте број саобраћајних незгода на територији 

Града  Припадници Одељења саобраћајне полиције поред превентивних активности максимално 

примењују и репресивне мере преко појачане контроле саобраћаја и подношења прекршајних и 

другох пријава прекршиоцима саобраћајних прописа. 

 

 

Tабела 41.  Број саобраћајних незгода на подручју града Новог Пазара у 2016, 2017. и 2018. год. 

 

 

       Година     2016.год.   2017.год.    2018.год. 
Број саобраћајних незгода        349         376        359 
Број саоб. нез. само са материјалном штетом        195         174        200 
Број саоб. нез. са настрадалим        154         202        159 
Број погинулих лица            5             4            9 
Број тешко  повређених лица          44           40          40 
Број лако повређених лица        239         228        308 
Укупно настрадалих лица        288         272        357 
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      Посматракући структуру откривених прекршаја у 2016.г., 2017.г. и 2018, години и поднетих 

захтева за покретање прекршајних поступака, може се закључити да су прекршаји у области 

безбедности саобраћаја разноврсни и гледано по структури откривених прекршаја табела би 

изгледала овако: 

 

Табела 42. Структура прекршаја на подручју града Новог Пазара у 2016,2017. И 2018.год.: 

 

Структура прекршаја      2016.год.    2017.год.   2018.год. 

Укупан број прекршаја         22 407       17 906    15 953 

Против правних и одговорних лица               14                0           10 

Непроп. и неприл. брзина          6 979         7 399      3 239 

Вожња без потребне категорије             299            185         156 

Вожња у време забране             126              70           59 

Вожња под дејством алкохола             255            348         159 

 

Технички неисправна возила            169              81           18 

Непрописно претицање            199            118         103 

Нерегистрована возила            355            168         185 

Остали прекшаји из чл.330,331, 332                 0                0             0               

Неплаћање мандатне казне у законском 

року 

         9 627         5 751      5 152 

Непропуштање пешака на пешачко 

прелазу 

               2                0            1 

Поднети захтеви за покретање прек. 

поступка 

        2 233         1 929      1 020 

Издато ПНС и ПН записника       19 888      15 769     14 630 

Неплаћање казне у року од 8 дана 10108       10 017       9 478 

 

   

 

      Висок степен моторизације и мобилности је карактеристика за подручје које покрива 

Полицијска управа у Новом Пазару. Према статистичким подацима степен моторизације износи 

0,90 путничких аутомобила по домаћинству а  мобилност становништва  према ЦЕП-а износи 

2,44 путовања по становнику у току дана. У Новом Пазару се дневно се оствари преко 153 000 

путовања (моторизованих и немоторизованих). 

 

 

 

 

Табела 43. Структура настрадалих лица у саобраћајним незгодама на подручју које покрива 

Полицијска управа Нови Пазар 

 

Категорија учесника у саобраћају     2014.год.   2015.год.   2016.год. 

Возачи моторних возила         108      124      168 

Пешаци           74        85        91 

Путници укупно             0          0        14 

Мопед              0          0        14 

Бициклисти           15        26        20 

 

  

      Због пожара на отвореном простору поднета су 3 захтева за покретање прекршајног захтева. 
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        Наведени показатељи указују да је осим интензивнијих контрола саобраћаја које се од 

стране саобраћајне полиције спроводе од краја 2015. године неопходно већу пажњу посветити 

превенцији саобраћајних незгода. 

       Нарочита пажња поред едукације и кампање усмерене ка најугроженијим старосним 

категоријама  учесника у саобраћају – деце и младих ( опрезно понашање и придржавање 

саобраћајних правила и саобраћајних ограничења и знакова) као и акценат  на најчешће факторе 
ризика: вожње у пијаном стању и неприлагођене брзине. Такође је неопходно боље одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, путне мреже, тротоара, као и изградња нових бициклистичких 

стаза.           

        Према броју  извршених кривичних дела Нови Пазар је међу градовима са нижом стопом 

криминалитета.    

 

 

Табели  44. Број правоснажно осуђених пунолетних  и малолетних лица у Новом Пазару 
 

 

 ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕНА ПУНОЛЕТНА И МАЛОЛЕТНА ЛИЦА, ПРЕМА МЕСТУ ИЗВРШЕЊА 

КРИВИЧНОГ ДЕЛА  

 

 Нови 

Пазар 

 

година 

Пунолетна лица Малолетна лица 

 свега кривична дела против свега кривична дела  
против 

 живота 

и тела 

имовине здравља 

људи 

безбед-

ности 

јавног 

саобра-

ћаја 

правног 

саобра-

ћаја 

живота 

и тела 

имовине 

 2016. 318 24 90 36 10 5 37 9 7 

 2017. 339 20 111 30 10 4 73 10 14 

 2018. 217 20 53 22 9 6 22 1 4 

 

 
Извор: Републички завод за статистику Србијe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 45.Eвиденција кривичног дела насиља у породици у Граду Новом Пазару  

  

 
Кривични поступци за кривично дело из чл. 194. 2015 2016 2017 

Број поднетих оптужних предлога  16 14 43 

 
     

Број пријављених случајева Број  Година 

Број пријављених случајева породичног насиља према деци 12 2016 

Број пријављених случајева породичног насиља према женама  44 2016 
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Број деце у сукобу са законом (6─17 година) 63 2016 

Стопа деце у сукобу са законом (6─17 година) (на 1000 деце)  3 2016 

   

 
                        Извор: Профил града Новог Пазара, 2017.година 

 

 

     У складу са законским одредбама Центар за социјални рад има мобилне тимове и у Служби за 

заштиту деце и омладине и у Служби за заштиту одраслих и старих особа,тзв неодложне 

интервенције.Мобилни тимови су приправни 24 часа дневно сваког дана.Од почетка 2017.године 

до 20.11.2017.године имали су  218 интервенција по позиву Полицијске управе Нови Пазар. 

   Укупан број неодложних интервенција у току 2018. године, упућене Центру за социјални рад је 

464. Пријаве су биле од стране ПУ Нови Пазар или од физичких лица. Пријаве су упућене и 

телефонским путем. 

   Укупан број процесуираних пријава насиља у породици у 2018-ој години је  109. Од тог броја 

77 је вршњачко насиље, а 32 случаја су стара лица. 

   У току године,у Центру за социјални рад се oбради око 350 предмета који се односе на заштиту 

деце и омладине у сукобу са законом. Наиме, у току припремних поступака код Вишег суда, 

покренутих према малолетним учиниоцима кривичних дела, као и др. поступака код судова и 

тужилаштава, у заједничком раду се у току години ради на око 300 предмета. 

     У прекршајним поступцима, у 130 предмета су достављени налази и стручно мишљење 

надлежном  суду. 

 

                            Табела 46. Број жртава насиља у  Новом  Пазару 

 

 
  

Број 
породица 

  Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

  67   67 9 37 6 136 

 

  

      9.1.БРОЈ УБИСТАВА ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

    На основу података које смо добили од Управе Вишег јавног Суда у Новом Пазару у периоду 

од 2015. – 2017. године на територији Града Новог Пазара није било убистава у којим су 

оштећена лица женског пола, али је у Центру за социјални рад у 2016. години пријављено 44 

случаја насиља према женама.  

 

 

10. РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ 

 

       Рекреација и спорт у Новом Пазару имају богату традицију.  Спорт има кључну улогу у 

сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању 

позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега 

преносе. Једна је од покретачких снага за достизање Миленијумских циљева развоја људског 

друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Спорт је важан како за појединца тако и за 

друштвени и културни развој сваке заједнице. Доприноси личном и друштвеном развоју кроз 

креативне активности и рекреацију, који служе задовољењу човекове потребе за физичким 

вежбањем ради личног физичког и менталног благостања. Тесно је повезан са другим сферама 

политичког одлучивања и планирања у заједници као што су: образовање, здравство, социјална 

заштита, локално и национално планирање, уметност и одмор. Бављење спортом и физичко 

образовање су основна људска права свих грађана Републике Србије и гарантује им се 

остваривање тих права. Снажи децу и младе, како са аспекта физичког здравља, тако и са 
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психосоцијалног аспекта, доприносећи самопоштовању, развоју одговорности, истрајности, 

усвајању позитивних вредности и формирању здравих личности.  

Спорт доприноси промоцији здравља и превенцији хроничних болести, развоју образовања 

деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, инклузији и благостању особа са 

инвалидитетом, а све са циљем да у потпуности развију своје личности кроз физичко образовање 

и програме прилагођене њиховим захтевима.  

Грађани могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима, 

што и јесте најважнији циљ Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 

2018. године, или као пасивни посматрачи, односно гледаоци и љубитељи спорта. 

       Укупан број спортских организација-клубови који делују на територији Града је 72. Од тог 

броја 48 су редовни чланови Спортског савеза града Новог Пазара а 24 спортске организације су 

придружни чланови. 

Kровна организација свих спортских клубова, савеза и удружења у области спорта је 

Спортски савез града Новог Пазара. Спортски Савез је основан и активно делује од 1996.год. 

Школски спорт је организован у 5 нивоа такмичења: 

1. Школско првенство (међуодељенско, изводе га школе), 

2. Општинско првенство (16 основних и 6 средњих школа),  

3. Окружно првенство (Нови Пазар,Тутин, Рашка, Kраљево,Врњачка Бања),  

4. Међуокружно првенство (Рашки, Шумадијски, Златиборски, Моравички округ), 

5. Републичко првенство или сваке четврте године Олимпијске игре школске омладин 

Србије. 

Основни проблеми у школском спорту у граду Новом Пазару су:  

-недовољан број школских сала код основних и средњих школа, нарочито основних на 

територији града, 

-недостатак школских, тј међуодељенских такмичења, којим би се повећао број учесника у 

школском спорту и која представљају базу школског спорта - мали број спортских секција 

у школама, 

- смањење броја ученика у истуреним одељењима школа (на сеоским подручјима),  

- недовољна мотивисаност професора физичке цултуре, 

-слаба заинтересованост директора школа за реализацију ваннаставних, спортских 

активности. 

  

       Већина постојећих фискултурних сала не поседује адекватне спортске реквизите и опрему.   

Настава се одвија на отвореним теренима. Од 6 средњих школа, 3 школе имају а 3 школе немају 

фискултурну салу.  С обзиром на овакво целокупно стање са школским салама наставе физичког 

васпитања се одржавају у салама Спортског центра Новог Пазара и Спортској хали Пендик. 

   Услови за рекреативни спорт су постали скупљи пошто је иницијативу у овој области 

спорта преузео приватни сектор, пре свега кроз изградњу добро опремљених рекреативних и 

фитнес центара. Kомерцијализација је присутна и у раду са децом док је спорт инвалидних лица 

практично у повоју. 

Спортски савез је у 2015. години реализовао следеће бесплатне програме из области спорта 

за све и спорта за особе са инвалидитетом: Бесплатна школица пливања, Дани пешачења, Дан 

изазова, Турнир у шаху особа са инвалидитетом у Новопазарској бањи итд. 

  Кровна организација свих спортских клубова и удружења у области спорта је Спортски 

савез града Новог Пазара. Спортски Савез је основан на Оснивачкој скупштини и активно делује 

од 1996.године. Од поцетка Спортски савез Нови Пазар има за циљ и задатак да организује све 

значајне спортске манифестације, учествује у свим догађањима која су везана за новопазарски 

спорт од локалног и ширег значаја, да прати рад локалних клубова, да координира између истих 

као и да подржава, прати и пружа све врсте помоћи како би се унапредио спорт и физичка 

култура у граду. 

         Примарни циљеви савеза јесу омасовљење спорта, његова популаризација код што већег 

броја становништва са посебним фокусирањем на млађу популацију, на што бројнија окупљања и 

организовања у спортским активностима предшколске деце, школске омладине и осталог 

грађанства. Такво друштвено опредељење у физичкој култури трасирало је и један од основних 
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циљева у раду Спортског савеза а то је повећање броја активних учесника и чланова у физичкој 

култури. 

     Спортска инфраструктура Град Нови Пазар у свом поседу има значајну спортску 

инфраструктуру. 

Фудбалски терени: 

-Градски стадион (капацитета 12.000 места)  

- Стадион у насељу Шутеновац  

- Стадион у Новопазарској бањи. 

- Атлетски стадион. 

На Рекреационом центру налазе се Спортско-сајамска установа “Пендик” ,  2264м².У склопу ове 

квадратуре постоји велика сала где се могу играти одбојка,мали фудбал,кошарка и рукомет, 4 

свлачионице и свлачионица за званична лица. Капацитет дворане је 1.500 гледала. Трибине су 

урађене на јужној и западној страни, док на источној су постављење помоћне челичне трибине и 

платформа за камере димензија 6x2.50x2.20м. У објекту је смештена управа спортско-сајамске 

установе, као и Канцеларија за младе. Предвиђена је Фитнес сала – теретана и сала за борилачке 

спортове. 

Терени и објекти који се налазе на Рекрационом центру: 

 

      Табела 47. Терени и објекти који се налазе на Рекрационом центру: 

 

Ред. 

Бр. 

Назив  Димензије  

1. Мини терен 100м x 50м 

2. Два одбојкашка терена 2x(18м x 9м) 

3. Тетрен за одбојку на песку 30м x 15м  

 

4. Три кошаркашка терена 3x828мx15м) 

5. Холмер стаза 800м 

6. Стари рукометни терен 40мx20м 

7. Тениски тетрен 24мx12м 

8. Два терена на отвореном 44м2 

9. Скејт парк 40мx20м 

10. клизалиште 33мx15м 

 

      У власништву града налази се Градски базен (велики базе 50мx25м и мали базен 15мx12м) 

као и базени у приватном власништву. Укупни капацитети су недовољни у односу на број 

становника  града Новог Пазара. 

 

Табела 48. Објекти који се налазе у спортској хали на Хаџет 

 

Ред.бр Назив  Димензије  

1. Велика сала са 1200 седећих места 1100 м2 

2. Мала сала 440м2 

3. Бифе клуб 78м2 

4. Теретана 40м2 

5. Сала за борилачке послове 225м2 

6.  Куглана која није у функцији 640м2 

7. Простор око спортске дворане Око 3ха 

 

 

        11.КУЛТУРА 

 

Kултура и уметност представљају креативне начине за едукацију у области промоције 

здравља помоћу којих можемо много снажније да пренесемо поруке и укључимо грађане. 
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Kултура доприноси,срећи, благостању, бољем менталном здрављу, квалитетном провођењу 

слободног времена, зближавању и повезивању људи, спречава усамљеност и укључује различите 

људе. Зато је важно да култура буде доступна за све. 

         Бројна истраживања културних потреба указују на чињеницу да је подизање образовног и 

културног нивоа услов друштвеноекономског развоја и вишег нивоа јавног здравља. У култури и 

уметности битну улогу игра имагинација, машта. Машта је важна, често и важнија од знања, јер 

знање је ограничено. Ако се ограничимо само на знање, били бисмо осуђени на стагнацију, док је 

машта неограничена. Она даје идеје, иде даље и често предсказује будућност. 

        Усвајање одређеног културног обрасца подразумева и одређен животни стил сваког 

појединца који је здрав, безбедан, солидаран, партиципативан, диференциран и који не доводи у 

питање ниво задовољавања потреба будућих генерација. Достизање жељеног нивоа друштвеног 

благостања зависи у првом реду од усвајања одрживих животних стилова у друштву, вредносних 

оријентација, повећања социјалног капитала, од друштвеног и културног идентитета. 

 У Граду постоји музеј ,,Рас”који обилује разним предметима који осликавају прошлот овог 

краја. 

Музичка школа ,,Стеван Мокрањац” је изнедрила и музички образовала много младих 

уметника. 

Новопазарско удружење ликовних уметника  ,,Сопоћани”-НУЛУС, је најстарије удружење у 

нашем граду, које има богат и разноврсатан уметнички живот и традицију. Удружење је  

организација која је спојила професионалце и сликаре аматере и на тај начин направила амбијент 

за слободно деловање независних уметника Новог Пазара.Удружење је основано 19.фебруара 

1975. године под називом Клуб ликовних уметника ,,Сопоћани” као ликовна секција града при 

Радничком универзитету у Новом Пазару. Ликовно стваралаштво чланова удружења, годинама су 

се искристалисали уметнички афинитети.Назив ликовне колоније ,,Санџак инспирација 

уметника” детерминисан је самим местом у којем се одржава, познатом по културно-историјском 

и природном наслеђу, по мултиетичности и мултикултуралности становника који ту вековима 

живе.,,Сопоћанска виђења”спада у колоније високог значаја, не само због дужине трајања од 

скоро четири деценије, већ у највећој мери због уметника и дела која су они током боравка 

оставили фундусу Културног центра Нови Пазар.Ова традиционална манифестација 

међународног значаја нашој средини даје посебну културну димензију, а висок ниво свести 

грађана о значају њеног одржавања, доприноси позитивној интеракцији и размени информација 

током боравка ућесника у Новом Пазару.   

Годишње се расписује оглас за неафирмисане уметнике и радови истих се излажу у 

Мултимедијалном центру као и ликовне изложбе.  

Позориште у Новом Пазару постоји дужи период. Представе изводе не само глумци овог 

града већ често гостују и глумци других позоришта.  

Традиционално се спроводи манифестација ,,Стари Град” у трајању од недељу дана. 

Градска библиотека у којој се поред великог фонда књига одржавају  и књижевне вечеру на 

којима се промовишу књиге локалних писаца, поседује и читаону за студенте и остала лица која 

желе да обогате своју личност читањем. 

Активна културно уметничка друштва у граду Новом Пазару су: 

-КУД ,,Голија“ 

-КУД „Рас“ 

-Хор „Ђулистан“ 

У протеклом периоду формиране су и плесне школе које су бројиле већи број младих старости од 

3-15 година. 

       Свако улагање у културу је важно, поготову у кризним временима, јер се културом повећава 

креативност, уметност, таленат и здравље човека и тако делује на узроке и корене кризе који су 

дубоко моралне и вредносне природе, па тек онда економске, политичке, правне, социјалне и 

друге врсте.  

       У савременом свету процеси глобализације носе и опасности по културу, а то је 

хомогенизација, стандардизација и нестајање културне разноликости што као реакцију често има 

појаву културног фундаментализма као заштиту изврсности и културне специфичности. Излаз је 

у културној инклузији, односно,отворености за друге културе. Стратешки циљ градске културне 

политике је увећање куклтурног капитала очувањем, афирмацијом и презентацијом културне 
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баштине Града, подстицање савременог културног стваралаштва, унапређење и доступност 

културних садржаја, развој и неговање публике, повећање медијске видљивости културе, као и 

умрежавање културе са осталим друштвено-економским секторима. 

 

 

    12. МЕДИЈИ 

 

 

       Медији су битан партнер у активностима јавног здравља јер се путем медија промовишу 

активности и мере које доприносе здрављу. Медији доприносе да све акције и сазнања у области 

јавног здравља допру до што ширег круга људи, да их информишу о организацији здравствених 

активности на бржи и лакши начин, посебно у области здравствене неге, превенције, бриге о 

старима, промоцији породица са више деце, као и перманентног здравственог образовања.       

Истовремено, велика је и одговорност медијских посленика пошто непотпуним, пристрасним и 

необјективним информацијама могу допринети подизању панике и страха. Због тога је сарадња 

са медијима драгоцена и требало би је непрестално одржавати и развијати. 

На територији града Новог Пазара постоји 3 телевизијске и 4 радио станице,3 интернет 

портала и друштвених мрежа. 

Када је реч о интернету, постоје процене, према којима преко 60% претплатника користи 

интернет, тако да се може претпоставити да исти проценат домаћинстава у Новом Пазару 

располаже интернетом, што се у односу на показатеље за Србију може сматрати високим 

процентом. 

  

 

 

13. ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

  

        Уз своје редовне активности, верске заједнице могу у сарадњи са здравственим установама 

да допринесу промоцији здравља. Постоје бројни примери у којима  верске заједница могу да 

дају подршку у борби против ХИВ-а и других полно преносивих болести, болести зависности, 

имунизације, обележавање важних догађаја у календару јавног здравља и акцијама за старе. 

У Граду функционишу две исламске и једна православна заједница. 

         Висина средстава која се додељују верским заједницама  које делују на територији града 

Новог Пазара дефинисана је Одлуком о буџету града Новог Пазара за текућу годину. За 2016.год. 

опредељена су средства од 1.000.000 динара наглашено за верске заједнице а у 2017-ој 

опредељена су средства у висини 14.000.000 динара за невладине организације у оквиру којих су 

сврстане и верске заједнице за које је у поменутој години од наведених средстава за верске 

заједнице опредељено 1.500.000 динара. 

        Средства се додељују путем Јавног позива којим су дефинисани критеријуми за доделу 

средстава за суфинансирање пројеката. 

 

 

 

 

 

14. ФИНАНСИРАЊЕ 

 

  

Послови Града се финансирају из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по 

основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. Граду припадају изворни 

приходи остварени на територији Града, у складу са Законом који уређује финансирање локалне 

самоуправе. 

Скупштина доноси буџет  Града за сваку фискалну годину, којим се обухватају сви приходи 

и друга примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу 
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са законом. По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу 

буџета Града. 

Одлука о буџету града Новог Пазара за 2019. годину је урађена по новој методологији 

израде буџета који се зове Програмско буџетирање. У Одлуци о буџету Града за 2019. годину 

свака област је дефинисана у оквиру програма под одређеним бројем. Област здраствене заштите 

се финансира кроз финансирање Програм 11-социјална и дечја заштита за коју је предвиђено 

162.400.000 динара и Програм 12 –Здраствена заштитаза за коју је предвиђено 6.000.000 динара. 

Одлука о буџету града Новог Пазара за 2019.годину је објављена у „Службеном листу 

града Новог Пазара“, број 7/19. 

Основне школе ............................................................................................................112.856.000 

Средње школе.................................................................................................................63.355.000 

Наставно рекреативни центар за ученике основних и средњих школа ....................3.000.000 

Развој спорта и омладине ...........................................................................................139.650.000 

Развој културе и информисања...................................................................................218.300.000 

Социјална и дечија заштита........................................................................................162.400.000 

Здравствена заштита........................................................................................................6.000.000 

Пољопривреда и рурални развој...................................................................................12.000.000 

Фонд за заштиту животне средине..............................................................................12.000.000 

Развој туризма................................................................................................................19.420.000 

Канцеларија за младе ...................................................................................................10.330.000 

Регионално позориште..................................................................................................20.800.000 

 

Очекивања су да након усвајања Плана јавног здравља ,чији ће саставни део бити Акциони 

план за спровођење ,у коме ће бити дефинисани програми, који ће се за наредну календарску 

годину садржати у Одлуци о буџету града за наредну годину 

. 

15. СТАВОВИ И ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ СТАНОВНИШТВА И ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

     Слика здравља града Новог Пазара је допуњена консултовањем становништва о томе шта они 

увиђају као проблем и која су могућа решења. Прикупљено је 120 упитника методом брзе 

процене у којој су учествовали различите категорије становници. Прикупњени упитници су 

обрађени методом тематске анализе којом су добијене најчешће помињане теме. Током 

анкетирања водило се рачуна о старости испитаника. Око 30% млади, 30% старија лица и остало 

лица средње доби. Листа проблема дефинисана је као: 

-јавна хигијена, 

-саобраћај, 

-менталитет народа, понашање људи 

-урбанистичка  несређеност 

-мале зараде, мала примања 

-мало времена за физичку активност 

    Kреирање слике здравља је спроведено уз консултовање грађана, њено праћење нам омогућава 

континуирано развијање и подстицање партнерства и мотивисање партнера на учешће у 

активностима којима се унапређују здравље грађана града Новог Пазара. 

 

 

 

  

16. СWОТ АНАЛИЗА 

 

 

Пре издвајања приоритета у области јавног здравља Града неопходно је сагледати 

могућности које локална заједница има у датим околностима. Алат који је коришћен у 

сагледавању унутрашњих снага и слабости за решавање јавноздравствених проблема, а и за 

спољашње прилике и претње које могу утицати на остварење јавноздравствених циљева 

представљен је у табели. 
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                СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

 

- Постојање законских и стратешких 

докумената из области јавног здравља 

- Постојање  ЗЗЈЗ Нови Пазар 

-Агилна локална самоуправа 

- Етничка и културна разноврсност 

-Сачињен велики број пројеката 

-Добар геостратешки положај 

-Нормативна заокруженост за одређене 

ком. делатности и одржавању стамбених 

зграда (снабдевање водом за пиће,  

снабдевање топлотном енергијом, 

прерасподела топл. енергије, јавни превоз) 

-Програм развоја спорта-урађен 

-Увећани и савремено опремљени 

просторни капацитети здравствених 

установа ( Дијагностички центар, Служба 

хитне помоћи)  

- Богата културна баштина,  

-Спремност и отвореност ка иновацијама, 

-Сензибилитет за потребе рањивих група, 

- Развијен НВО сектор,  

- Постојање Резервата биосвере ,,Голија”, 

-Непостојање  великих индустријских 

загађивача, 

-Велики проценат младог становништва, 

-Велики број изворишта , локалних –

водних објеката,     

-Постојање објеката у оквиру  комуналне 

инфраструктуре (рециклажни центар, 

бустер станица, црпне станице, постројење 

за пречи. воде за пиће и др.), 

-Започет мониторинг над факторима 

животне средине                                                                                                                                 

 

-Низак ниво здравствене културе грађана 

-Недостатак кадра у већини јавних установа 

- Прекомерна администрација, 

 -Недовољни технички капацитети Јавних 

комуналних предузећа за пружање услуга 

становништву Града 

- Недовољна улагања у промоцију здравља, 

- Неопремљеност дома здравља и ЗЗЈЗ како 

просторно и недостатком ореме 

-Непостојање постројена за пречишћавање 

отпадних вода, 

 -Недовољна покривеност у пружању 

комуналних услуга , 

-Непостојање евиденције сеоских 

водовода,небрига и неадекватна конрола 

истих, 

 -Недовољна контрола хигијенске 

исправности воде са сеоских водних објеката 

, као и мере дезинфекције  и санације водних 

објеката, 

  - Недовољно развијен информациони 

систем и  обученост за рад на компијутеру и 

новијим апаратима, 

-Неакредитоване здравствене установе,  

- Затворене школске кухиње,  

-Злоупотреба интернета и друштвених 

мрежа, 

-Незаинтересованост и немотивација 

руководиоца пројеката, 

-Недостатак финансијске подршке ЗЗЈЗ НП 

 

 ШАНСЕ 

 

ПРЕТЊЕ 

 

- Република Србија је кандидат за 

европску унију, доступност фондова ЕУ,  

-Добра сарадња између локалног и 

републичког нивоа власти, 

- Укључивање у мрежу здравих  градова, 

-Могућност  подизања нивоа свести о 

значају превентивних прегледа, 

-Постојање планске документације вишег 

реда (Просторни план и Гнерални 

урбанистички план), 

- Могућности за рекреацију и спорт, 

- Партнерски приступ локалне самоуправе, 

- Развој органске производње, 

 

-Одлив  младих у све већем  броју, 

-Девастирање ресурса(вода, ваздух), 

-Неадекватан модел финансирања здравства, 

- Централизација средстава, 

- Економска криза, сиромаштво, 

-Дугогодишње неулагање у бици- 

циклистички саобраћај, 

- Неадекватна категоризација у законима који 

преферирају неразвијена подручја 

- Загађење животне средине услед штетног 

утицаја нехигијенске депоније Голо брдо 

-Све већа оптерећеност хроничним  

незаразним болестима (малигне болести 



 68 

- Коришћење геотермалне енергије, 

- Унапређење рециклажних активности,  

- Урбана обнова,  

-Успостављање континуираног 

мониторинг фактора животне средине у 

складу са одговарајућим законским 

актима, 

- Поновно увођење исхране у школским 

установама, 

-Повећање активности у оквиру промоције 

здравља, превенција болести и 

оснаживање средине која пружа подршку 

здравим стиловима живота. 

 

 

 

 

 

 

 

дијабетес, кардиоваскуларне болести, 

гојазност), 

-Све већа оптерећеност хроничним заразним 

болестима и болестима зависности ( 

наркоманија , пушење, алкохолизам, коцка), 

-Нездрава исхрана деце током боравка у 

школама, 

-Све већи број деце са деформитетима кичме, 

оштећењима чула вида као и 

психоемоционалним поремећајима услед 

прекомерног коришћења уређаја савремене 

технологије. 

 

 

         СВОТ анализа на основу које су видљиви унутрашњи и спољашњи аспекти датости и 

могућности уочене у Граду. Наравно, списак свих снага и слабости, као и шанси и изазова није 

коначан и подложан је сталним преиспитивањима и допунама. 
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ДЕО ДРУГИ  

 

1.ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

     Јавно здравље је шири концепт од здравствене заштите. Јавним здрављем се унапређује како 

здравље појединца, тако и читаве популације или  заједнице као и животне средине. Начин и 

услови живота највише утичу  на здравље, те је неопходно радити на њиховом побољшању и то 

кроз координисане активности свих сектора. Наведено чини да јавно здравље има изразито 

интерсекторски карактер.  

             Основни принципи на којима се заснива стратешко планирање јавног здравља Града 

Новог Пазара су: 

- тимски и интердисциплинарни рад, 

- интерсекторска сарадња и укљученост свих у процес доношења одлука 

значајних за јавно здравље, 

- одговорност локалне заједнице за здравље, 

- препознавање социјалноекономских детерминанти и фактора ризика, 

- присуство свих облика партнерства за здравље. 

             Принципи и концепти јавног здравља мењали су се током времена и  могу се   уочити 4 

развојне фазе: 

- хигијенска фаза (19.век), 

- индивидуалистичка фаза (20. век), 

- терапијска фаза (40-те године 20.века), 

- ново јавно здравље( друга половина 20.века). 

                        Прва, хигијенска фаза у развоју јавног здравља се везује за побољшање 

хигијенских и санитарних услова у неколико европских земаља која је мотивисана погоршањем 

здравља становништва услед индустријске револуције. У то време велики број људи живи у 

градовима без одговарајућих стамбених и санитарних услова, што је довело до многих епидемија 

заразних болести и великог пораста морталитета. Из тих разлога локалне власти су постављале 

лекаре на јавне дужности, чији је задатак био надзор инфективних болести и пружање 

медицинске помоћи сиромашнима. Ти градски лекари се могу сматрати првим руководством 

јавног здравља на локалном нивоу, а активности јавног здравља су првенствено биле усмерене на 

побољшање услова у животној средини.Велики допринос за град Нови Пазар у том периоду 

одиграла је Бактериолошка станица, као једна од пенест у Краљевини СХС. 

                        У другој, индивидуалистичкој фази, активности јавног здравља су усмерене на 

контролу микроорганизама и унапређење имунитета путем имунизације. 

                       Трећа, терапијска фаза је започела открићем нових лекова ( сулфон-амиди, 

инсулинска терапија..) почетком четрдесетих година прошлога века. У то време је већ 

успостављена контрола над заразним болестима и „старо јавно здравље“ почиње да губи 

политички значај и државна средства се доминантно усмеравају ка болницама и куративној 

здравственој заштити. Таква пракса узроковала је енормно поскупљење здравствене заштите, 

која није резултовала пропорционалним побољшањем здравственог стања, те је постало јасно да 

се услови живота, као и понашање становништва не смеју занемарити и да је реоријентација 

институција јавног здравља неопходна. 

                     Четврта фаза се означава као „ново јавно здравље“, а започела је у другој половини  

20. века и још увек траје и темељи се на принципима стратегије „Здравље за све“. Развој ове фазе 

условљен је пре свега сазнањима о ограниченим ефектима куративне медицине и скупих 

технологија, као и све већим социоекономским неједнакостима и ризицима по здравље. 

Неједнакости успоравају социјалну мобилност. Друштва велике неједнакости имају велике 

здравствене проблеме међу становништвом. У друштвима неједнакости и слабе социјалне 

мобилности људи губе сваку наду, постају песимисти, апатични, повлаче се из друштвеног 

живота, а све то није добро за здраво друштво. Ново јавно здравље се бави систематским 

покушајима идентификовања здравствених потреба и организацијом свеобухватних здравствених 

служби. Суштина јавног здравља је здравље популације и оно укључује организацију особља и 

средстава за обезбеђење свих здравстених служби потребних за унапређење здравља, превенцију 

болести, дијагностику и лечење болести, као и рехабилитацију. 
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            Ново јавно здравље, поред класичних области, настоји да се бави проблемима који се 

односе на правично коришћење здравствених услуга, екологију, јавно-здравствену политику, 

повезаност здравља са социјалним и економским развојем. Ново јавно здравље дефинише 

здравље као инвестицију за постизање бољег квалитета живота у заједници. Посебан значај се 

даје понашању појединаца у животној средини и условима живота који значајно утичу на ово 

понашање. Ново јавно здравље се темељи на промоцији здравља и примарној превенцији, а 

инструментализује се кроз тимски и интердисциплинарни рад, мултисекторску сарадњу и све 

облике партнерства. Јавноздравствени проблеми се решевају на свим нивоима, националном, 

регионалном и локалном, али се највећа непосредна корист постиже решавањем проблема у 

локалној заједници. 

          Придржавајући се наведених принципа у процесу доношења Плана  јавног здравља Града 

Новог Пазара за период 2018. – 2025. годину могуће је тежити вредностима као што су:  

- хуманост, рад, преганост, напор, стваралаштво, креативност, интерактивност, толерантност, 

интеграција, 

 -социјална правда, једнакост и доступност у здрављу, јер сваки грађанин има право на највиши 

могући ниво здравствене заштите, 

- заснованост на чињеницама, доказима и примењивост онога што доказано доприноси здрављу, 

- оснаживање људи да буду оспособљени за унапређење здравља и 

- солидарност. 

 

   

2.ВИЗИЈА И МИСИЈА 

 

 

Визија јавног здравља је здрав човек, здрава популација у здравој животној средини. 

Мисија јавног здравља је да модернизујемо, прикупљамо, производимо и интегришемо 

знања употрeбљива за добро здравље, здраву животну средину и радну околину. 

            

            Јавно здравље је скуп знања, вештина и активности усмерених на унапређење здравља, 

спречавање и сузбијање болести, продужење и побољшање квалитета живота путем 

организованих мера друштва. Стога План јавног здравља (у даљем тексту: План) подстиче 

унапређење здравља и очувања здраве животне средине, спречавање болести и продужење 

квалитетног живота становништва. 

Дефиниција здравља Светске здраствене oрганизације: „Здравље је стање свеукупног 

физичког, психичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести или немоћи“.Здравље 

је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или 

неспособности. Здраствени проблеми у оквиру јавног здравља у Републици Србији се решавају 

на свим нивоима, али се нај ефикасније решавање проблема може постићи у јединицама ликалне 

самоуправе.  

       На основу изазова јавног здравља у Новом Пазару у плану се утврђују мија, визија,принципи, 

општи и специфични циљеви, акциони план за деловање, као и механизми за праћење и 

евалуацију. 

        План јавног здравља представљаће део Стратегије одрживог развоја града Новог Пазара. 

Град Нови Пазар  је 2025. године град у којем је здравље изнад свега,приоритет свих приоритета. 

         Наведено значи да је здравље највећа вредност која се уважава у свим локалним политикама 

и да се  доносиоци  одлука Града  руководе том вредношћу, увек имајући на уму  првенствено 

како ће се реализација било које  одлуке одразити на јавно здравље становништва Града Новог 

Пазара. 

  

      У 2025. години Град Нови Пазар  је  град здравих, задовољних људи који бележи раст 

квалитета живота и који живе у квалитетнијим условима спољашње средине. То је град у којем се 

препознају вредности природног капитала, у којем се инвестира у еколошки подобне 

технологије, у којем постоји усклађеност градитељског,  природног и културно историјског  

наслеђа. Град је окружен природним добрима, са развојем базираним на традиционалним 

вредностима, одрживом коришћењу ресурса, уз могућност неговања здравих стилова живота. 
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         Нови Пазар би требало да постане град у коме људи воле да живе и раде и где радо 

заснивају породицу, где су безбрижни, где рађају децу, где наталитет има тенденцију раста.  

        Ради остварења наведене визије грађани Новог Пазара имају задатак, мисију сарадње на 

унапређењу здравља телесног, здравља у привређивању, здравља природне средине, здравља 

моралног и духовног, једнако потребног свима.  

     Унапређењем здравља и квалитета живота стварају се услови за друштвено-економски раст и 

развој кроз побољшање здравља сваког појединца и целокупне заједнице.  

      Уважавајући чињеницу да на здравље утиче велики број фактора и изван здравственог 

система, субјекти из здравственог система ће ојачати сарадњу са другим секторима и унапредити 

властите капацитете за преобликовање како би се одговорило новим јавноздравственим 

потребама. 

      При реализацији наведене визије и мисије сви субјекти здравственог система су дужни 

поштовати начело усмерености на пацијента и препознате здравствене потребе и усмеравати 

своје деловање према приоритетима који штите темељна права пацијената и осигуравају 

добробит појединца и целе заједнице. 

      Општа јавноздравствена начела обавезују сваког грађанина, те је свака особа обавезна 

бринути о своме здрављу, а нико не сме угрозити здравље других. 

      Доступност је темељно начело у здравственом систему којим се становништву омогућавају 

подједнаки услови здравствене заштите, што значи да услуге здравствене заштите морају бити 

тако пружене да их могу користити сви грађани независно од степена образовања који поседују, 

њихових економских прилика, верских уверења или неких других личних или друштвених 

околности које би их онемогућавале да равноправно са другима користе здравствену заштиту. 

 

2.1.ОБЛАСТИ ДЕЛОВАЊА У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ   

У складу са законом којим се уређује јавно здравље, области деловања јавног здравља су: 

1) физичко, ментално и социјално здравље становништва; 

2) промоција здравља и превенција болести и повреда; 

3) животна средина  и здравље становништва; 

4) радна околина и здравље становништва; 

5) организација и функционисање здравственог система; 

6) поступање у кризним и ванредним ситуацијама. 

 

   Стратегија се превасходно заснива на деловању у оквиру промоције здравља и превенције 

болести и повреда.  

   Следећи мисију, визију и принципе јавног здравља  План јавног здравља Новог Пазара има 

следеће опште циљеве у оквиру којих су специфични и оперативни циљеви. 

 

   3.ОПШТИ ЦИЉЕВИ  

1) унапређење здравља и смањивање неједнакости у здрављу; 

2) унапређење животне средине и радне околине; 

3) спречавање и сузбијање болести и водећих ризика по здравље становништва; 

4) развој акција промоције здравља у заједници; 

5) подршка развоју доступне, квалитетне и ефикасне здравствене заштите; 

6) развој система јавног здравља 

 

5. АКЦИОНИ ПЛАН  

        Акциони план за спровођење Плана јавног здравља (у даљем тексту: Акциони план) описује 

укупан спектар активности које се предузимају у области јавног здравља и оставља могућност да 

се, паралелно са имплементацијом Плана , активности даље развијају, унапређују и евалуирају. 

    Активности координира Завод за јавно здравље и Савет за здравље, а реализација активности 

спроводиће се према приоритетима и доступности извора финансирања. 
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1.2 Унапређење исхране и физичке активности становништва града Новог Пазара (тако да 

се удео  млађих од 18 година који се правилно хране и физички су активни увећа за 10%) за 

период од 5 година; 

1.2.1 Увести мерење BODY MAS INDEX –a у редовне систематске прегледе школске деце 

1.2.2 Направити План поновног увођења здраве исхране у основним школама 

1.2.3 Обезбеђивање услова у свим школским установама за редовно спровођење физичке културе 

Активности Рок  Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификације 

Одговорне 

институције  

Институције 

које 

ућествују 

Извори 

финансирања 

1.2.1.1 

У свим 

школским 

установама 

увести 

мерење BМI 

кроз редовне 

систематске 

прегледе 

У 

контин

уитету 

Мерење 

ВМI 

обавља се 

кроз све 

редовне 

систематск

е прегледе 

у основним 

и средњим 

школама 

Број деце 

којима је 

измерен 

BMI 

Извештај о 
спроведеним 

мерењима и 

резултатима 

ЛС, Дом 
здравља 

ЗЗЈЗ, 
школске 
установе 

ЛС,  

1.2.2.1 

Направити 

План за 

До 

31.12.20

21. 

Постоји 

организова

на исхрана 

Број О.Ш. у 

којима је 

организован

Извештај о 

спровођењу 

Плана за 

Локална 

самоуправа, 

Министарство 

Локална 

самоуправа, 

Школске 

Локална 

самоуправа 

Министарств

  1.Унапређење здравља и смањивање неједнакости у здрављу 

 

   1.1.Унапређење праћења и евалуације здравственог стања и неједнакости у здрављу 

1.1.1 Савет за здрављe, извештаваће и публиковаће годишње анализе здравственог стања на основу 

показатеља здравствене статистике, показатеља стања животне и радне средине, демографских и 

социoекономских одредница здравља 

Активно

сти 

Рок  Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификац

ије 

Одговорне 

институције  

Институције 

које учествују 

Извори 

финансирања 

1.1.1 

Вршити 

годишњ

у 

анализу 

здравств

еног 

стања  и 

дати 

предлог 

приорит

етних 

мера за 

унапређ

ење 

јавног 

здравља 

У 

контину

итету  

Организован

и састанци 

Савета за 

здравље и 

чланова 

формиране 

“коалиције 

за здравље”  

на којима ће 

се 

презентоват

и резултати 

годишње 

анализе 

здравственог 

стања 

становништв

а  

 

Годишња 

анализа 

здравственог 

стања 

  

Публикаци

ја 

Годишње 

анализе 

здравствен

ог стања 

  

Савет за 

здравље , 

чланови 

коалиције за 

здравље 

Све 

институције 

које су 

чланице 

коалиције за 

здравље 

Буџет ЈЛС, 

министарство 

здравља 
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поновно 

увођење 

организоване 

исхране у 

ОШ 

упреко 

50% 

основних 

школа 

а исхрана поновно 

увођење 

организоване 

исхране у ОШ 

здравља , 

Министарство 

просвете 

установе,  

ЗЗЈЗ НП 

о здравља , 

Министарств

о просвете, 

Родитељ који 

финансира 

децу 

1.2.3.1 

Обезбеђива

ње услова у 

свим 

школским 

установама 

за редовно 

спровођење 

физичке 
културе 

 

До 

1.12.202

0. 

 

Обезбеђен

и услови у  

6 средњих 

школа 

Број школа 
у којима су 
унапређени 
услови 

Извештај о 
спроведеним 
активностима 

на 
унапређењу 

услова 

Локална 

самоуправа, 

 Министарство 

просвете 

Локална 

самоуправа, 

Школске 

установе,  

 

ЛС, 
Министарств

о спорта, 
ДОНАТОРИ ,  

До 
31.12.2

021. 

Обезбеђен

и услови у 

10 О,Ш 

Број школа 
у којима су 
унапређени 
услови 

Извештај о 
спроведеним 
активностима 

на 
унапређењу 

услова 

Локална 

самоуправа, 

 Министарство 

просвете 

Локална 

самоуправа, 

Школске 

установе,  

 

ЛС, 
Министарств

о спорта, 
ДОНАТОРИ 

До 
31.12.2

022. 

Обезбеђен

и услови за 

преостале 

О.Ш.  

Број школа 
у којима су 
унапређени 
услови 

Извештај о 
спроведеним 
активностима 

на 
унапређењу 

услова 

Локална 

самоуправа, 

 Министарство 

просвете 

Локална 

самоуправа, 

Школске 

установе,  

 

ЛС, 
Министарств

о спорта, 
ДОНАТОРИ 

 

 

1.3 Превенција и сузбијање пушења и изложености дуванском диму, штетне употребе 

алкохола и злоупотребе дрога (тако да се удео одраслог становништва и млађих од 18 

година који свакодневно или повремено пуше, изложени су дуванском диму у радној 

средини и на јавном месту, прекомерно пију алкохол и злоупотребљавају дроге смањи за 

10%) за период од 5 година; 

1.3.1  Контрола примене важећих прописа  и предузимања других мера у вези сузбијања пушења 

дувана , конзумирања  алкохола  и психоактивних супстанци и  игара на срећу малолетних лица,  

на локалном нивоу; 

1.3.2  Спровођење анкета у циљу одређивања  преваленце (број  школске деце) пушења, 

алкохолизма и злоупотрбе  ПАС у 

 

1.3.3 Подршка Тиму за превенцију наркоманије у школама, континуирано 

1.3.4 Континуирано спровођење активности Тима за превенцију наркоманије у школама 
 

 

 

Активнос

ти 

Рок  Очекиван

и 

резултати 

Индикатор Извори 

верификаци

је 

Одговорне 

институције  

Институц

ије које 

учествују 

Извори 

финансир

ања 

1.3.1.1 

Појачати 

контролн

е и 

казнене 

мере над 

објектима 

и лицима 

која не 

поштују 

Од 

2019.

у 

конти

нуите

ту 

Повећан 

број 

контрола 

и 

поднетих 

захтева за 

покретањ

е 

прекршај

ног 

поступка  

Извештај о 

спроведеним 

мерама 

контроле  

Објављен 

извештај на 

званичном 

сајту Града 

о 

спроведени

м мерама 

контроле  

Локална 

самоуправа, 

Надлежне 

инспекцијске 

службе и 

органи 

Локална 

самоупра

ва, 

Надлежне 

инспекци

јске 

службе и 

органи 

Буџет 

локалне 

самоупра

ве 
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прописе 

1.3.2.1 

Спровест

и анкете  

у 

основним 

(7.разред) 

и 

средњим 

(1. 

разред) 

школама 

 2020. Спроведе

не анкете 

у свим 

основним 

и 

среднјим 

школама 

Број 

спроведених 

анкета 

Поднет 

извештај 

Савету за 

здравље НП 

Савет за 

здравље, ЗЗЈЗ 

НП, Школске 

установе, 

Канцеларија за 

младе 

 

Локална 

самоупра

ва, ЗЗЈЗ 

НП 

Савет за 

здравље,  

Школске 

установе, 

Канцелар

ија за 

младе 

 

Буџет 

локалне 

самоупра

ве, 

Донације 

150.000 

рсд 

 

1.3.3.1. 

Едукациј

е чланова 

тима ( 50 

просветн

их 

радника, 

10 

здравстве

них 

радника, 

2 

представн

ика 

невладин

ог 

сектора, 2 

представн

ика 

МУПа, 2 

представн

ика 

СУДа, 2 

представн

ика 

Центра за 

социјални 

рад. 2 

члана 

Савета за 

здравље 

2019.

г. 

и 

даље 

Сви 

чланови 

Тима за 

превенциј

у 

наркоман

ије у 

школама 

су 

едукован

и и  

Број 

едукованих 

чланова тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о 

спроведени

м 

едукацијам

а 

Локална 

самоуправа, 

ЗЗЈЗ НП, СУД 

Полицијска 

управа, Центар 

за социјални 

рад, 

Канцеларија за 

младе , 

Образовне 

установешколе 

 

Локална 

самоупра

ва, ЗЗЈЗ 

НП, СУД 

Полицијс

ка 

управа, 

Центар за 

социјални 

рад, 

Канцелар

ија за 

младе , 

Образовн

е 

установе

школе 

Буџет 

локалне 

самоупра

ве,  

Школска 

управа- 

МП 

300.000 

дин 

1.3.4. 

Сваке 

године у 

свим 

основним 

и 

средњим 

школама  

,спроводи

ће се 

едукације 

и 

2019.

г. 

и 

даље 

Подигнут 

ниво 

свести и 

знања о 

штетноси 

психоакт

ивних 

супстанц

и и 

научене 

вештине 

савладава

Евалуациони 

тестови, 

 

 

број 

обухваћених 

школа, 

ученика, 

наставника и 

родитеља 

Извештај о 

спроведени

м 

активности

ма, анализа 

евалуацион

их тестова 

објављена 

на 

званичном 

сајту Града 

Локална 

самоуправа, 

ЗЗЈЗ НП, СУД 

Полицијска 

управа, Центар 

за социјални 

рад, 

Канцеларија за 

младе , 

Образовне 

установе-

школе 

Локална 

самоупра

ва, ЗЗЈЗ 

НП, СУД 

Полицијс

ка 

управа, 

Центар за 

социјални 

рад, 

Канцелар

ија за 

Буџет 

локалне 

самоупра

ве, 

196.000 

рсд 

 



 75 

интеракт

ивне 

радиониц

е као и 

трибине 

са 

родитљи

ма 

ња 

социјално

г 

притиска  

едукацијом  младе , 

Образовн

е 

установе

школе 

 

 

 

 

 

1.4 Унапређење здравља становништва у областима од водећег јавно здравственог значаја; 

1.4.1 Континуирана  примена и евалуација активности у области раног физичког развоја и 

менталног здравља деце; 

1.4.2 Унапређење превентивне стоматолошке здравствене заштите, спроводи се континуирано; 

1.4.3 Континуирана  примена и евалуација Стратегије за спречавање и сузбијање насиља над 

женама и децом у породици и у партнерским односима; 

 
Активности Рок  Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верифика

ције 

Одговорне 

институци

је  

Институц

ије које 

учествују 

Извори 

финансир

ања 

1.4.1 

Континуирана  

примена и 

евалуација 

активности у 

области раног 

физичког 

развоја и 

менталног 

здравља деце; 

 

Од 

2019.г. 

У 

контин

уитету 

Обухваћено 

70% деце 

узраста од 

6-10 година 

Број  

обухваћене 

деце  

Извештај

и  са 

спроведе

них 

активнос

ти 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, Дом 

здравља, 

Предшкол

ске 

установе,

школске  

установе 

 ЗЗЈЗ НП, 

Предшкол

ске 

установе,

школске  

установе,                 

Буџет 

ЛС,МЗ 

1.4.2 

Унапређење 

превентивне 

стоматолошке 

здравствене 

заштите, 

спроводи се 

континуирано; 

 

Од 

2019.г. 

У 

контин

уитету 

Обухваћено 

превентивн

им 

стоматолош

ким 

прегледима 

70% деце 

узраста од 

6-10 година 

Број  

обухваћене 

деце 

превентив

ним 

стоматоло

шким 

прегледим

а 

Извештај 

о 

спроведе

ним 

стоматол

ошким 

прегледи

ма  

ЛС, Дом 

здравља, 

Предшкол

ске 

установе,

школске  

установе 

ЗЗЈЗ НП, 

Дом 

здравља, 

Предшкол

ске 

установе,

школске  

установе 

Буџет 

ЛС,МЗ 

1.4.3 

Унапређње 

система мера 

за спречавање 

и сузбијање 

насиља над 

женама и 

децом у 

породици и у 

партнерским 

односима; 

 

Од 

2019.г. 

У 

контин

уитету 

 Смањен 

број 

пријава за 

кривична 

дела 

насиља у 

породици  

Број 

пријава за 

кривична 

дела 

насиља у 

породици, 

или број 

жртава 

насиља 

Годишњи 

извештај 

од стране 

Основног 

суда у 

НП 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, СУД 

Полицијск

а управа, 

Центар за 

социјални 

рад, 

Канцелари

ја за 

младе,  

Образовне 

установе 

школе 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, СУД 

Полицијс

ка управа, 

Центар за 

социјални 

рад, 

Канцелар

ија за 

младе , 

Образовн

е 

установе

школе 

Буџет 

ЛС,Мини

старство 

за 

унутрашњ

е послове, 
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1.5 Унапређење здравља осетљивих друштвених група путем развоја и имплементације 

додатних мера ради смањења неједнакости у здрављу  

 

1.5.1 Унапређење приступачности здравствених услуга и доступности здравствене заштите 

осетљивим друштвеним групама на територији града Новог Пазара;  

Активности Рок  Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификације 

Одговор

не 

институц

ије  

Инстит

уције 

које 

учеству

ју 

Извори 

финанс

ирања 

1.5.1 

Унапређење 

приступачности 

здравствених 

услуга и 

доступности 

здравствене 

заштите 

осетљивим 

друштвеним 

групама на 

територији 

града Новог 

Пазара  

 

2019.г. 

и даље 

Здравствене 

услуге и 

здравствена 

заштит је 

доступна 

свим 

осетљивим 

друштвеним 

групама 

Број 

пружених 

здравствених 

услуга 

осетљивим 

друштвеним 

групама 

Годишња 

евиденција  о 

спроведеним 

здравственим 

активностима 

и услугама  

ОДГ 

ЛС,МЗ,  

Дом 

здравља, 

ЗЗЈЗ НП,  

ЛС,МЗ Буџет 

ЛС, 

МЗ 

 

 

2. Унапређење  стања животне средине  

2.1. Праћење, евалуација  и процена ризика од евентуалне изложености становништва 

штетним утицајима животне средине. 

2.1.1. Успоставити   мониторинг ( континуирани систем контроле , испитивања квалитета и 

евалуације ) свих фактора  животне средине ( воде , ваздуха, земљишта, животне намирнице, 

предмети од опште употребе); 

2.1.2 Изградити  Локални катастар загађивача-  произвођача загађујућих супстанци на теритоији 

града Новог Пазра; 

2.1.3. Унапређенје својства стамбених зграда. 

 

 

Активности Рок  Очекива

ни 

резултат

и 

Индикатор Извори 

верификаци

је 

Одговорне 

институције  

Институциј

е које 

учествују 

Извори 

финансирањ

а 

2.1.1. 

Увођење 

континуира

ног 

праћења и 

испитивања 

здравствене 

исправност

и воде , 

ваздуха, 

земљишта, 

животних 

намирница, 

2019.г. 

-2021. 

До 2021 

Успоста

вљен 

монитор

инг воде 

, 

ваздуха, 

земљиш

та,живот

них 

намирни

ца, 

предмет

Број и 

резултати 

испитивањ

а 

Извештај 

годишњих 

анализа 

објављен на 

сајту ЗЗЈЗ 

НП 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, МЗ, 

ЗЖС 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, МЗ, 

МЗ, 

ЗЖС 

Буџет ЛС, 

МЗ, 

ЗЖС . 
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предмети 

од опште 

употребе).  

и од 

опште 

употреб

е-

контину

ирано 

 

2.1.2  

Спровести 

инспекцијс

ке надзоре 

и 

идентифико

вати 

произвођач

е 

загађујућих 

супстанци 

на 

теритоији 

града Новог 

Пазара 

 

2019.г. 

и даље 

Израђен 

локални 

катастар 

загађива

ча на 

теритоиј

и града 

Новог 

Пазара 

 

Број 

идентифик

ованих 

произвођа

ча 

загађујући

х 

супстанци 

на 

теритоији 

града 

Новог 

Пазара 

Сајт 

градаграда 

Новог 

Пазара 

 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, МЗ,  

ЗЖС 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, МЗ, 

ЗЖС 

Буџет ЛС, 

МЗ, 

ЗЖС,  

Донатори 

2.1.3.1. 

Санација 
објеката за 
станованје 

У 
фазам
а: 

Јавни 
објект
и, 
зграде 
колект
ивног 
станов
анја и 
индив
идуал
ни 
објект
у 

Изврше
не 
санације 
објеката 

Број 
санираних 
објеката 

Одлуке 
Скупштине 

града 

Елаборати 
санације 

Надлежни 
орган 

Градске 
управе 

 

Надлежни 
орган 

Градске 
управе 

Надлежно 
министарст

во 

ЛС 

Донације 

 

 

2.2.  Унапређење водоснабдевања грађана Новог Пазара 

2.2.1. Унапређење водоснабдевања на сеоском подручју 

 

2.2.1.1. Евиденција стања водоснабдевања  

2.2.1.2. Снимање инсталација сеоских водовода 

2.2.1.3.Израда пројекта стања сеоског водовода 

2.2.1.4. Озакоњење сеоских водних објеката 

2.2.1.5. Поверавање одржавања сеоских  водовода 

2.2.1.6. Извршити санацију постојећих   водних објеката који незадовољавају санитарно- 

хигијенске и техничке стандарде  

2.2.1.7. Успоставити  континуирану контролу и дезинфекцију водних објеката до момента 

поверавања одржавања сеоског водовода овлашћеној организацији 

 
Активности Рок, 

почетак и 

Очекиван

и 

Индикатор Извори 

верификац

Одговорна 

институци

Институци

је које 

Извор  

финансир
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крај 

извршења 

резултати ије ја учествују ања 

2.2.1. 

Извршиће 

се теренски 

надзор свих 

водних 

објеката и 

узорковати 

вода за 

испитивање 

на физичко 

хемијску и 

бактериоло

шку 

исправност 

31.12.2020.

.г. 

Снимљено 

стање 

водних 

објеката и 

узоркован

а вода 

Број 

регистрован

их водних 

објеката и 

узорака воде 

Извештај о 

спроведени

м 

надзорима 

и 

узорковањ

у воде 

објавњен 

на сајту 

ЗЗЈЗ НП и 

града 

Новог 

Пазара 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, 

представн

ици 

месних 

заједница 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, 

Надлежни 

инспекцијс

ки органи 

медији 

Буџет 

ЛС,донац

ије 

 

2.2.2. 

Направити 

картотеку и 

базу 

података  

водних 

објеката и 

резултата 

здравствене 

исправност

и воде 

 

31.12.2020.

г. 

Изграђена 

картотека 

и база 

података 

водних 

објеката и 

резултата 

здравстве

не 

исправнос

ти воде 

Картотека 

водних 

објеката и 

база 

података 

водних 

објеката и 

резултата 

здравствене 

исправности 

воде 

Објављена 

картотека 

водних 

објеката на 

сајту ЗЗЈЗ 

НП и града 

Новог 

Пазара 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, медији 

Буџет ЛС, 

донације 

 

2.2.1 

Ангажовањ

е 

овлашћени

х 

организациј

а за 

снимање 

подземних 

инсталација 

 

31.12.2020. Снимљено 

стање 

посземних 

инсталаци

ја 

Број 

снимљених 

објеката 

Елаборат о 

снимљено

м стања 

представљ

ен  

ЛС Ангажован

а 

овлашћена 

организаци

ја 

Буџет ЛС, 

донације 

2.3.1 

Израда 

пројектне 

документац

ије 

31.12.2021. Израђени 

пројекти 

 Број 

Пројеката 

Доставњен

и 

надлежном 

органу за 

издавање 

дозвола 

ЛС Овлашћени 

пројектни 

биро 

Буџет ЛС, 

донације 

2.4.1 

Поступак  

озакоњења  

30.05.2021 Грађевинс

ка дозвола 

Број издатих 

дозвола 

Упис у 

Службу за 

катастер 

непокретно

сти 

ЛС Служба за 

катастер 

непокретно

сти 

Буџет ЛС, 

донације 

2.5.1 

Поступак 

поверавања 

одржавања 

сеоских 

водовода 

31.12.2021. Акт о 

поверавањ

у послова 

одржавањ

а 

Број 

донетих 

аката 

Објављивљ

ње у 

сл.листу 

града 

Новог 

Пазара 

Скупштин

а града 

Надлежни 

орган за 

комуналне 

послове 

Буџет ЛС, 

донације 

2.6.1. 31.12.2021. Санирани 

сви водни 

Број 

санираних 

Извештај о 

спроведени

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, ЈКП 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, 

Буџет ЛС, 
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Извршиће 

се санација 

постојећих   

водних 

објеката 

који 

незадовоља

вају 

санитарно- 

хигијенске 

и техничке 

стандарде  

 

објекти и 

успостављ

ена 

континуир

ана 

контрола 

над њима 

водних 

објеката 

м 

санацијама 

и 

надзорима 

над водним 

објектима 

„Водовод“  Надлежни 

инспекцијс

ки органи 

донатори 

2.7.1 

Спроводиће 

се 

континуира

нa контрола 

и  

дезинфекци

је водних 

објеката 

 

У 

континуит

ету 

Контролис

ани и 

дезинфико

вани 

водни 

објекти 

континуир

ано 

Број 

контрола 

дезинфикова

них водних 

објеката 

И звештај 

о 

спроведени

м мерама 

дезинфекц

ије В.О. 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, 

Надлежни 

инспекциј

ски 

органи 

ЛС, ЗЗЈЗ 

НП, 

Надлежни 

инспекцијс

ки органи 

Буџет ЛС, 

МЗ 

 

2.2.2. Унапређење водоснабдевања građana градског подручја 

 

2.2.2.1. Смањење губита прерађене воде vode za piće 

2.2.2.2. Замена азбестних цеви 

2.2.2.3 Проширење обухвата пружања комуналне услуге-снабдевање грађана водом за пиће 

2.2.2.4  Коришћење вода градских чесама (Халимача, Бисеровача, Грлица и др.) 

 
Активности Рок, 

почетак и 

крај 

извршења 

Очекиван

и 

резултати 

Индикатор Извори 

верификац

ије 

Одговорна 

институци

ја 

Институци

је које 

учествују 

Извор  

финансир

ања 

2.2.2.1.1. 

Снимање 
мреже за 
водоснабде
вање 
грађана 

31.12.2021
.год. 

Елаборат 
снимљени
х 
подземни
х 
инсталаци
ја 
водоснабд
евања 

Број 
снимљених 
места 

Сманјени 
губици воде 
у m3  

Евиденција 
ЈКП 
„Водовод и 
канализац
ија“ 

Градска 
управа за 
изворне и 
поверене 
послове и 
ЈКП 
„Водовод 
и 
канализац
ија“  

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ија“ 

Град Нови 
Пазар 

ЈКП 
„Водовод 
и 
канализц
ија“ 

Донатори 

 

2.2.2.1.2. 

Санација 
кварова-
места на 
којима су 
настали 
губици 
воде  

31.12.2022
.год. 
За 10% 

Извештај о 
санацији 

Број 
санираних 
места 

Сманјени 
губици воде 
у m3 

Евиденција 
ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

Ангажован
е 
овлашћене 
организац
ије 

Град Нови 
Пазар 

ЈКП 
„Водовод 
и 
канализц
ија“ 

Донатори 

 



 80 

31.12.2023
.год 
За 15%. 

Извештај о 
санацији 

Број 
санираних 
места 

Сманјени 
губици воде 
у m3 

Евиденција 
ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

Ангажован
е 
овлашћене 
организац
ије 

ЈКП“Водо
вод и 
канализац
ије“ 

Ангажова
не 
овлашћен
е 
организац
ије 

31.12.2026
.год. 
За 15% 

Извештај о 
санацији 

Број 
санираних 
места 

Евиденција 
ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

Ангажован
е 
овлашћене 
организац
ије 

Град Нови 
Пазар 

ЈКП 
„Водовод 
и 
канализц
ија“ 

Донатори 

 

2.2.2.1.3. 

Повећанје 
броја 
домаћинста
ва који се 
снабдевају 
са градске 
водоводне 
мреже 

31.12.2020
.год. 
За 10% 

Број 
приклјуче
них 
домаћинс
тава 
повећан 
за 10% 

Број 
приклјучени
х 
домаћинста
ва 

Евиденција  

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

Овлашћене 
организац
ије коме се 
повери 
извођенје 
радова 

Град Нови 
Пазар 

ЈКП 
„Водовод 
и 
канализц
ија“ 

Донатори 

 

31.12.2.22.
год. 
За 10% 

Број 
приклјуче
них 
домаћинс
тава 

Повећан 
за 10% 

Број 
приклјучени
х 
домаћинста
ва 

Евиденција  

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

ЈКП“Водов
од и 
канализац
ије“ 

Овлашћене 
организац
ије коме се 
повери 
извођенје 
радова 

Град Нови 
Пазар 

ЈКП 
„Водовод 
и 
канализц
ија“ 

Донатори 

 

2.2.2.1.4. 

Успоставлја
нје система 
за употребу 
вода са 
јавних 
чесама 

31.12.2026
.год 

Урађено 
постројенј
е за 
прихват 
воде и 
инсталаци
је за 
дистрибуц
ију воде 

Количина 
водекоја се 
користи за 
локално 
становништв
о и за 
заливанје 
зелених 
површина 

Објавлјива
нје у 
„Сл.листу 
града 
Новог 
пазара“акт
а за 
реализациј
у пројекта 

Градска 
управа 
Града 

Овлашћене 
организац
ије коме се 
повери 
извођенје 
радова 

Град Нови 
Пазара 

Донато 

ри 

2.2.2.1.5. 

Одређиванј
е санитарне 
зоне 
заштите 

31.12.2020
.г. 

Елаборато
м 
одређене 
санитарне 
зоне 
заштите  

Решенје 
Министарст
ба о 
одређиванју 
зона 

Сајт Града Градска 
управа за 
изворне и 
поверене 
послове 
Града 

Надлежни 
орган 
града и ЈКП 

Овлашћена 
организац
ија за 

ЛС, 

Донатори 
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израду 
елабората 

 

2.3. Унапређење система управљања отпадних материја 

2.3.1. Израда локалног  Плана за управљање отпадом у складу са регулативом ; 

2.3.2. Континуирано  оснаживање капацитета ЈКП“ Градска чистоћа“ НП у циљу унапређења 

пружања комуналних услуга и проширења обухвата простора на коме се врше услуге одношења 

смећа 

2.3.3. Уклањање дивљих депонија 

2.3.4. Санација депоније „ Голо брдо“ 

2.3.5. Санација и рекултивација  депоније „ Батњик“ 

2.3.6. Унапређење примарне селекције отпада  

2.3.7. Повећање количине отпада (селективног) за процес рециклаже 
 

Активности Рок, 

почетак 

и крај 

извршењ

а 

Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификације 

Одговорна 

институци

ја 

Институци

је које 

учествују 

Извор  

финансирањ

а 

2.3.1. 

Израдиће се 

План за 

управљање 

отпадом у 

складу са 

регулативом, 

Проширити  

број насеља 

у којима  се 

редовно  

прикупљају 

чврсте 

отпадне 

материје ( 

насеље 

Шутеновац)  

2019- 

2020.г.и 

даље 

2.3.1. 

Израђен 

План за 

управљање 

отпадом у 

складу са 

регулативом 

Усвајање 

Плана 

Документ 

Плана 

ЛС, ЈКП 

„Чистоћа” 

Нови 

Пазар 

ЛС, ЈКП 

„Чистоћа” 

Нови 

Пазар 

Буџет ЛС, 

МЗ, 

Министарст

во за 

заштиту 

животне 

средине 

2.3.2.  

Континуира

но  

оснаживање 

капацитета 

ЈКП 

„Чистоћа“ 

НП , у циљу 

унапређења 

система 

управљања 

отпадом 

2019-

2020.г.  

и даље 

Увећани 

капацитети 

ЈКП Нови 

Пазар 

Број 

новозапослен

их , број 

нових 

активности, 

опреме – 

контењера, 

возила 

Документациј

а о броју 

новозапослен

их ,броју 

нових 

активности, 

опреме 

ЛС, 

 ЈКП Нови 

Пазар 

ЛС, 

 ЈКП Нови 

Пазар 

Буџет ЛС, 

ЈКП Нови 

Пазар 

2.3.3 

Санирати  

дивље 

депоније и 

изградити 

нову 

депонију 

2019.г.  

и даље 

Саниране 

дивље 

депоније и 

започета 

изградња 

нове 

Број 

санираних 

депонија , 

пројекни 

нацрт нове 

депоније 

Извештаји, 

публикације о 

спроведеним 

активностима 

ЛС, ЈКП 

Нови 

Пазар 

ЛС, ЈКП 

Нови 

Пазар 

Буџет 

ЛС,ЈКП 

Нови Пазар 
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која је 

пројектована 

по 

стандардима 

 

депоније 

2.3.4. 

Изградити  

систем за 

пречишћава

ње отпадних 

вода 

 

2019.г.  

и даље 

Изграђен 

систем за 

пречишћава

ње отпадних 

вода 

Нацрт 

пројекта 

система за 

пречишћавањ

е отпадних 

вода 

Публиковано 

на сајту града 

Новог Пазара 

ЛС, ЈКП 

Нови 

Пазар 

ЛС, ЈКП 

Нови 

Пазар 

Буџет 

ЛС,ЈКП 

Нови Пазар 

2.3.5 

Успоставиће 

се одржив 

систем за 

прикупљање 

амбалажног 

отпада; 

 

2019.г. и 

даље 

Успоставњен 

систем за 

прикупљање 

амбалажног 

отпада 

Количина 

прикупљеног 

амбалажног 

отпада на 

годишњем 

нивоу 

Извештаји о 

раду 

рециклажног 

центра 

ЛС, ЈКП 

Нови 

Пазар 

ЛС, ЈКП 

Нови 

Пазар 

Буџет 

ЛС,ЈКП 

Нови Пазар 

 

2.4. Унапређење стања осталих фактора ризика животне средине  

2.4.1. Смањиће се емисија штетних гасова из индустрије, кућних ложишта и моторних возила у 

односу на 2017. годину за 20%; 

2.4.2. Израдиће се мапа изложености буке и акциони планови за заштиту од буке;  

2.4.3. Сманјенје количине загађујућих материје у воду и землјиште.  

 

Активности Рок, 

почетак и 

крај 

извршења 

Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификаци

је 

Одговорна 

институција 

Институциј

е које 

учествују 

Извор  

финансира

ња 

2.4.1.1. Смање 

нје  

концентрације 

чађи у ваздуху 

кроз системом 

манје употребе 

углја у 

индивидуалним 

домаћинствима, 

организацијама и  

институцијама и 

прелазак на 

други 

прихватлјивенерг

ент 

Од 

усвајанја 

Плана до 

краја 

2021.год. 

 

Смањена 

концентрац

ија чађи у 

баздуху у 

односу на 

2017. 

Годину за 

20%; 

 

Вредности 

исказане 

кроз 

извештај о 

меренју 

Извештај о 

меренју 

концентрац

ије чађи 

ЛС, МЗ, 

ЗЖС,надзор

ни 

инспекцијск

и органи 

ЛС, МЗ, 

ЗЖС,надзор

ни 

инспекцијск

и органи 

Буџет ЛС, 

МЗ, ЗЖС 

Донатори  

2.4.1.2. 

Сманјенје броја 

возила која 

пролазе кроз 

центар града 

изграднјом 

обилазница 

 

31.12.2026

.г 

Сманјен 

број возила 

који 

пролазе 

кроз 

центар 

Града 

Број 

возила 

који 

пролази 

кроз 

центар 

града/токо

м дана 

Пројекти   ЛС 

 

ЛС, 

надлежно 

министарст

во, ЈП за 

уређиванје 

грађевинско

г землјишта 

„Нови 

Пазар“ 

 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 
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2.4.1.3. 

Обезбеђиванје 
аутобуса на 
електрични 
погон за јавни 
превоз  

31.12.2025
. год. 

Чистији 
ваздух 

Број 
куплјених 
возила и 
манји 
параметри 
квалитета 
ваздуха 

Извештај о 
меренју 
количине 
загађујућих 
материја у 
ваздуху 

ЛС ЛС, 
надлежно 
министарст
во за 
саобраћај 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

2.4.1.4. 

Изграднја острва 

За бицикла и 
куповина 
бицикала 

31.12.2026
.год. 

Манји број 
возила на 
улице, 
чистији 
ваздух 

Број 
изграђени
х острва, 
број 
бицикала 
и 
параметри 
ватдуха 
бројчано 
изражени 

Одлука 
Скупштине 
Града о 
куповини 
бицикала и 
изграднји 
острава-
грађевинск
а дозвола 

ЛС ЛС, 
надлежно 
министарст
во за 
саобраћај 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

 

2.4.1.5. 

Измештанје 
топлане која се 
налази у центру 
града 

31.12.2025
.год. 

Измештена 
топлана 

Параметр
и ваздуха-
концентра
ција 
загађујући
х материја 

Одлука 
Скупштине 
града и 
грађевинск
а дозвола 

ЈКП 
„Градска 
топлана“ 

ЛС 

ЈКП 
„Градска 
топлана“ 

Надлежно 
министарст
во за 
енергетику 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

2.4.2.1. 

Израда карте 
буке са 
означеним 
местима 
повећаног нивоа 
буке 

31.12.2020
.год. 

Успоставлј
ена 
евиденција 

Израђена 
мапа, 
карта буке 

Заклјучак 
Градског 
већа 

Надлежни 
орган 
Градске 
управе за 
изворне и 
поверене 
послове 

Надлежни 
орган 
Градске 
управе за 
изворне и 
поверене 
послове 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

2.4.2.2. 

Саднја растинја –
формиранје 
зеленог појаса уз 
путне правце 
(улаз и излаз из 
града) 

31.12.2021
. 

Год. 

Формиран 
зелени 
појас уз 
путне 
правце 

Дужина 
зеленог 
појаса 

Скица 
распореда 
садница 

ЛС, ЈП 
„Путеви 
Србије“ 

ЛС, ЈП 
„Путеви 
Србије“, 

ЈП за 
уређиванје 
грађевинск
ог 
землјишта 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

2.4.3.1. 

Изграднја 
постројена за 
пречишћаванје 
комуналних 
отпадних вода 

31.12.2026
. год. 

Чистији 
водотоци, 
количина 
загађујућих 
материја у 
границама 
дозволјено
г 

Избвештај 
о 
испуштанј
у 
загађујући
х материја 
у водоток 

Одлука о 
изграднју 
постројенја, 
планска 
документац
ија 

ЛС, ЈКП ЈС, ЈКП Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

2.4.3.2. 

Сманјенје 
испуштанја 
загађујућих 
материја из 
индустријских 
постројенја у 
водотоке 

31.12.2026
.г. 

Чистији 
водотоци, 
количина 
загађујућих 
материја у 
границама 
дозволјено
г 

Избвештај 
о 
испуштанј
у 
загађујући
х материја 
у водоток 

Извештај  ЛС, 
предузетни
ци, 
власници 
постројенја 

ЛС, 
предузетни
ци, 
власници 
постројенја 

Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 
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2.4.3.3. 

Санација 
септичких јама 

31.12.2023
.г. 

Саниране 
септичке 
јаме 

Анализа 
станја 

Извештај  ЛС, 
власници 
септичких 
јама 

ЛС, 
власници 
септичких 
јама 

Власници 

септичких 

јама 

Донатори 

 

 

2.4.3.4. 

Изграднја 
секундарне 
канализационе 
мреже 

31.12.2026
.г. 

Населја 
која се 
снабдевају 
са градског 
водовода 
имају 
урађену 
секундарну 
канализац
иону 
мрежу 

Дужина 
секундарн
е мреже 

Евиденција 
ЈКП, одлука 
Скупштине 
Града 

ЛС, ЈКП ЛС, ЈКП Буџет ЛС, 

надлежно 

министарс

тво 

Донатори 

 

 

 

2.5. Унапређење образовно-васпитних активности у области очувања и унапређења 

животне средине и здравља људи 

2.5.1. Континуирано спровођење едукативних програма усмерених на обезбеђење хигијенски 

исправне воде за пиће у руралним подручјима; 

2.5.2. Континуирано спровођење едукативних програма о значају очувања и унапређења стања 

животне средине са акцентом на децу предшколског и школског узраста; 

2.5.3. Континуирано спровођење едукативних програма о значају одржавања личне хигијене 

 
Активности Рок, 

почетак и 

крај 

извршења 

Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификац

ије 

Одговорн

e 

институц

ија 

Институц

ије које 

учествују 

Извор        

финансирањ

а 

2.5.1.1. 

Континуира

но 

спровођење 

едукативних 

програма 

усмерених 

на значају 

хигијенски 

исправне 

воде за пиће 

у руралним 

подручјима; 

 

2019.г. и 

даље 

Спроведене 

едукације и 

подигнута 

свест  

руралног 

становништв

а о значају 

хигијенски 

исправне 

воде 

Број 

едукација 

Публикова

ње путем 

медија , на 

сајту 

странице 

ЗЗЈЗ Ново 

Пазар 

ЛС, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар 

ЛС, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар 

Буџет ЛС 

2.5.2.1. 

Континуира

но 

спровођење 

едукативних 

програма о 

значају 

очувања и 

унапређења 

стања 

животне 

Трајни 

задатак 

Спроведени 

едукативнип

рограми о 

значају 

очувања и 

унапређења 

стања 

животне 

средине у 

предшколск

им и 

Број 

едукативни

х програма 

Публикова

ње путем 

медија , на 

сајту 

странице 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар 

ЛС, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ПУ, ОШ 

Надлежн
и орган за 
заштиту 
животне 
средине, 
ЈКП, 

Надлежн
о 
министар
ство, 

Буџет ЛС 

Донатори 
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средине у 

предшколск

им и 

школским 

установама 

школским 

установама 
невладин
е 
организа
ције, 

Медији, 

ЗЗЈЗ. ОШ, 
СШ, 
Обданиш
та 

2.5.2.1. 

Континуира

но 

спровођење 

едукативних 

програма о 

значају 

очувања и 

унапређења 

стања 

животне 

средине 

(штетност 

употребе 

стриза из 

производни

х погона , 

поступанје 

са отпадом, 

значај 

пошумлјава

нја и 

очувануја 

стабал-

растинја) 

Трајни 
задатак 

Повећан 
ниво свести 
код грађана-
већи број 
посађених 
садница, 
ћистије 
улице, 

Правилно 
поступанје 
са стризама 

Број 
одржаних 
радионица, 

Округлих 
столова, 
дебата, 
телевизијск
их емисија. 

Програм  Надлежн
и орган за 
заштиту 
животне 
средине, 
ЈКП,  

Надлежн
и орган за 
заштиту 
животне 
средине, 
ЈКП, 

Надлежн
о 
министар
ство, 
невладин
е 
организа
ције, 

Медији, 

ЗЗЈЗ 

Буџет ЛС 

Донатори 

2.5.3. 

Континуира

но 

спровођење 

едукативних 

програма о 

значају 

одржавања 

личне 

хигијене 

Трајни 

задатак 

Спроведени 

едукативни 

програми о 

значају 

одржавања 

личне 

хигијене 

Број 

едукативни

х програма 

Публикова

ње путем 

медија , на 

сајту 

странице 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар 

ЛС, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ПУ, ОШ 

ЛС, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ПУ, ОШ 

Надлежн
о 
министар
ство, 
невладин
е 
организа
ције 

медији 

Буџет ЛС 

Донатори  

 

 

3. Спречавање и сузбијање болести и водећих ризика за здравље 

3.1. Унапређење епидемиолошког надзора над болестима, повредама и факторима ризика 

3.1.1. Унапређење регистара лица оболелих од болести и стања од већег јавноздравственог 

значаја, континуирано; 

3.1.2. Унапредити  надзор над водећим заразним болестима, до 2021. године и биће уведен 

електронски имунизациони регистар; 

3.1.3. Припремљеност и одговор на ванредне ситуације и опасности по здравље, континуирано; 
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Активно

сти 

Рок, 

почетак 

и крај  

Очекивани 

резултати 

Индикато

р 

Извори 

верификац

ије 

Одговорн

e 

институц

ија 

Институциј

е које 

учествују 

Извор  

финансир

ања 

3.1.1.1 

Контрол

исаће се 

и 

унапред

ити 

пријављ

ивање 

болести 

од 

стране 

ЗУ  

надлежн

ом ЗЗЈЗ 

2019.г. 

год 

контину

ирано 

Унапређен 

регистар 

лица 

оболелих 

од болести 

и стања од 

већег 

јавноздрав

ственог 

значаја:ма

лигне 

болести,  

Број 

регистров

аних 

болести 

Регистар 

болести и 

стања од 

већег 

јавноздрав

ственог 

значаја 

Све 

здравстве

не 

установе 

у Новом 

Пазару 

Све 

здравствен

е установе 

у Новом 

Пазару 

Буџет МЗ, 

ЛС 

3.1.2.1 

Контину

ирано 

спровођ

ење 

надзора 

над 

водећим 

заразни

м 

болести

ма и 

увођење 

електрон

ског 

имуниза

ционог  

регистра 

2019. 

год. 

контину

ирано 

Унапређен 

надзор над 

водећим 

заразним 

болестима 

: обољења 

слична 

грипу,акут

не 

рес.инф.,к

рвно 

преносиве 

вирусне 

зар.бол. 

Процедур

е за 

надзоре ,  

број 

регистров

аних у 

имунизац

ионом 

регистру 

Имунизац

иони 

регистар 

ЛС , ИЗЈЗ 

,,Батут“ 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар, 

Дом 

здравља 

Нови Пазар 

, ЛС 

Буџет МЗ, 

ЛС 

Контин

уирано 

преисп

итивањ

у 

складу 

са 

актуелн

ом 

ситуаци

јом и 

потреба

ма 

2019. 

год. 

контин
уирано 

Ажурира

н  План за 

припрем

љеност и 

одговор 

на 

ванредне 

ситуације 

и 

опасност

и по 
здравље 

 

Процеду

ре и 

акциони 
план 

Публиков

ан План 

за 

припрем

љеност и 

одговор 

на 

ванредне 

ситуације 

и 

опасност

и по 

здравље 

Све 

здравств

ене 

установе 

у Новом 

Пазару , 

Савет за 

здравље 

Све 

здравстве

не 

установе у 

Новом 

Пазару , 

Савет за 

здравље 

 Буџет 
МЗ, ЛС 

 

 

3.2. Унапређење  система за рано откривање и сузбијање епидемија; 

3.2.1. Обезбедиће се одрживост примене специфичних мера сузбијања епидемија и подршка, 

континуирано; 

3.2.2. Обезбедиће се стандардизација лабораторијских процедура у систему раног откривања и 

сузбијања епидемија; 
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Активности Рок, 

почетак и 

крај  

Очекивани 

резултати 

Индикат

ор 

Извори 

верифика

ције 

Одговор

нe 

институц

ија 

Институ

ције које 

учествуј

у 

Извор  

финанси

рања 

3.2.1. 

Обезбедиће се 

одрживост 

примене 

специфичних 

мера превенције 

и сузбијања 

епидемија и 

подршка, 

континуирано; 

 

2019. год. 

континуи

рано 

Примењују 

се  

специфичне 

мере за 

превенцију и 

сузбијање 

епидемија 

Протоко

ли за 

превенци

ју и 

сузбијањ

е 

епидемиј

а 

Истакнут

и 

протокол

и на 

сајту 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ЛС- 

савет за 

јавно 

здравље 

ИЗЈЗ 

Батут, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ЛС 

Здравств

ене 

установе, 

образовн

е 

установе 

Буџет 

МЗ, ЛС 

Други 

извори 

3.2.2. 

Обезбедиће се 

стандардизација 

лабораторијских 

процедура у 

систему раног 

откривања и 

сузбијања 

епидемија; 

 

2019. год. 

и даље 

континуи

рано 

Обезбеђене 

стандардне 

лабораторијс

ке процедуре 

у систему 

раног 

откривања и 

сузбијања 

епидемија; 

Стандард

не 

лаборато

ријске 

процедур

еза рано 

открива

ње 

епидемиј

а 

 ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ЛС- 

савет за 

јавно 

здравље 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

ЛС- 

савет за 

јавно 

здравље 

Буџет 

МЗ, ЛС 

Други 

извори 

 

3.3. Унапређење спречавања и сузбијања хроничних незаразних болести и повреда 

3.3.1.  Унапређење здравствене заштите у области спречавања и сузбијања кардиоваскуларних 

болести 

3.3.2.  Унапређење  здравствене заштите у области спречавања и сузбијања дијабетеса 

спроводиће се континуирано; 

3.3.3.  Подржавање и спровођење Програма превенције повреда; 

 

Активности Рок, 

почетак и 

крај  

Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификаци

је 

Одговорнe 

институциј

а 

Институци

је које 

учествују 

Извор  

финансира

ња 

3.3.1.1 

-Увођење 

превентивни

х 

активности 

(медијске 

кампање , 

предавања) 

у циљу 

смањења 

фактора 

ризика за 

КВБ:  -

појачати 

одзив на 

превентивне 

прегледе 

код 

изабраног 

2019. год. и 

даље 

континуира

но 

Повећан 

број 

превентивни

х прегледа 

по 

изабраном 

лекару за 

5% 

Повећан 

проценат 

превентивни

х прегледа 

по 

изабраном 

лекару 

Интернет 

страница  

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар 

Дом 

здрављаа 

НП 

ЗЗЈЗ 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар, ЛС 

Здравствен

е установе 

Буџет ЛС 

Други 

извори 
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лекара 

3.3.2.1 

-Повећати 

број  

превентивни

х прегледа 

код 

изабраног 

лекара  

-Повећати 

број 

предавања 

на тему „ 

Превенција 

и рано 

откривање 

дијабетеса“ 

2019. год. и 

даље 

континуира

но 

Повећан број 

превентивних 

прегледа и 

предавања 

Број 

прегледа и 

предавања 

Интернет 

страница  

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар 

ИЗЈЗ 

Батут, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, ЛС 

 

ИЗЈЗ 

Батут, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, ЛС 

Здравствен

е установе: 

Дом 

здравља и 

ЗЗЈЗ НП 

Школске 

установе 

Буџет МЗ, 

ЛС 

Други 

извори 

3.3.3.1 

Спровођење 

програма 

превенције 

повреда у 

П.У и О.Ш. 

 

Од  2019.г. и 

даље у 

континуитет

у 

Програм 

превенције 

повреда се 

спроводи у 

свим ПУ, 

ОШ 

Извештај о 

спроведени

м 

активности

ма у оквиру 

програма 

превенције 

повреда 

Интернет 

страница  

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар 

ИЗЈЗ 

Батут, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, ЛС 

 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар, ЛС 

Здравствен

е установе, 

образовне 

установе 

Буџет МЗ, 

ЛС, 

Други 

извори 

 

 

3.3.4.  Подршка скринингу карцинома дојке и карцинома грлића материце  

 
 

СПЕЦИФИ

ЧНИ ЦИЉ: 

 

 

3.3.4.1 

Повећати 

oбухват 

жена које 

подлежу 

скринингу 

карцинома 

дојке на 

75% у 

наредних 

10 година 

 

 

 

Активност

и 

Рок, 

почет

ак и 

крај  

Очекиван

и 

резултати 

Индикато

р 

Извори 

верифика

ције 

Одговор

нe 

институ

ција 

Инсти

туције 

које 

учеств

ују 

Извор  

финансира

ња 

1.1.1 

Израдити 

процедуру 

о начину 

функциони

сања Тима 

за 

координац

ију 

спровођења 

скрининга 

дојке 

 2019.  Сачиње

на 

процеду

ра 

Процедур

а 

Интернет 

страница  

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар и 

Дома 

здравља 

НП, 

Опште 

болнице 

НП и 

Града НП 

Град 

Нови 

Пазар-

Савет за 

здравље, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар , 

Дом 

здравље 

НП, 

Опште 

болнице 

НП  

медији  ЛС, Други 

извори 

1.1.2 

Израдити 

план о 

здравствен

о 

васпитном 

раду и 

социјалној 

Do 

30.09..

2019. 

Израђен  

план о 

здравст

вено 

васпитн

ом раду 

и 

социјал

План о 

здравстве

но 

васпитном 

раду и 

социјалној 

мобилизац

ији жена 

Поднет 

извештај  

Савету за 

здравље о 

Плану  

Град 

Нови 

Пазар-

Савет за 

здравље, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар , 

медији ЛС, Други 

извори 
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мобилизац

ији жена 

koје 

подлежу 

скринингу 

карцинома 

дојке  

ној 

мобилиз

ацији 

жена 

запосле

них у 

јавном 

сектору 

запослени

х у јавном 

сектору  

Дом 

здравље 

НП, 

Опште 

болнице 

НП  

1.1.3 

Спровођењ

е Плана о 

здравствен

о 

васпитном 

раду и 

социјалној 

мобилизац

ији жена 

*образложе

ње 

активности 

Од 

2019. 

контин

уирано 

Спрове

ден 

здравст

вено 

васпитн

и рад и 

анкетир

ане 

жене у 

предвиђ

еном 

броју 

јавних 

установ

а  

Број 

предавања 

и 

радионица

, број 

регистров

аних жена 

 Поднет 

извештај  

Савету за 

здравље  

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар , 

Дом 

здравље 

НП, 

Град 

Нови 

Пазар-

Савет 

за 

здрав

ље, 

медији 

 

Буџет ЛС, 

донатори 

 

1.1.4 

Формирањ

е базе 

података о 

популацији 

жена које 

подлежу 

скринингу 

и 

ажурирање 

термина 

заказаних 

мамографиј

а 

* 

образложе

ње 

30.01.2

021. 

Формир

ана база 

податак

а и 

ажурира

ни 

заказан

и 

термини 

за 

мамогра

фију 

База 

података 

са 

терминим

а за 

мамограф

ију 

Приложе

на база 

Савету за 

здравље 

Град 

Нови 

Пазар-

Савет за 

здравље, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар , 

Дом 

здравље 

НП, 

Опште 

болнице 

НП 

Дом 

здрав

ља 

Нови 

Пазар 

Надлежно 

министарст

во за 

здравље 

 

 

1.1.5 

Едукација  

још три 

радиолога 

и једног 

техничара 

који су 

обучени 

скринин 

карцинома 

дојке 

 

2019.-

2020. 

Едукова

ни 

радиоло

зи и 

технича

ри за 

скриниг 

карцино

ма дојке 

  Град 

Нови 

Пазар-

Савет за 

здравље, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар , 

Дом 

здравље 

НП, 

Опште 

болнице 

НП 

  

 Ангажовањ

е стручних 

лица за 

спровођење 

скрининга 

У 

контин

уитету 

Ангажо

вање 

стручни

х лица 

Број 

ангажован

их 

стручних 

лица 

Акт о 

ангажова

њу 

МЗ, 

ЛС,општ

а 

болница 

НП 

Општа 

болни

ца 

МЗ, Град 

НП 

 

*1.1.3  
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План здравствено васпитног рада –Тема „ Испитивање знања, ставова и понашања у вези са 

превецијом карцинома дојке и грлића материце састоји се из: 

 

 

4. Развој акција промоције здравља у заједници 
  

4.1. Унапређење знања и понашања популације у вези са очувањем и унапређењем здравља 

и смањивањем фактора ризика 

4.1.1. Континуирано унапређење спровођења здравствено васпитног рада у предшколским 

установама, основним и средњим школама до 2026. године; 

 

Активности Рок, 

почет

ак и 

крај 

изврш

ења 

Очекива

ни 

резултат

и 

Индикатор Извори 

верифика

ције 

Одговорна 

институциј

а 

Институци

је које 

учествују 

Извор  
финансира
ња 

4.1.1 .1. 
Израда 
Програма 
здравствено
г васпитања 
у 
прелшколск
им 
установама, 
основним и 
средњим 
школама 
 
 

2019. 

год. 

Знање и 

понашањ
е 

популаци

је у вези 
са 

здрављем 

биће 
унапређе

но 

 

Извештај о 

спровођењу 

програма  о 

здравствено

м васпитању 

упрелшколс

ким 

установама, 

основним и 

средњим 

школама 

Подзаконск

и акт 

Министарс

тво 

здравља, 

Министарс

тво 

просвете 

Министар

ство 

надлежно 

за послове 

здравља, 

ИЗЈЗ,,Бату

т“, ЗЗЈЗ 

НП, Завод 

за 

унапређењ

е 

образовањ

а и 

васпитања 

Буджет РС 

, 

Министарс

тво 

здравља 

Министарс

тво 

просвете 

4.1.1.2. 
Имплемента
ција . 
праћење и 
евалуација 
Програма 
здравствено
г  васпигања 
у 
предшколск
им 
установама, 
основним и 
средњим 
школама 

2019-

2020.г

. 

Биће 

усвојен 

Програм

а 

здравстве

ног  

васпигањ

а у ПУ, 

ОШ и 

СШ 

Програма 

здравствено

г  васпигања 

у 

предшколск

им 

установама, 

основним и 

средњим 

школама 

Документац

ија о 

спроведено

м програму 

Министарс

тво 

здравља, 

Министарс

тво 

просвете 

Министар

ство 

надлежно 

за послове 

здравља, 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ НП, 

Завод за 

унапређе

ње 

образовањ

а и 

васпитања 

Буджет РС 

, 

Министарс

тво 

здравља 

Министарс

тво 

просвете 

 

 

4.1.2. Континуирано унапређење спровођења здравствено васпитног рада у здравственим 

установама; 

4.1.2.1. 

Анализа 

и 

спровође

ње 

здравств

ено 

васпитно

г рада у 

здравств

2019.

годи

не 

Резултати 

спроведеног  

здравствено 

васпитног рада у 

ЗУ биће 

анализирани 

Извештај о 

спроведени

м 

активности

ма 

Извештај о 

спроведени

м 

активности

ма 

Министар

ство 

здравља, 

 

Министарство 

надлежно за 

послове 

здравља, ИЗЈЗ 

,,Батут“, ЗЗЈЗ 

Нови Пазар 

Буџет 

МЗ 
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еним 

устанона

ма 

 

4.1.3. Спроводиће се и евалуирати кампање промоције здравља у складу са актуелним 

проблемима и приоритетима. 

 
4.1.3.1. 

Израда 

плана 

спровођења 

кампања 

промоције 

здравља 

2019. 

година 

План 

спровође

ња 

кампања 

промоције 

здравља 

биће 

изграђен 

План 

спровођења 

кампања 

промоције 

здравља 

Документ  

плана 

Министарство 

надлежно за 

послове 

здравља 

Министарство 

надлежно за 

послове 

здравља, ИЗЈЗ 

,,Батут“, ЗЗЈЗ 

Нови Пазар 

Бужет РС  

4.1.3.2. 

Спровођење 

кампања 

промоције 

здравља и 

евалуација 

анкете –

испитивање 

ставова и 

знања о 

факторима 

ризика на 

здравље  

2019. 

год и 

даље 

Подигнут 

ниво знања 

Извештај о 

спровођењу 

кампања 

промоције 

здравља и 

евалуација 

анкета 

 Документ -

Извештај о 

спровођењу 

кампања 

промоције 

здравља и 

евалуација 

анкета 

ЈЛС., ЗЗЈЗ Министарство 

надлежно за 

послове 

здравља, ИЗЈЗ 

,,Батут“, ЗЗЈЗ 

Нови Пазар, 

представници 

МАС медија, 

удружења 

 
Бужет РС 

 
 

4.2.Унапређење партнерства и друштвене укључености за здравље у локалној самоуправи 
– примена механизама за интегрисано управљање  
 
4.2.1. Сaвет за здравље утврђиваће предлог плана јавног здравља на локалном нивоу, пратиће 

годишње спровођење плана кроз посебне програме из области јавног здравља; 

 

Активност

и 

Рок, 

почетак 

и крај 

извршењ

а 

Очекиван

и 

резултати 

Индикатор Извори 

верификаци

је 

Одговорна 

институциј

а 

Институциј

е које 

учествују 

Извор н 
финансира
ња 

 

Праћење 

спровођењ

а  

Плана 

јавног 

здравља  

од стране  

Савета за 

здравље 

локалне 

самоуправ

е 

 Од 2020.г. 

Савет за 

здравље 

ће пратити 

спровођењ

е плана 

јавног 

здравља 

Број 

имплементиран

их програма 

јавног здравља у 

складу са 

планом 

Извештај о 

раду савета за 

здравље 

МЗ, ЛС ЗЗЈЗ Нови 

Пазар, 

Савет за 

здравље, 

друге 

здравствен

е установе, 

удружења 

Бужет РС 

И други 

извори 

 
4.2.2. Формирање „Коалиције за здравље 
 
Активности Рок, 

почетак 

и крај 

извршењ

Очекивани 

резултати 

Индикато

р 

Извори 

верификаци

је 

Одговорна 

институција 

Институциј

е које 

учествују 

Извор н 
финансира
ња 
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а 

Потписивањ
е протокола 
о сарадњи 
чланова 
коалиције за 
здравље: 
Савет за 
здравље, 
ЗЗЈЗ НП, ДЗ, 
ОБ, МУП, 
СУП, Центар 
за социјални 
рад, 
Канцеларија 
за младе, У 
дружење 
дијабетичар
а, Школска 
управа,  

2019. Потписан 
протокол 
о 
сарадњи 
и 
формиран
а 
коалиција 
за 
здравље   

Докумен
т  

Објављен 
документ 
протокола о 
сарадњи на 
сајту града 
НП 

ЛС, Савет за 
здравље, 
ЗЗЈЗ НП, ДЗ, 
ОБ, МУП, 
СУП, Центар 
за социјални 
рад, 
Канцеларија 
за младе, У 
дружење 
дијабетичар
а, Школска 
управа, 

МЕДИЈИ Буџет ЛС 

 
 

4.3. Развој и оснаживање мреже окружења која подржавају здравље и здраве изборе 

4.3.1. Израдити  Програм „Здрав вртић”  на локалном ниву: 

4.3.2 Израдити  Програм „Здрава школа“ на локалном нивоу 

 

Активности Рок, 

почетак 

и крај 

извршењ

а 

Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификац

ије 

Одговорна 

институциј

а 

Институциј

е које 

учествују 

Извор  
финансира
ња 

4.3.1.1 

Израдити и 

усвојити 

програм  

„Здрав вртић“ 

 

 

До 

31.12.202

1. год  

Израђен и 

усвојен 

програм 

Програм  Објављен у 

„Сл. листу 

града Новог 

Пазара“ 

ЛС, 

Предшколс

ке установе 

Министарс

тва  

надлежна 

за послове : 

просвете, 

рада и 

социјалних 

питања, 

Министарс

тво 

надлежно 

за послове 

здравља, 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ НП , 

предшколс

ке установе 

Бужет 
Републике 
Србије М3  

ПГ, 

донатори 

4.3.1.2 

Имплементац

ија, праћене и 

евалуација   

програма 

 „ Здрав 

вртић“ 

Од 
усвајања 
програм
а до 
31.12.20
25. 

Програм 

„Здрав 

вртић“ биће 

имплементи

ран у 

најмање 45% 

предшколск

их установа 

Број 

предшколск

их установа 

у којима је 

имплементи

ран програм 

,,Здрав 

вртић“ 

Документаци
ја, 

Извештај о 

спровођењу 

програма„Здр

ав вртић 

 ЛС 

,Предшкол

ске 

установе 

4.3.2.1 

Израдити и 

усвојити 

програм  

„Здрава 

школа“ 

До 

31.12.202

1. год 

 

Израђен и 

усвојен 

програм 

 

 

Програм 

 

 

 
 
 
Објављен у 
„Сл. листу 
града Новог 
Пазара“ 
 
 
 

ЛС, 

Школске 

установе 

Министарс

тва  

надлежна 

за послове : 

просвете, 

рада и 

социјалних 

питања, 

Министарс

Бужет 
Републике 
Србије М3  

ПГ, 

донатори 
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тво 

надлежно 

за послове 

здравља, 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар , 

предшколс

ке установе 
4.3.2.2 

Имлементациј

а, праћене и 

евалуација   

програма  

„ Здрава 

школа“ 

Од 
усвајања 
програм
а до 
31.12.20
25. 

 

Програм 

„Здрава 

школа“ биће 

имплементи

ран у 

најмање 45% 

школских 

установа 

 

Број 

школских 

установа у 

којима је 

имплементи

ран програм 

,,Здрава 

школа“ 

 
 
Документаци
ја, 

Извештај о 

спровођењу 

програма„Здр

ава школа“ 

 

 

 

5. Подршка развоју доступне, квалитетне и ефикасне здравствене заштите 

5.1. Унапређење доступности и приступачности здравствене службе 

5.1.1. Подржаће  се основни пакет здравствених услуга на свим нивоима здравствене заштите; 

5.1.2. Установиће се одржива подела рада међу здравственим установама; 

5.1.4. Обезбедиће се једнака доступност и приступачност здравствених услуга за целокупно 

становништво; 

 
Активности Рок, 

почетак и 

крај 

извршења 

Очекивани 

резултати 

Индикатор Извори 

верификације 

Одговорна 

институција 

Институције 

које 

учествују 

Извор 
финансирања 

5.1.1. 

Подржаће  се 

основни 

пакет 

здравствених 

услуга на 

свим 

нивоима 

здравствене 

заштите; 

 

Од 2019.г. 

и даље  

Подржан 

основни пакет 

здравствених 

услуга на 

свим нивоима 

здравствене 

заштите; 

 

Процедуре и 

извештаји о 

спровођењу 

Документација 

о спровођеном 

програму 

МЗ Све 

здравствене 

установе, 

ЛС 

Буџет РС и 

остали 

извори 

5.1.2. 

Установиће 

се одржива 

подела рада 

међу 

здравственим 

установама. 

 

Од 2019. 

год и 

даље 

Постигнути 

договори око 

поделе рада 

међу 

здравственим 

установама 

Договорена 

подела рада 

међу 

здравственим 

установама 

Уговори  Министарство 

надлежно 

послове 

здравља 

Све 

здравствене 

установе, 

ЛС 

Буџет РС и 

остали 

извори 

5.1.3.  

Обезбедиће се 

једнака 

доступност и 

приступачност 

здравствених 

Од 2019. 

год и 

даље 

Постигнута 

једнака 

доступност и 

приступачност 

бесплатних 

здравствених 

услуга за све 

Повећан број 

услуга које се 

финансирају 

средствима 

РФЗО а 

Записници и 

извештаји са 

састанака и 

комисија 

Савет за 

здравље, све 

здравствене 

установе 

Све 

здравствене 

установе, 

ЛС 

Буџет ЛС и 

РФЗО, остали 

извори 
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услуга које су 

бесплатне за 

целокупно 

становништво. 

 

грађане који 

имају 

здравствено 

осигурање 

 

 

 

5.2. Унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената 

5.2.1. Усвојиће се стандарди квалитета свих нивоа здравствене заштите; 

5.2.2. Акредитоваће се већина здравствених установа; 

5.2.3. Континуирано ће се унапређивати процедуре за поштовање права пацијената 

 

 

 
Активности Рок, 

почетак 

и крај 

изврше

ња 

Очекивани 

резултати 
Индикатор Извори 

верификациј

е 

Одговорна 

институција 
Институци

је које 

учествују 

Извор 

финансира

ња 

5.2.1. 

Усвојиће се 

стандарди 

квалитета 

свих нивоа 

здравствене 
заштите; 

 

2019.г. Дефинисање 

стандарда 

квалитета за 

све 

делатности 

на свим 

нивоима з.з 

Дефинисани 

стандарда 

квалитета за 

све 

делатности 

на свим 

нивоима з.з 

Публикаци

ја са 

стандардим

а квалитета 

за све 

делатности 

на свим 

нивоима з.з 

Министарст

во надлежно 

за послове 

здравља 

ИЗЈЗ 

,,Батут, 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар ,све 

здравстве

не 

установе 

Буџет РС, 

МЗ 

5.2.2. 

Акредитова

ће се већина 

здравствени

х установа 

2019.г.

и даље 

Акредитаци

ја 

здравствен

их установа 

на 7 година 

Акредитова

на 

здравствена 

установа на 

7 година 

Сертифика

т о 

акредитаци

ји 

здравствен

е установе 

на 7 година 

Министарст

во надлежно 

за послове 

здравља 

ИЗЈЗ 

Батут, 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар,све 

здравстве

не 

установе 

Буџет РС, 

МЗ 

5.2.3. 

Континуира

но ће се 

унапређиват

и процедуре 

за 

поштовање 

права 

пацијената 

 

2019.г.

и даље 

Потпуно 

спровођење 

процедуре 

за 

поштовање 

права 

пацијената 

Приговори 

пацијената 

на 

непоштова

ње права 

Постојање 

процедуре 

за 

поштовање 

права 

пацијената 

и 

унутрашње 

провере 

квалитета 

рада 

Министарст

во надлежно 

за послове 

здравља 

ИЗЈЗ 

Батут, 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар,све 

здравстве

не 

установе 

Буџет 

РС,МЗ 

 

                      6. Развој система јавног здравља 
  

6.1. Развој и оснаживање  кадровског капацитета у систему јавног здравља на територији 

града Новог Пазара  

6.1.1. Обавиће се анализа јавноздравствених кадрова, дефинисати и усвојити План потреба за 

јавноздравственим кадровима  на територији града Новом Пазару; 

6.1.2. Континуирано ће се спроводити усавршавање кадрова из Завода  зајавно здравље, Дома 

здравља и других здравствених установа и кадрова институција изван система здравствене 
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заштите путем акредитованих академских програма из јавног здравља и акредитованих курсева 

континуиране едукације; 

 
Активности Рок, 

почетак 

и крај 

изврше

ња 

Очекивани 

резултати 
Индикатор Извори 

верификац

ије 

Одговорна 

институција 
Институц

ије које 

учествују 

Извор 

финансира

ња 

6.1.1. Обавиће 

се анализа 

јавноздравстве

них кадрова, 

дефинисати и 

усвојити План 

потреба за 

јавноздравстве

ним 

кадровима  на 

територији 

града Новом 

Пазару 

 

2019.г. 
и даље 

Обављена 

анализа 

јавноздравстве

них кадрова, 

дефинисани и 

усвојени  

Планови  

потреба за 

јавноздравстве

ним 

кадровима  на 

територији 

града Новом 

Пазару, 

формирана 
база података 

 

Приступачн

ост и 

оперативно
ст базе 

База 
података 

Министарс

тво 

надлежно 

за послове 

здравља 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

остале 

здравств

ене 
установе 

Буџет РС, 
МЗ 

6.1.2. 

Континуирано 

ће се 

спроводити 

усавршавање 

кадрова из 

Завода  

зајавно 

здравље, Дома 

здравља и 

других 

здравствених 

установа и 

кадрова 

институција 

изван система 

здравствене 

заштите путем 

акредитованих 

академских 

програма из 

јавног 

здравља и 

акредитованих 

курсева 

континуиране 

едукације 

2019.г. 
и даље 

Усавршени 

кадрова из 

Завода  

зајавно 

здравље, Дома 

здравља и 

других 

здравствених 

установа и 

кадрова 

институција 

изван система 

здравствене 

заштите путем 

акредитованих 

академских 

програма из 

јавног 

здравља и 

акредитованих 

курсева 

континуиране 
едукације 

Број 

обучених 

кадрова 

Сертифик

ати о 

едукацији 

Министарс

тво 

надлежно 

за послове 

здравља 

ИЗЈЗ 

,,Батут“, 

ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, 

остале 

здравств

ене 
установе 

Буџет РС, 

МЗ. Буџет 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар , 

Буџети 

других 

здравстве

них 

установа, 

Пројекти 

ЕУ, Други 

извори  

 

6.2. Увећање просторног капацитета, опреме и развој информационог система   Завода за 

јавно здравље 

6.2.1. Помоћи финансирање увећања просторног капацитета Завода за јавно здравље Нови Пазар; 
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6.2.2. Све делатности Завода за јавно здравље биће акредитоване; 

6.2.3. Биће потпуно развијен информационо - комукациони систем јавног здравља у Заводу за 

јавно здравље и осталим здравственим установама; 

 
Активности Рок, 

почетак 

и крај 

изврше

ња 

Очекивани 

резултати 
Индикатор Извори 

верификације 
Одговорн

а 

институци

ја 

Институци

је које 

учествују 

Извор 

финансирањ

а 

6.2.1. 

Помоћи 

финансирањ

е увећања 

просторног 

капацитета 

Завода за 

јавно 

здравље 

Нови Пазар 

 

2019.г. 
и даље 

Помогнуто 

финансира

ње увећања 

просторног 

капацитета 

Завода за 

јавно 

здравље 
Нови Пазар 

Уговори о 

помоћи у 

финансирању 

Опредељена 

средства за 

помоћ у 

финансирањ

у 

МЗ, ЛС, 

ЗЗЈЗ 

Нови 
Пазар 

 ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар, ЛС 

Буџет РС, 

МЗ. Буџет 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар , 

буџет ЛС 

6.2.2. Све 

делатности 

Завода за 

јавно 

здравље 

биће 

акредитован
е 

2019.г. 
и даље 

Акредитац

ија свих 

делатности 

Завода за 

јавно 
здравље 

Број 

акредитовани

х делатмости 

Сертификати 

о 

акредитацији 

МЗ, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар 

МЗ, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар 

Буџет РС, 

МЗ. Буџет 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар , 

буџет ЛС 

6.2.3. Биће 

потпуно 

развијен 

информацио

но - 

комукацион

и систем 

јавног 

здравља у 

Заводу за 

јавно 

здравље и 

осталим 

здравствени

м 
установама; 

 

2019.г. 
и даље 

Унапређен 
: 
1.хардверс
ки део 
опреме-
серверска 
опрема, 
рачунари  и 
друго;,  
2.рачунарск
а мрежа; 
3.софтверс
ки део –
оперативни 
систем, 
наза 
података и 
апликативн
и софтвер 

 
Централизац
ија 
информацио
ног система, 
приступачне 
и 
функционалн
е базе 
података 

Постоји 
адекватан 
Информацио
но 
комукациони 
систем 

МЗ, ЗЗЈЗ 

Нови 

Пазар 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар, 

ЛС, друге 

здравстве

не 
установе 

Буџет РС, 

МЗ. Буџет 

ЗЗЈЗ Нови 

Пазар , 

буџет ЛС, 

Буџети 

других 

здравствен

их 

установа 

 

 6.3. Успостављање одрживог финансирања Завода  за јавно здравље и фискалних 

подстицаја за јавно здравствене активности 

6.3.1. Подржаће се измене финансирања Завода за јавно здравље, тако да доминира извор 

финансирања из буџета до 60%, путем програма од општег интереса; 

6.3.2. Предложиће се  минимални скуп услуга које обавља Завод за јавно здравље, а финансира 

Републички фонд здравственог осигурања, на основу доприноса; 

6.3.3. Предложиће се измене прописа о финансирању програма јавног здравља на територији 

локалне самоуправе, тако да  локална самоуправа буде у обавези да финансира програме  и 
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активности јавног здравља на својој територији; 

 
Активност
и 

РОК 
Почетак 
и крај 
изврше
ња 

Очекивани 
резултати 

Индикатор Извори 
верификац
ије 

Одговорна 
институциј
а 

Институц
ије које 
учествују 

Изворн 
финансира
ња 

6.3.1. 
Подржаће 
се измене 
финансира
ња Завода 
за јавно 
здравље, 
тако да 
доминира 
извор 
финансира
ња из 
буџета до 
60%, 
путем 
програма 
од општег 
интереса; 
 

2019.г. 
и даље 

Измењен начин 
финансирањаЗа
вода за јавно 
здравље, тако 
да доминира 
извор 
финансирања из 
буџета до 60%, 
путем програма 
од општег 
интереса; 

Удео 
финансира
ња 

Законски 
акти, 
уговори 

Министарс
тво 
надлежно 
за послове 
здравља, 

ИЗЈЗ 
Батут,, 
ЗЗЈЗ НП, 
МЗ 

Буџет РС, 
МЗ 

6.3.2. 
Предложи
ће се  
минималн
и скуп 
услуга које 
обавља 
Завод за 
јавно 
здравље, а 
финансира 
Републичк
и фонд 
здравстве
ног 
осигурања, 
на основу 
доприноса; 
 

2019.г. 
и даље 

Усвојене 
минималне 
услуга које 
обавља Завод 
за јавно 
здравље, а 
финансира 
Републички 
фонд 
здравственог 
осигурања, на 
основу 
доприноса 

Број услуга Уговори о 
усвајању 
минималн
и скуп 
услуга које 
обавља 
Завод за 
јавно 
здравље, 
а 
финансира 
Републичк
и фонд 
здравстве
ног 
осигурања
, на основу 
доприноса
; 

Министарс
тво 
надлежно 
за послове 
здравља, 
Здравстве
ног 
осигурања 

ЛС , 
РФЗО, 
ЗЗЈЗ НП 

Буџет РС, 
ЛС 

6.3.3. 
Предложи
ће се 
измене 
прописа о 
финансира
њу 
програма 
јавног 
здравља 
на 
територији 
Новог 
Пазара 
тако да  
локална 
самоуправ
а буде у 
обавези да 
финансира 

2019.г. 
и даље 

Усвојене измене  
прописа о 
финансирању 
програма јавног 
здравља на 
територији 
Новог Пазара 
тако да  локална 
самоуправа 
буде у обавези 
да финансира 
програме  и 
активности 
јавног здравља 
на својој 
територији. 

Број 
финансира
них 
програма 
јавног 
здравњља 

Уговори о 
финансира
њу 
програма 
јавног 
зравља 

Министарс
тво 
надлежно 
за послове 
здравља, 
ЛС 

ЛС Буџет РС, 
ЛС 
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програме  
и 
активности 
јавног 
здравља 
на својој 
територији
. 
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        6.ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

     Праћење и извештавање је неопходно како би се успешно реализовале мере и 

активности предвиђене Планом  јавног здравља Града Новог Пазара до 2026. године. 

Процес имплементације Плана јавног здравља мора бити дефинисан како би се осигурао 

његов наставак. Кључни актери морају бити свесни својих улога и одговорности, а 

извршна власт мора доделити одговорности и финансијска  средства , тако да се планиране 

активности ефикасно реализују. Неопходно је и дефинисати сет мерљивих циљева, како би 

се пратио напредак, односно приближавање или удаљавање од задатих позиција . 

Постизање задатих циљева морају пратити све особе укључене у процес. Начин на који се 

процес праћења и извештавања остварује даје живост систему управљања и праћења, 

остварујући бројне и разноврсне релације у оквиру организације и ван ње. 

     Процес стратешког планирања је динамичан процес, а финални документи се такође 

посматрају као динамични, односно, променљиви алати. Као гаранција наведеног активног 

приступа, целокупан процес планирања би требало да је одређен следећим циклусима: 

анализе, планирања, програмирања, имплементације, реализације, праћења, процене и 

поновне анализе, итд. 

      После тога предстоји поновно преиспитивање праваца и актера имплементације, уз 

прилагођавање потребама за израду следећег стратешког документа у области јавног 

здравља. 

      Фаза имплементације  Плана јавног здравља Града Новог Пазра се базира на 

комбинацији акционог плана, организационе структуре и укључивању заинтересованих 

актера. Процес праћења и извештавања о реализацији Плана јавног здравља Града Новог 

Пазара је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалној, градској 

администрацији. 

       Степен реализованости Плана јавног здравља Града Новог Пазара мора бити  стално 

праћен и процењиван преко годишњих циклуса евалуације коришћењем мерљивих 

показатеља и индикатора учинка. Сви ти индикатори су основа за систем праћења и 

извештавања имплементације стратегије јавног здравља. Индикатори пружају основне 

информације и знања у вези са напретком процеса имплементације стратегије и 

динамиком извештавања. Све промене индикатора, сви резултати и годишње евалуације 

морају бити доступне свим грађанима путем једноставног и јасног извештаја. 

   Иницирање и праћење спровођења активности  Плана јавног здравља града Новог Пазара 

вршиће Савет за здравље. 

Праћење и извештавање реализације Плана јавног здравља Града Новог Пазара 2019 до 

2026. године подразумева: 

 

- континуиране активности на прикупљању података за потребе праћења 

индикатора, 

- годишње ажурирање података, попуњавање и вредновање индикатора 

са анализом тенденција по појединим показатељима, 

- активности на праћењу реализације годишњих акционих планова, 

- припремање извештаја именованом скупштинском телу града о 

ефектима реализације Плана јавног здравља, најмање једном годишње, 

- припремање предлога за модификацију појединих циљева, мера или 

програма, 

- Скупштина Града годишње разматра извештај о реализацији, усваја 

акциони план за наредну годину и разматра евентуалне предлоге за 

прилагођавање програма промењеним околностима. 
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Закључак 

Цео овај процес доводи до преузимања одговорности за здравље на нивоу локалне 

заједнице и свих њених актера, зато Савет за здравље предлаже да се План јавног 

здравља усвоји . 

 


