
 

 

1 Програм развоја спорта Града Лесковца 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА 

 

ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Програм развоја спорта Града Лесковца 2016-2018. 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

          Уводна реч Градоначелника  

           

 

1.  Увод - Oсновни правци програма развоја спорта у Лесковцу 

       1.1. Основни правци програма развоја спорта у Лесковцу 

1.2. Визија 

1.3. Мисија 

1.4.  Циљ Програма развоја спорта града Лесковцу 

1.5. Институционални механизми у спорту 

1.6. Повезаност са другим стратешким документима  

 

2.  Опис фактичког стања у Граду Лесковцу 
2.1. Географски подаци 

2.2. Демографски подаци 

2.3. Анализа стања спорта у Граду Лесковцу - SWOT анализа 

2.4. Општи подаци о спорту у Лесковцу 

        2.4.1. Људски ресурси у спорту 

       2.4.2. Материјални ресурси 

       2.4.3. Спортски савез 

 

2.5. Спортски центар Лесковцу   

      2.5.1. Објекти спортског центра Лесковцу 

2.6. Анализа стања по приоритетима 

 

3. Приказ одабраних приоритета, општих и посебних циљева и мера 

3.1. Школски спорт
1
 

3.2. Рекреативни спорт – спорт за све 

3.3. Унапређење врхунског и квалитетног спорта на територији града Лесковца 

3.4. Спортска инфраструктура 

3.5. Спорт и туризам 

 

4. Механизми спровођења програма развоја спорта града Лесковцу 

 

5. Анекс 1 - процес израде програма развоја спорта  

 

 

 

 

 

 

Сви наведени облици занимања, као и множина заједничких именица у мушком роду, у овом 

документу, односе се на оба граматичка рода (мушки и женски).

                                                           
1
 Нумерација ппщтих и специфишних циљева је из лпгишке матрице Акципнпг плана (пднпси се на ташке: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 

3.4.; 3.5.) 



 

 

3 Програм развоја спорта Града Лесковца 2016-2018. 

 

УВОД 

 

УВОДНА  РЕЧ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

 

Програм развоја спорта града Лесковца за период од 2016. до 2018. године представља 

подршку за систематско решавање проблема у области спорта и прилику да покажемо спремност и 

вољу наше локалне самоуправе да учини напор и преузме неопходне мере које ће довести до 

унапређења спорта. Ово је и повољна прилика да сагледавaмо шта је урађено и добра могућност да 

уградимо промене досадашњих стратешких праваца и евентуално, додамо нове смернице. 

Локална самоуправа се активно укључује у планирање и развој ове значајне области за све 

грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења, и остваривање друштвене мисије која 

поред такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни, социјални и други садржај. 

Пошто је Лесковац познат и признат  град са дугом спортском традицијом очекујемо да ћемо 

овим Програмом унапредити област спорта, повећати ефикасност и доступност спорта као јавне 

услуге, пре свега деци и омладини, али и различитим друштвено осетљивим групама. 

           Ако полажемо у будућност, онда полажемо у укључивање деце и младих да се баве спортом 

ради здравља  као одговорне припаднике локалне заједнице. Они су ресурс који треба оснажити, 

богатство које треба ценити и снага коју треба подржати и помоћи. 

           Град Лесковац усваја још један у низу развојних докумената и сигуран сам да ће систематски и 

одговорно приступити остваривању главних и средњорочних развојних циљеве у смислу 

омасовљења и широке доступности спорта за све генерације, ставити акценат на развој  дечјег, 

школског и универзитетског спорта. Посебна пажња ће се посветити врхунским спортским 

достигнућима и развијању спортске инфраструктуре, не само у интересу спориста, већ у интересу 

свих Лесковчана. 

     

        Сматрам да ће усвајање Програма развоја спорта града Лесковца, уз пуну подршку градских 

власти, допринети промовисању здравих стилова живота, а самим тим и унапређењу спорта  у граду 

Лесковцу.  

 

 

 

Градоначелник 

  Горан Цветановић 
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1. УВОД 

 

1.1. Основни правци програма развоја спорта у Лесковцу 

Програм развоја града Лесковца у оквиру Акциононог плана за спровођење истог планираће мере и 

активности како би град Лесковац: 

 Обезбедио да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих 

услова и програма свих врста и обезбеђење одговарајућег стручног кадра; 

 Осигурао темеље система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске 

активности; 

 Обезбедио планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката; 

 Подржао и подстакао бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских 

резултата на највећим међународним спортским такмичењима; 

 

1.2. Визија 

Визија Програма развоја спорта града Лесковца је унапређење квалитета живота и обогаћивање 

друштвених односа грађана града Лесковца кроз бављење спортом, као елемента који је од 

суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота. 

1.3. Мисија 

Мисија је стварање система спорта у граду Лесковцу у коме ће свако имати право да се бави 

спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких 

способности, квалитетнијег  и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета 

живота и постизања врхунских спортских резултата.  

Рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер позитивно утичу на 

опште здравље и, према досадашњим медицинским сазнањима, смањују могућност ризика од 

настанка хроничних болести узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење области 

спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и 

активнијем становништву. 

 Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни) захтева озбиљне промене у 

самом управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски 

резултати не би смели бити случајност већ резултат сређеног система који подразумева стручне и 

мотивисане тренере, материјално-техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, 

и самим тим, подршку јавности и друштвено одговорних компанија. 

 Развојем услова за одржавање спортских такмичења и манифестација државног, међународног и  

европског ранга, остварила би се директна финансијска добит, те би се средства остварена кроз 

овакву добит могла посматрати као основа за унапређење и развој доступности спорта за све, и тиме 

би круг система могао бити одржив и заокружен. 

 У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим слојевима, 

посебно деци, али и да обезбеди услове за развој врхунских спортиста, локална самоуправа својим 

средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирање активних клубова, стипендијама и 

дотацијама игра важну улогу. За целокупни развој спорта за све, школског спорта и квалитетног и 

врхунског спорта неопходно је поставити даље стратешке правце развоја спорта у Граду Лесковцу и 

креирати конкретне мере за побољшање целокупног система спорта на нивоу Града кроз стратешки 

документ.  
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                                                                                Према томе, неопходно је започети са планираним и системским улагањем у обнављање и 

изградњу спортске инфраструктуре на територији града Лесковца и због тога спортски објекти 

представљају један од приоритета Програма развоја спорта града Лесковца. Посебан приоритет 

Програма  јесте улагање у врхунски спорт и његов развој. Врхунски резултати, као и одговорно 

понашање врхунских спортиста, не само што имају локалну и националну репрезентативност, већ 

представљају узоре младима промовишући рад, упорност, борбеност и поштење. То су вредности 

чији је развој потребно подстицати и неговати у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не 

само такмичарски, репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу васпитну и развојну 

улогу. Програм развоја спорта града Лесковца као остале приоритете види и област рекреације, спорт 

особа са инвалидитетом, спорт у насељеним местима и спортске манифестације од значаја за наш 

Град. Системска подршка олимпијским надама и младим талентима са територије града Лесковца као 

и стручно усавршавање спортских тренера од посебног је значаја као база за квалитетан и правилан 

рад са децом и такмичарским селекцијама. 

                                                                  Програм развоја спорта града Лесковца даје одговор на питање на који начин и у које 

сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити финансијска средства опредељена 

Буџетом града Лесковца и како на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у 

области спорта.  

1.4.  Циљ Програма развоја спорта града Лесковца 

   Циљ Програма развоја спорта града Лесковца је унапређење и развој спорта кроз системску, 

стратешку и партнерску бригу свих релевантних чинилаца у реализацији следећих циљева: 

 

 системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца, 

 обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт, 

 константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење и селектирање, 

 концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз сарадњу спортских 

клубова из истог спорта на територији града Лесковца,  

 повећање процента финансијских средстава која су намењена спровођењу такмичарских 

програма у односу на средства одређена за административне и материјалне трошкове у оквиру 

буџетских средстава града Лесковца предвиђених за спорт и физичку културу, 

 системско финансирање рада и стручно усавршавање спортских стручњака, као једног од 

стубова развоја такмичарског спорта, 

 побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских клубова, 

 обезбеђивање услова и системско финансирање спортских талената, 

 омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању, 

 унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима, 

 подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне 

равноправности. 

  побољшање и унапређивање постојеће и изградња недостајуће спортске инфраструктуре, 

укључујући и завршетак започетих спортских објеката 

 повећање броја деце која учествују у школским такмичењима 

 смањење присуства и утицаја негативних појава у спорту 

 обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања, укључујући и антидопинг 

образовање 

 унапређивање односа спорта, туризма и животне средине 
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1.5. Институционални механизми у спорту 

 Институционални механизми који постоје у Граду Лесковцу, а задужени су за одржавање система 

спорта су  Скупштина града, Градско веће, Комисија за доделу средстава у области спорта, Одељење 

за друштвене делатности градске управе града Лесковца, Спортски савез Града Лесковца  и  

Спортски центар Лесковца. Између осталог, ови институционални механизми имају задатак да 

иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта, да иницирају и 

учествују у писању локалних акционих планова, и да прате њихово остваривање. 

Одељење за друштвене делатности градске управе града Лесковца врши послове који се односе     

 на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области спорта и физичке културе; 

припрема нацрте одлука и других аката из ове области које доноси Скупштина града, Градско веће и 

градоначелник ; врши надзор над радом установа и организација у области спорта; послове који се 

односе на обезбеђење услова за изградњу, одржавање, и коришћење спортских објеката у којима се 

остварују потребе у области спорта у граду; помоћ у реализацији школских спортских такмичења на 

нивоу града, округа и Републике; стварање о обезбеђивању посебних услова на повећање обухвата и 

квалитета рада са младим спортским талентима, припрема критеријуме за финасирање делатности 

организација у области спорта које је основао град и праћење реализације програма или делова 

програма других организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта 

на нивоу града ; стара се о организовању и одржавању спортских такмичења и манифестација од 

значаја за град; стара се о обозбеђењу услова за рад спортских стручњака у организацијама у области 

спорта на територији града.   

Комисија за доделу средстава у области спорта разматра предлоге годишњих и посебних програма 

по Јавном позиву у складу са Одлуком којом се уређује финасирање и суфинасирање потреба и 

интереса грађана у области спорта из буџета Града Лесковца  

Све ове институције, организације и појединци баве се развојем спорта и спортске културе у складу 

са својим планом, програмом и надлежностима. 

1.6. Повезаност са другим стратешким документима 

Усклађеност са Стратегијом развоја спорта Републике Србије 

 Програм развија спорта града Лесковца је у складу са важећим Законом о спорту из 2011. године (Сл. 

гласник РС бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и ослања се на  Стратегију развоја спорта у Републици 

Србији од 2014-2018. године, која је усвојена  25.12.2014. године од стране Скупштине Републике 

Србије. 

Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области, пре свега са 

Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13), Стратегијом превенције и 

заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, брoj 60/13), Националном стратегијом за младе 

(„Службени гласник РС”, брoj 55/08) и Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и 

дијаспоре и матичне државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 14/11). Поједине 

области ове стратегије већ су у мањој или већој мери обухваћене другим стратешким документима, 

као што је случај са насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама. Полазећи од већ 

утврђених стратешких одредница датих у раније усвојеним стратешким документима, Стратегија у 

овој области доноси додатне садржаје који су усклађени са ранијим приоритетима, уз избегавање 

преклапања. 
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Правни оквир 

У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте Закон о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна скупштина Републике Србије 

донела 31. марта 2011. године.  

Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима чији је 

развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање са националним прописима и 

консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски целовит и 

свеобухватан начин.  

Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности су и 

следећи закони: 

1) Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 

спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” − Међународни 

уговори, број 9/90); 

2) Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са Додатком 

(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3) Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са Анексом 

(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99); 

4) Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени 

гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09); 

5) Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14); 

6) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени 

гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09); 

7) Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06); 

8) Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13). 
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2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА 

 

 

ИСТОРИЈА ЛЕСКОВЦА 

Грчки историчар Херодот помиње у V веку пре нашег рачунања времена, да је на месту или у близини данашњег 

Лесковца постојало извесно илирско ( дарданско ) насеље, око којег се гајила конопља. У II веку после нашег рачунања 

времена, пошто су победили Илире, Римљани су нашли једно насеље на левој обали Ветернице, и на брду Хисар подигли 

тврђаву, која је доминирала градом и друмом. 

О првим вековима живота наших предака на овим просторима не налазимо помена све 

до XII века. Предео око данашњег Лесковца под именом Глубочица ( Дубочица ) грчки цар Манојло је Немањи у XII веку 

поклонио област Глубочицу, у којој се налазило насеље Лесковац. Из времена цара Душана и непосредно после тога 

поједина села у Дубочици па и сам Лесковац били су даривани манастирима: цар Стефан Душан, је 1348. године дао на 

поклон манастиру Хилендар село Лесковац; 1395. године монахиња Ефимија ( кнегиња Милица ) са синовима Вуком и 

Стефаном дала је Светогорском манастиру Св. Пантелејмона кућу и два човека у Лесковцу. Тада је Лесковац први пут 

поменут као град. 

http://www.gradleskovac.org/index.php/o-leskovcu/osnovno-o-leskovcu/istorija-leskovca
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Крајем XVIII века, Лесковац је већ центар великог Лесковачког пашалука који је обухватао целу територију бившег санџака 

Алаџи - Хисар (Крушевац) и Параћин. Француски географ Ами Буе, 1837. године пише да Лесковац има 3000 кућа: 2400 

хришћанских, 500 турских, 30 циганских и 10 јеврејских, укупно 15.000 становника. 

Окупацијом лесковачког краја од стране Аустро - Угарске, Немачке и Бугарске (од 1915. - 

1918.), нанета је велика штета становништву, привреди и пореметила његов развитак. Лесковац до избијања II светског 

рата достиже свој зенит у привредном развоју. 

Шестог и осмог априла 1941. године пале су прве бомбе око железничке станице, главне улице према Хисару, срушена је 

ливница "Сава" и аутотранспортно предузеће "Беговић и Ђокић". Немци су 12. априла 1941. год. ушли у Лесковац и 

окупирали га. 

Лесковац је у току другог светског рата поднео велике људске и материјалне жртве, али 

када је слобода била надомак руке, 6. септембра 1944. године доживео је катастрофу. Амерички бомбардери "Б29" - око 50 

авиона - без повода и разлога ( као савезници ) рушили су читаве квартове и убијали све што је живо. Никада није 

установљен тачан број погинулих и рањених , процене се крећу од 2,5 до 4 хиљаде страдалих. Порушено је и оштећено 

укупно 1840 објеката. 

11. октобра 1944. године Лесковац је ослобођен. 

Јуна месеца 1945. године конфискована је фабрика "Глигорије Петровић и комп", и послује у друштвеној својини под 

називом Т. И. "Коста Стаменковић". У периоду од 1945.-1952. године из ове фабрике у друге градове ( Пирот, Титоград, 

Ужице, Прокупље, Вишеград, Пожаревац, Београд, Тетово, Земун ) однето је 176 текстилних машина. 

Како је Лесковац добио име 

По легенди се сматра да се испод брда у близини садашњег града налазило језеро, али је дошло до његовог сушења и ту 

је изникла биљка леска (лешник). По њој је и насеље добило име Лесковац и то пре више од 600 година, али је у време 

турске владавине наденуто у Хисар од истоимене турске речи која значи тврђава. 
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2.1. Географски подаци 

 

Северна географска ширина града је 42°52', а источна географска дужина 21°57'. 

Географско-саобраћајни положај Лесковачке котлине има транзитни карактер. Кроз њу пролазе важне међународне 

саобраћајнице, али и саобраћајни правци нижег реда. Главни саобраћајни правац повезује Западну и Средњу Европу са 

Македонијом, Грчком и Малом Азијом. 

На западу, долином Јабланице налази се саобраћајни правац који повезује Лесковачку котлину са Косовском котлином 

(пут Лесковац-Лебане-Медвеђа-Приштина). 

Са Пиротском котлином повезана је долином Власине и Лужнице, а долином Власине са Власином и Крајиштем односно 

Бугарском. 

Лесковац се налази у срцу простране и плодне лесковачке котлине (дугачке 50км, а широке 45 км), на малој реци 

Ветерници, у подножју брда Хисар (341 м), у централном делу лесковачке котлине. 

У близини града пролази река Јужна Морава, а највеће притоке и најзначајнији водотоци су: Ветерница, Јабланица, 

Власина, Пуста Река, Рупска река. Лесковац је окружен и са три вештачка језера Брестовачко, Барје (акумулација за 

водоснабдевање града) и Власинско језеро. 

2.2. Демографски подаци 

У 144 насеља и самом граду, према попису из 2011. године, живи 144.206 становника. По броју насеља, лесковачка 

општина је најразуђенија у Србији. После Ниша, град Лесковац највећи је на југу Србије. Годишња просечна температура је 

11,3 степена C. 

Лесковац лежи на надморској висини од 228 метара, смештен са још 300 насеља у плодној котлини која обухвата 2250 км², 

која је била огранак некадашњег Панонског мора. Око котлине су планине Радан (1409 м),Гољак планина и Пасјача на 

западу, Кукавица и Чемерник (1638 м) на југу и Бабичка гора (1098 м), Селичевица (903 м) и Сува планина на истоку. На 

северу се граничи са нишком котлином а на југу преко Грделичке клисуре са врањско-бујановачком котлином. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83%D1%81%D0%B0
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2.3. Анализа стања спорта у граду Лесковцу - SWOT анализа 

 
S    Предности 

 Број спортских организација које раде на 

територији града Лесковца 

 Традиција 

 Остварени врхунски спортски резултати 

 Искуство у организовању великих спортских  

приредби и такмичења 

 Лиценцирани тренери 

 Значајан број младих телентованих спортиста - 

Резултати који се остварују у оквиру  одређених 

узрасних категорија 

 Ажурирана база података о спортским 

организацијама и кадровима 

 Рад постојећеих спортских организација 

 На евиденцији НЗС Лесковца 

 постојање кадрова са ВСС и ВШС из области спорта 

 

W   Слабости 

 Недостатак финансијских средстава 

 Проблеми издавања фискултурних сала 

 Одлив спортиста и стручњака у друге средине 

 Непостојање базе података о спортистима 

 Недовољна брига о младим перспективним  спортистима 

 Недостатак одговарајуће инфраструктуре 

 Неадекватно вредновање стручног рада 

 Недостатак  тренера са највишом лиценцом 

 Дотрајала инфраструктура 

 Непостојање довољног броја реквизита у складу са 

нормативима 

 Недовољна искоришћеност стручно оспособљених 

кадрова са евиденције НЗС Лесковца 

           из области спорта 

O  Могућности 

 Изградња спортске инфраструктуре 

 Адекватнија прерасподела буџетских средстава 

 Утврђивање дугорочних програма развоја 

 Формирање тима  за волонтирање приликом 

организације спортских  такмичења 

 Ангажовање стручно оспособљених кадрова са 

евиденције НЗС Лесковца при организацији  и 

функционисању система спорта града Лесковца 

 Искоришћавање природних потенцијала и ресурса 

у сврху спортско туристичке понуде града 

 Адекватна промоција и популаризација спорта, а 

посебно спорта за све 

 Стипендирање перспективних  спортиста 

 

T     Претње 

 Неадекватно вредновање резултата спортских 

организација 

 Недостатак спонзора и донатора 

 Недовољан ниво буџетских средстава 

 Недовољан капацитет хотелског смештаја за 

организовање већих такмичења 

 Пад интересовања младих за бављење 

спортом 

 Смањено интересовање грађана за праћење спортских 

догађаја 

 Учешће спортиста на такмичењу без 

одговарајућег лекарског прегледа 

 Слаба заинтересованост младих за волонтирање 

 

 

 

2.4. Општи подаци о спорту у Лесковцу 

2.4.1. Људски ресурси у спорту 

                                          Људски ресурси на нивоу града Лесковца су сви грађани Лесковца који су посредно или 

непосредно укључени у област спорта. 

У граду Лесковцу људске ресурсе можемо да посматрамо са аспекта броја стручних лица која су 

оспособљена за обављање стручног рада у области спорта а која се могу поделити на ангажована 

лица (у оквиру спортских организација, образовних и осталих институција), и лица на евиденцији 

Националне службе запошљавања Лесковца. 
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2.4.2. Материјални ресурси 

Преглед утрошених средстава са позиције дотације спортским организацијама у периоду од 2011-

2015. Године 

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

града 
Индекс 

1  2011 14.857.570,00 2.505.308.000,00 0.59 / 

2 2012 25.576.330,00 3.117.563.000,00 0.82 / 

3 2013 26.478.720,00 3.216.943.000,00 0.82 / 

4 2014 42.530.000,00 3.198.055.000,00 1.33 / 

5 2015 46.000.000,00 3.698.461.000,00 1.24 / 

Преглед утрошених средстава са позиције за Установу у физичкој култури Спортски центар Лесковца 

програм рада у периоду од 2011-2015. године 

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

града 
Индекс 

1 2011 50.279.366,00 2.505.308.000,00 2.01 / 

2 2012 54.497.446,00 3.117.563.000,00 1.75 / 

3 2013 78.746.154,00 3.216.943.000,00 2.45 / 

4 2014 68.906.000,00 3.198.055.000,00 2.15 / 

5 2015 69.000.000,00 3.698.461.000,00 1.87 / 

 

 

2.4.3. Спортски савез  

 Спортски савез града Лесковца је самостална, неполитичка и непрофитна спортска асоцијација 

гранских струковних савеза, спортских друштава и спортских организација на територији града 

Лесковца, добровољно удружених ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса у 

области спорта. Окупља 119 спортских организација са територије града Лесковца од којих 5 

градских гранских спортских савеза и 114 спортска удружења са преко 11.000 активних спортиста. 

Спортски савез града Лесковца члан је Спортског савеза Србије .Спортски савез града Лесковца  

својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у граду Лесковцу кроз повећање бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Промовише  образовну и 

васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,толеранције и одговорности кроз бављење 

спортом.Спортски савез града Лесковца обавља пословe којима се обезбеђују услови  за праћење, 

развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта особа са 

посебним потребама и спорта  инвалидних лица.Активно учествује у организацији и реализацији  

свих  спортских догађаја од значаја за унапређење квантитета и квалитета спорта у граду Лесковцу 

чинећи доступним све спортске догађаје грађанима Лесковца.Спортски савез града Лесковца 

прераста у  модерну  територијалну  спортску организацију  која је сервис свих спортских 

организација чланова Савеза и заједно са Градском управом Лесковца омогућава континуирани 

развој спорта кроз  промоцију спорта, реализацију спортских манифестација и  квалитетно 

искоришћење спортских капацитета чиме ће се створити услови  за омасовљење спорта, 

организацију  републичких и међународних спортских манифестација. 

У складу са Правилником о спортским гранама у Републици Србији,у оквиру  Спортског савеза града 

Лесковца  постоје следећи спортови: 
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Oлимпијски 

спортови 

 

Неолимпијски 

спортови (Sport 

Acord) 

Неолимпијски 

спортови (остали) 

 

Мулти спортови 

 

Атлетика  Боди билдинг  Фитнес Школски спорт 

Џудо Реални аикидо   

Бициклизам Карате   

Ватерполо Кик бокс   

Гимнастика Куглање   

Кошарка Планинарство   

Шах Плес   

Одбојка Борилачки ММА   

Пливање Мачевање   

Рагби Спорт особа са 

инвалидитетом 
  

Рукомет Спорт особа са 

инвалидитетом-

Специјална 

олимпијада 

  

Скијање Боди билдинг   

Стони тенис Спортски риболов   

Стрељаштво    

Тенис    

Теквондо    

Фудбал    

    
 

2.5. Спортски центар Лесковац 

Установа за физичку културу "Спортски центар Лесковац" представља организован облик газдовања 

спортским и објектима за рекреацију чији је власник Град Лесковац. Основна делатност Спортског 

центра су услуге у области спорта које се за сада остварују у три сегмента: најам спортских објеката, 

спортско подучавање и подизање нивоа физичке културе. 

Корисници услуга спортског центра Лесковац су клубови са територије Града Лесковца, грађани, 

ученици основних и средњих школа, предузећа, клубови са територије других градова и општина, 

али смо као домаћини припрема били део успеха репрезентативних селекција и врхунских спортиста 

појединаца који су се у нашим објектима припремали за највећа спортска такмичења. 

 

2.5.1. Објекти спортског центра Лесковца 

Покривени спортски објекти 

-  Хала спортова 

-  Спортска сала  

-  Комплекс покривених базена 

-  Теретана  

-  Куглана 

-  Сале за стони тенис 

 

 

http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=8
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=25
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=26
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=27
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=28
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=29
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           Отворени спортски објекти 
       -Терен за одбојку на песку 

       - Тениски терени 

       -Терени за кошарку 

  

 

 

 

 

2.6. Анализа стања по приоритетима 

Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт  

 За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и уживање 

засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим младима без 

дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз уважавање 

посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању деце, стицању 

моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је изузетно битна. 

При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично 

организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има 

позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се 

сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан 

за превенцију здравствених проблема. За свестрани развој детета од кључног значаја је одговарајуће 

физичко образовање у школи и бављење ваннаставним спортским активностима у школским 

спортским секцијама и школским спортским друштвима. Сви млади треба да добију адекватно 

физичко образовање и стекну основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или 

у оквиру ваннаставних активности, чиме се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе треба 

да учине младима привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору играјући 

различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет физичког 

образовања и спортске обуке треба да  буде обезбеђен и унапређен кроз квалификоване наставнике 

физичког васпитања, уз одговарајуће мере за надзор квалитета. Школе би требало да све младе, а 

посебно оне у завршним разредима упознају са локалним спортским клубовима и објектима и да 

остваре сарадњу са локалним спортским клубовима. Млади треба да знају које могућности имају у 

локалу, како могу да наставе да се баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то 

активности највише воле и које их највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и 

одговарајућу опрему и објекте за бављење младих физичким активностима и спортом. 

Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану у спорту, с тим 

да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту и физичком и 

менталном стању. Због тога треба посебно подржати оне спортове у којима се девојчице у значајној 

мери баве спортом. 

Школа је идеално место за промоцију спорта и здравог живота, пошто обилује одговарајућим високо 

образованим кадром који може и зна да одговори на захтеве стручног и педагошког рада са децом и 

младима, притом се не мисли само на професоре физичког васпитања већ и на психологе, педагоге, 

односно комплетан апарат школства који даје додатни квалитет развоју школског спорта.  

Зато не чуди да је Законом о основном образовању и васпитању, држава препознала значај школског 

спорта. У њему, у члану 40. стоји: „Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и 

превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, 

http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=24
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=21
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реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. Школа је дужна да у оквиру 

програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског 

спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика 

у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.“ (Закон о основном 

образовању и васпитању, Сл. гласник РС бр. 15/13). Школски спорт тако представља саставни део 

обавезног наставног плана и програма. Главни циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, 

морални, социјални и културни развој свих ученика. Када су у питању школска спортска такмичења, 

приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу града. Потребно је, такође, организовати спортске 

активности деце за време распуста, посебно путем спортских кампова. 

Посебно је значајно предузимање активности које треба да доведу до тога да деца не плаћају чланарину у 

спортским организацијама, или да она буде примерена могућностима родитеља. Како би се повећало 

учешће деце у спорту, национални спортски савези треба да обезбеде да спортски клубови уз сениорске 

екипе обавезно имају и дечје екипе. 

У циљу развоја и унапређивања физичког вежбања деце, као и успостављања функционалнијег система 

школских спортских такмичења, неопходна је изградња посебних објеката – спортских сала намењених 

школском спорту, чиме би створили услове за развој школског спорта. Стварањем услова углавном би 

задовољили интерес заједнице и самог друштва за укључивање што већег броја деце у школске спортске 

активности. 

Дефинисање проблема: 

-Недовољна опремљеност и застарелост постојећих спортских реквизита по школама, универзитетима и 

предшколским установама 

-Недовољна физичка активност деце предшколског и школског  узраста  

-Наставу физичког васпитања од првог до четвртог разреда основне школе не изводе наставници 

физичког васпитања  

-Непостојање  фискултурних сала  у  појединим  школама на  сеоском подручју 

-Недовољно медијских садржаја којима би се промовисао значај бављења спортом од најранијег узраста 

-Повећан број физичких деформитета код деце предшколског и школског узраста 

Рекреативни спорт – спорт за све 

Рекреативни спорт или спорт за све  је област која обухвата бављење спортским активностима ради 

одмора и релаксације, унапређења здравља или сопствених резултата, а намењен је свима без обзира 

на узраст, пол, физичке или менталне способности. 

Програми рекреације се разликују од програма такмичарског спорта, пре свега, по ефектима који су 

циљно усмерени на очување и унапређење здравља становништва, без обзира на њихову старосну 

доб. 

Редовна физичка активност је основа за очување и унапређење здравља становништва. 

Право на бављење спортом је универзално право свих којима кретање, вежбање, игра или такмичење 

у слободном времену представљају задовољство. Економска криза и време транзиције довело је до 

смањења броја организованог рекреативног спорта, осим периодичних активности појединих 

синдикалних организација  или пропагандно манифестационог типа такмичења.  

Рекреативне садржаје у Лесковцу нуде : Спортски центар Лесковац кроз своје програме, Спортски 

савез града Лесковца кроз своје активности, теретане, спортски клубови  који се баве организацијом  

фитнеса и аеробика,  као и поједини клубови кроз пружање могућности ветеранима да наставе да се 

баве спортом. Када је у питању спорт за све посебно треба нагласити да су међу најзаступљенијим 
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облицима рекреативних активности индивидуалне и самостално изабране активности које се 

реализују на улици, између блокова зграда или на отвореним и доступним теренима и спортским 

објектима. 

Дефинисање проблема: 

1.    Недовољна медијска популаризација рекреативног спорта 

2.    Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област рекреације 

3.    Недовољна искоришћеност природних ресурса у области спортско рекреативног туризма 

4.    Мала заинтересованост грађана за редовно обављање рекреативних активности 

5.    Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим стаза и теретана на отвореном у 

оквиру отворених спортских терена  

6.     Непостојање гранске градске асоцијације у овој области  

7.    Недовољан број термина у оквиру постојећих затворених спортских објеката. 

Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: унапређење индивидуалне 

здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности; унапређење здравља, 

превенције болести и рехабилитације; спречавање антисоцијалног понашања; омогућавање што дуже 

радне ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних 

способности. 

Спорт за особе са инвалидитетом 

Особе са инвалидитетом се дефинишу као појединци са психо-физичким недостатком (са којима се 

рађају или их стичу током живота). Ови недостаци утичу на нарушавање њиховог интегритета као 

људског бића и онемогућавају им да се формирају, испоље и остваре као потпуно прихваћени 

чланови друштва. 

Према досадашњим научним сазнањима, спорт и спортска рекреација имају велики значај за особе са 

инвалидитетом, пре свега у процесу рехабилитације и ресоцијализације, као и остваривање резултата 

у спортским такмичењима. Ове активности треба спроводити од најраније младости или од времена 

настанка инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо – физичког и општег здравља.  

Према подацима Светске здравствене организације (WHO) чак 10% светског становништва чине 

особе са инвалидитетом. Расположиви подаци показују да слична структура важи и за наш град. Не 

постоји база података о особама са инвалидитетом које се баве спортским активностима на нивоу 

града. Поготово нема ажурираних података о врстама и степену инвалидитета, о полној и старосној 

структури тих особа. Према општој процени, од укупног броја особа са инвалидитетом на територији 

града Лесковца, тек нешто више од 0,04 %  укупног броја становника Лесковца, на организован 

начин се бави спортом. 

Организовано бављење спортом особа са инвалидитетом у Лесковцу је у изузетно лошем стању, а 

узроци томе су многобројни. Постоје повремени сусрети или дружења рекреативног такмичења (у 

шаху, риболову, стоном тенису, фудбалу, куглању и пливању), али се не може говорити о 

организованом раду. Организоване активности су првенствено у облику повремених такмичења 

манифестационог карактера, а реализују се са великим потешкоћама. У Лесковцу постоје 1 спортски 

клуб: Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама „Арена“ који се бави организованим 

и стручно вођеним спортским активностима и у фази формирања је Спортски друштво глувих и 

наглувих „Лесковац“.  

Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 33 организације из уже Србије и 11 организација 

Војводине, а члан је и град Лесковац. ССИС организује државна првенства за све категорије 

инвалидности у следећим дисциплинама: пливање, куглање, атлетика, спортски риболов, стони 

тенис, стрељаштво, шах .  
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Неприступачан прилаз спортским објектима особама са инвалидитетом које користе техничка 

помагала  отежава њихово бављење спортом . Једини спортски објекат  адаптиран за приступ особа 

са инвалидитетом је Хала спортова Спортског центра Лесковац. 

Дефинисање проблема: 

- недовољно анимирање и подстицање ове популације 

- помоћ стручних лица и волонтера 

- неадекватан прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом који користе стручна помагала 

- непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине 

- недовољна  сарадња са  осталим спортским удружењима у земљи и шире. 

Унапређење врхунског и квалитетног спорта на територија града Лесковца 

Врхунски спорт је област која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне 

(врхунске) резултате и спортске квалитете. 

 Циљ врхунског спорта на територији града Лесковца  је да се препознају најталентованији 

спортисти града Лесковца, да се повежу наука и пракса ради постизања врхунских спортских 

резултата и да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и 

напредак у свим узрасним категоријама и као последицу има боље позиционирања Града Лесковца   

на националној и међународној спортској сцени. 

Бављење спортом  на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на одговарајуће начине, у 

сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка треба да покрива подручја као што су: 

препознавање талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз 

спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода; 

едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања 

одговарајућих структура и такмичарских екипа. 

Партнерство између јавних власти, спортских организација и привреде је неопходно да би се обезбедио 

хармоничан и интегрисан развој спорта и обезбедило постизање врхунских спортских резултата 

Дефинисање проблема: 

- Недостатак врхунских спортских стручњака 

- Недостатак савремене спортске  опреме и реквизита  

- Недовољна  подршка  спортисте ка постизању врхунског резултата 

- Непостојање категоризације спортиста 

- Непостојање категоризације спортских стручњака 

- Непостојање фонда за стипендирање  младих талентованих спортиста 

Спортска инфраструктура 

Спортска  инфрастуктура  је веома  важан сегмент у области спорта.  Без спортских објекта је 

немогуће било шта радити у спорту, обезбеђење овог услова захтева издвајање великих материјалних 

средстава. Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све просторе и 

површине отвореног или затвореног грађевинског облика,  који је намењен спровођењу различитих 

активности – тренирању, такмичењу, рекреативном вежбању, забави (укључујући и пратеће 

активности, помоћне просторије, гледалиште и друго). 

Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је генерална 

класификација спортских објеката:  
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-  Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),   

-  Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена), 

- Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. Фудбалски 

   стадион, разни отворени спортски терени...), 

-  Адаптирани простори за вежбање 

 

На територији града Лесковца постоје  142 спортска објекта, што је приказано у следећој табели: 

 

                                           
Назив сппртскпг 

пбјекта (сппртске 

јединице) 

Оснпвна 

функципнална 

јединица 

Адреса 

сппртскпг 

пбјекта 

Држалац 

сппртскпг 

пбјекта 

Адреса 

држалаца 

пбјекта 

Фудбалски стадипн 

ФК ,,Дубпшица,, 

 Краља Петра 

првпг 89 

Фк“Дубпшица“ К.Петра првпг 

б.б 

Фудбалски терен ФК 

,,Дубпшица,, 

  Фк“Дубпшица“ К.Петра првпг 

б.б 

Фудбалски стадипм 

ФК ,,Јединствп,, 

 Грделица Фк“Јединствп“ Ђпрђа 

Велишкпвића 

б.б 

Фудбалски терени 

ФК ,,Леминд,, 

 С.Ппгашаревића 

5 

Фк“Леминд“ К.Петра првпг 

б.б 

Сппртска хала ЈП СРЦ 

,,Дубшица,, 

 Влајкпва 152 Град Лескпвац Пана 

Ђукића11/9 

Сппртска сала КК 

,,Здравље,, 

 Д.Обрадпвића 

б.б. 

Град Лескпвац Пана 

Ђукића11/9 

Стрељана СК ,,Вушје,,  Вушје Стрељашкп 

удружеое 

 

Црни Маркп 

Планинарски дпм 

,,Прека Впда,, 

 Трг ЈНА 7 Планинарскп 

скијащ.клуб 

Кукавица 

 

Хиппдрпм  АК ,,Саща 

Митрпвић,, 

 Лескпвац Град Лескпвац  

Хиппдрпм КК 

,,Хисар,, 

 Лескпвац Кпоишки клуб  

Сппртска сала Дпма 

,,Партизан,, 

 Пана Ђукића 19  Друщтвп за 

сппрт и 

рекреацију 

Пана Ђукића 18 

Фудбалски стадипн    Фк“Вушје“ Вука Карађзића 
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ФК ,,Вушје,, 

Фудбалски терен ФК 

,,Слпга,, 

 Станпја Главаща Фк“Слпга“ СтанпјаГлаваща 

28 

Базен птвпрени 

Грделица 

 Грделица ТИГ Грделица  

 

Базен птвпрени у 

Вушју 

 Вушје МЗ Вушје  

Базен птвпрени  у 

Предејане  

  МЗ Предејане  

Сппртски сала у 

изградои 

,,Партизан,,  

 Пана Ђукића У изградои  

Сппртски терен 

,,Рупе,, 

  Град Лескпвац  

Сппртски терен 

,,Кинеска пијаца,, 

  Град Лескпвац  

Сппртски терен 

,,Летекс,, 

  Град Лескпвац  

Сппртски терен 

,,Миланпвп,, 

  Фк“Миланпвп“ Миланпвп бб 

Сппртски терен 

,,Вушје,, 

  МЗ Вушје  

Сппртски терен 

,,Кумалак,, 

  Град Лескпвац  

сппртски терен 

,,Хисар,, 

  Град Лескпвац  

Тениски терен  н. ,,Раде Жунућ,, Град Лескпвац  

Тениски терен 

СРЦ,,Дубпшица,, 

  Град Лескпвац  

Балпн сала  ,,Чивлак,, - 

Слпгинп 

игралищте 

Град Лескпвац  

Терен са вещташкпм 

травпм 

  Фк“Слпга“ СтанпјаГлаваща 

28 

Мини пиш терен   Фк“Слпга  
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Сппртски терен 

Кумаревп 

  Фк“Кумаревп“  

Сппртски терен 

М.Биљаница 

  Фк“МБ“  

Сппртски терен 

Аншики 

  МЗ Аншики  

Сппртски терен 

Грделица 

  МЗ Грделица  

Сала фискултурна   ОШ ,,Ј. Кпстић,, Ушитеља Јпсифа 

18 

Сала фискултурна   ОШ ,,П.Тасић,, Влајкпва 24 

Сала фискултурна   ОШ ,,В.Пелагић,, Васа Пелагић 5 

Сала фискултурна   ОШ 

,,В.Карачић,, 

Саве 

Кпвашевића 69 

Сала фискултурна   ОШ 

,,К.Стаменкпвиц

,, 

Нпрвежанска 36 

Сала фискултурна   ТШЦ 

,,Р.Металац,, 

Димитрија 

Туцпвића бб 

Сала фискултурна   Гимназија Кпсте 

Стаменкпвића 

15 

Сала фискултурна   ОШ 

,,Б.Станкпвиц,, 

Вушје 

Вушје 

балпн сала   ОШ - Брестпвац Вука Карађзића 

1 

Сала фискултурна   ОШ ,,Д.Макс.,, 

Грделица 

29.нпвембар 3 

Сала фискултурна   ОШ ,,Аца 

Синади.,, 

Предејане 

Омладинска 28 

птвпрен асвалтни 

терен 

 у свим щкплама 

35 

  

фудбалска игралищта   пп селима 

укупнп 41 
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мини пиш терен    Текстилна 

щкпла 

Виљема 

Пущмана 21 

балпн сала  Станпје Главаща Фк "Слпга" Станпја Главаща 

28 

фудбалскп 

игралищте 

 Милентије 

Ппппвића 

нас.Дубпшица 

Град Лескпвац Милентије 

Ппппвића 

нас.Дубпшица 

кпщаркащкп 

игралищте 

 Кпсте 

Стаменкпвића 

15 

СРЦ Дубпшица Кпсте 

Стаменкпвића 

15 

Скејт парк  Милентије 

Ппппвића 

нас.Дубпшица 

Град Лескпвац Милентије 

Ппппвића 

нас.Дубпшица 

     

 

 

Према извршеним истраживањима велики број спортских објеката на териториији града Лесковца су 

старије градње те су они стари и дотрајали. Као најважнија питања приликом решавања проблема 

спортских објеката, намећу се : планирање, евиденција, одржавање, изградња, управљање и 

коришћење. 

Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја спорта, усклађеног са 

плановима развоја и изградње града Лесковца (ГУП). Спортски клубови и савези би требало да 

подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да указују на приоритете локалној самоуправи. 

Планови изградње би требало да буду сачињени уз консултације са компетентним стручњацима 

(архитектама, инжењерима, дизајнерима, лекарима, спортским организацијама и др). Грађевинске 

планове требало би засновати на актуелним и будућим потребама за упражњавањем спортских 

активности, узимајући у обзир тренд прираштаја становништва, социјално-економски тренд и 

промене у социо-културном окружењу.  

Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима свих доба, без 

обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или старијим) и доступни 

током свих годишњих доба, као и да буду смештени у подручјима која подстичу побољшање 

здравља. При одабиру места и начина изградње затворених спортских објеката треба узети у обзир 

дугорочне потребе у погледу коришћења и одржавања објеката.  

Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда Програма развоја 

спорта. На подручију града Лесковца можемо пронаћи велики број спортских објеката разних 

намена. Приликом категоризације спортских објеката важно је да се стриктно дефинишу следеће 

категорије:  

1. Капитални објекти од интереса за град Лесковац 

2. Капитални објекти од интереса за развој врхунског  спорта, 

3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни објекти), 

4. Објекти од интереса за клубове. 

Управљање, одржавање и коришћење спортских објеката је веома важан сегмент у спорту и то 

питање је неопходно решити у најкраћем могућем року на основу законске регулативе. Тренутно у 
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граду Лесковцу већина спортских објеката је у власништву локалне самоуправ.С циљем да се 

побољша стање инфраструкурних елемената у спорту града  Лесковца, дефинисане су следеће 

приоритетне активности:  

1.    Направити електронску базу података о спортској инфраструктури.  

2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на основу 

анализа о тренутном стању, 

3. Дијагностичке центре приближити спортским клубовима, спортистима, родитељима, деци. 

. 

 

 Дефинисање  проблема 

Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема који се у 

најкраћем могу свести на следеће:  

-  Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима,  

-  Изузетно мала улагања у спортску инфраструктуру  

-  Недостатак савремених дворана  

-  Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове  одржавања 

- Недовољна средства предвиђена буџетом за одржавање спортских објеката. 

- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин,  

Спорт и туризам 

Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и имиџу не само 

локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско рекреативних програма код шире 

популације. 

Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким документима општина, 

градова и републике треба да заузимају важно место, посебно у планирању самоодрживих мера за 

даљи развој спорта. 

Спорт - као професионална, аматерска или рекреативна активност - обухвата значајан број оних који 

путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама и земљама. У међународним 

оквирима, најважнији спортски догађаји,  као што су Олимпијске игре и шампионати постали су 

сами за себе моћне туристичке атракције - дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу 

места домаћина. 

Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин стимулишу 

инвестиције у инфраструктурне објекте као што су путеви, стадиони, спортски комплекси, хотели и 

ресторани - пројекте од којих користи имају и локално становништво и посетиоци који долазе да их 

користе. А када је једном постављена инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и 

спорт, постају мотор одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања прихода. 

 

Дефинисање проблема: 

 

- недостатак смештајних капацитета  

- неумреженост локалних актера из области спорта и туризма 

-недовољна промоција понуде за спортски туризам 

-недовољна искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктуре 

 

3. ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА  



 

 

25 Програм развоја спорта Града Лесковца 2016-2018. 

 

Програмом развоја спорта града Лесковца су дефинисане четири приоритетне области, а акционим 

планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој 

спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или 

неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Програмом 

развоја спорта града Лесковца ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације; 

 развој и унапређење врхунског спорта; 

 развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 Спорт и туризам 

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спортског 

система града Лесковца. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно 

дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог Програма. 

3.1. ШКОЛСКИ СПОРТ 

7.1.1. Општи циљ: 7.1.1 Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебни циљеви:  

7.1.1.1: Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и универзитетског 

спорта. 

7.1.1.2:Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским приредбама 

(спортске манифестације и спортска такмичења) 

              7.1.1.3:Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру 

школског и универзитетског спорта. 

7.1.1.4: Подстакнуто значајније укључивање јединица локане самоуправе у реализацију и 

унапређење школског и универзитетског спорта 

7.1.1.5: Унапређење медиjско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу 

неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања 

различитости на спортским теренима и поред њих. 

 

3.2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ 

7.2.1: Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно 

деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих 

 

Посебни циљеви:  

          7.2.1.1.Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности 

  7.2.1.2:Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађаним  да се  

баве спортом за све 

 7.2.1.3. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта   

и унапређени стручни потенцијали са циљем израде критеријума за финансирање ове области 

услови за масовно учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима.   

7.2.1.4. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, 

спортом у војсци и полицији,  радничким спортом,  спортом на селу, у циљу повећања 

обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, 

особа са инвалидитетом (ОСИ) и старих. 
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3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ  ВРХУНСКОГ  И  КВАЛИТЕТНОГ  СПОРТА  НА ТЕРИТОРИЈА  ГРАДА  

ЛЕСКОВЦА 

          7.3.1:Општи циљ: : Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и врхунских 

спортских остварења.Наставак озбеђивања услова за развој врхунског спорта и с 

Посебни циљеви:  

7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта; 

7.3.1.2: Стварање  услова за  одржавање и даље постизање  врхунског спортског  резултата 

 

 

3.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

      7.4.1:Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура 

Посебни циљеви: 

7.4.1.1:Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спорске 

инфраструктуре 

7.4.1.2:Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

 

 

 

3.5. СПОРТ И ТУРИЗАМ 

 

    8.6.1:Општи циљ: Унапређен однос спорта ,туризма и животне средине 

 Посебни циљеви: 

8.6.1.1: Подстакнуте и ојачане везе спорта , туризма и животне средине 

 

 

4. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта Града Лесковца 2015-2018. биће 

ангажовани сви институционални механизми. 

Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће  Градска управа за Друштвене делатности, 

Градско веће града Лесковца заједно са свим кључним актерима у имплементацији као што су 

Спортски центар Лесковца, Спортски Савез града Лесковца, спортски клубови и удружења, Савез за 
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школски спорт, наставници и професори физичког васпитања и остали актери који учествују у 

директној имплементацији Акционих планова. 

Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој спорта у великој мери 

зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих средстава из буџета за потребе 

реализације приоритетних мера. 

Значајно је укључивање и медија у промоцији Програма развоја спорта. Промоција Програма и 

стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних медија, јер 

је подршка медија у имплементацији планираних активности веома значајна и неопходна ради 

обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште. 

 

 

  

5. АНЕКС 1 - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

Влада Србије је на предлог Министарства омладине и спорта, донела Стратегију развоја спорта у 

Републици Србији за период 2014. до 2018. године и акциони план за њену примену 

25.12.2014.године. Чланом  142. Закона о спорту прописано је да јединице локалне самоуправе, 

утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом.    

Градско веће града Лесковца, на седници одржаној                . године донело је Одлуку о 

формирању- 

 Радне групе која је учествовала у изради Програма развоја спорта  града Лесковца и  то: 

-Зоран Ђорђевић – дипломирани економиста-председник радне групе 

-Милош Стевановић--дипломирани економиста 

-Александар Петковић- руководилац групе послова за спорт при Градској управи 

-Горан Вукадиновић- дипломирани економиста 

-Новица Димитријевић- дипломирани правник 

-Драган Митровић- професор физичког васпитања 

-Иван Цветановић- професор физичког васпитања 

У изради Програма развоја спорта  града Лесковца 2016.-2018. усвојена су и коришћена начела 

партиципативности, транспарентности и процеса који заинтересованој јавности омогућују да се у 

више тренутака укључи у стварање документа. 

Изузетно важно је било, први Програм развоја спорта града Лесковца, израдити на квалитетан начин 

како би он био у ускладу  са потребама клубова и спортиста  као и са могућностима које ће у задатом 

временском оквиру бити реалне у  организационом  и финанцијском смислу. Исто тако, изузетно 

важно је било створити спроводљиви документ који неће остати само „скуп добрих жеља" већ који 

ће у 2 године, колико Програм траје, упоредити спроведене мере и активности са реализованим 

резултатима мерљивим  квалитативно и квантитативно.  
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Методологија се састоји од следећих начела и корака: 

 

 спроведене основне анализе и уочавање проблема и потреба за сваку област, спроведене основне 

анализе и снимци проблема и потреба за сваку област. 

 из прегледа  проблема и потреба сваке области  дефинишу се циљеви, мере и активности, према 

истим принципима за све области 

 истовремено, разрађује се и акциони план  за период  од 2016. до 2018. године 

  акциони план  је део  Програма развоја спорта  

  тело које ће на нивоу Града  пратити спровеђење Програма развоја спорта града Лесковца биће 

именовано од стране Градског већа након усвајања овог документа  

  усвојен Програм развоја спорта града Лесковца са Акционим планом биће доступни    јавности на 

wеb страници Града Лесковца. 

Верујемо да је оваква методологија у складу са транспарентним начином рада, као и да је гаранција 

квалитету документа  и да ћемо на овај начин осигурати оно најважније, а то је квалитетно и 

сврсисходно спровођење Програма развоја спорта града Лесковца  

Ступањем на снагу овог Програма развоја спорта града Лесковца, град Лесковац добија јасан и 

применљив  Програм  који ће омогућити постизање најквалитетнијих резултата у овој области. 
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АНЕКС 2 – SWOT АНАЛИЗЕ ПО ПРИОРИЕТИМА 

 

ШКОЛСКИ СПОРТ 
S    Предности 

 Постојање Савеза за школски спорт града Лесковца 

 Едукован кадар за рад са ђачком популацијом 

 Постојање инфраструктурних објеката на нивоу школа 

и нивоу града  

 Добра сарадња Свеза за школски спорт града Лесковца 

са Савезом за школски спорт Србије  и Спортског 

савеза града Лесковца 

 Постојање удружења педагога физичке културе на 

нивоу града Лесковца 

 

W   Слабости 

 Недовољна  мотивисаност и слаба заинтересованост 

наставника физичке културе за рад у области школског 

спорта 

 Матерјално-технички услови школа су на ниском нивоу. 

 Непостојање довољног броја спортских реквизита у складу 

нормативима 

 Лоше стање отворених школских  спортских терена 

 Школски спорт обухвата децу која већ учествују у систему 

спорта која у највећем броју случајева тренирају у 

локалним спортским клубовима. 

 Недовољан број школских спортских удружења на нивоу 

школа. 

 

O  Могућности  

 Репарације  постојећих и изградње неопходних 

школских спортских објеката на нивоу града 

 Набавка нове неопходне спортске опреме и реквизита за 

школе у складу са нормативима 

 Организација масовнијих школских такмичења на 

нивоу школа и нивоу града (школских лига) 

 Организација едукативних  школских спортских  

кампова  

 Умрежавање и боља  сарадња између актера на нивоу 

града у циљу повећања квантитета и квалитета 

школског спорта 

 Увећање финансијских средстава намењених школском 

спорту на нивоу града  

T     Претње 

 Пад интересовања младих за бављење спортом 

 Немотивисаност наставника физичке културе за одржавање 

спортских секција и омасовљење школског спорта 

  Демографске промене –тренд смањивања броја 

новорођенчади а самим тим и  ђака  који се уписује у 

школе  

 Застарелост школских  спортских објеката  

 Непостојање довољног броја  спортских реквизита  
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РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ 

S    Предности 

 Постојање отворених спортских терена на нивоу месних 

заједница у граду  

 Постојање  великог броја инфраструктурних објеката у 

оквиру СЦ Лесковца  

 Постојање спортско рекреативних капацитета у околини 

Града Лесковца 

 Постојање удружења и то: Спортско друштво за децу и 

омладину са посебним потребама Арена,  

W   Слабости 

 Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област 

рекреације 

 Недовољна искоришћеност природних ресурса у области 

спортско рекреативног туризма 

 Мала заинтересованост грађана за редовно обављање 

рекреативних активности 

    Недовољан број термина за рекреацију  у оквиру 

постијећих затворених спортских објеката 

 Недовољно анимирање и подстицање ОСИ 

 Неадекватан прилаз спортским објектима за особа са 

инвалидитетом који користе стручна помагала 

 Непоседовање прилагођених реквизита за поједине 

спортске дисциплине 

 Недовољна  сарадња са  осталим спортским удружењима у 

земљи и шире 

O  Могућности  

  Изградња спортско рекреативних садржаја на планини 

Кукавици, рекама Ветерници,Јабланици и Јужној 

Морави  

 Оснивање и организација гранске градске асоцијације 

спорта за све 

 Укључивања већег броја грађана у спортско рекреативне 

садржаје које нуде СЦ Лесковца, Едукације одређеног 

броја спортских стручњака ка специјализацији из 

области спортске рекреације 

 Изградња већег боја  прилаза спортским објектима за 

особа са инвалидитетом који користе стручна помагала 

 Обезбеђење прилагођених реквизита за поједине спортске 

дисциплине 

 Повећана  сарадња са  осталим спортским удружењима у 

земљи и шире. 

T     Претње 

 Неоснивање  гранске градске асоцијације у области 

спортске рекреације 

    Незаинтересованост грађана за сталном и организованом 

рекреацијом 

 Недовољна обавештеност грађана о значају бављења 

рекреативним спортом 

 Недовљна заинетресованост ОСИ да постану учесници 

рекреативних и спортских активности 
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ВРХУНСКИ СПОРТ 

S    Предности 

 Остварени врхунски спортски резултати 

 Искуство у организовању великих спортских  приредби 

и такмичења.  

  Постојање лиценцираних тренера са највишим 

лиценцама гранских савеза 

 Организација едукативних семинара са 

најеминентнијим предавачима из области спорта 

 Значајан број младих телентованих спортиста  

W   Слабости 

  Недостатак врхунских спортских стручњака  са искуством  

 Недостатак савремене спортске  опреме и реквизита 

 Недовољна  подршка  спортисте ка постизању врхунског 

резултата 

 Непостојање категоризације спортиста 

 Непостојање категоризације спортских стручњака 

 Непостојање савремене дијагностичке спортске амбуланте 

O  Могућности  

  Формирање фонда за младе талентоване спортисте 

 Набавка савремених спортских реквизита и помагала 

 Израда категоризације спортиста 

 Израда категоризације спортских стручњака 

 Формирање савремене дијагностичко спортске 

амбуланте у граду  

 Потписивање споразума са акредитованим 

високошколским установама у области сталне 

едукације спортских стручњака 

 Изградња амбуланте за функционалну дијагностику 

спортиста. 

T     Претње 

  Одлазак младих и перспективних спортиста у друге средине 

због неадекватних услова 

 Одлазак перспективних спортских стручњака у друге средине 

због бољих услова  

 Неформирање фонда за стипендирање младих талентованих 

спортиста 

 Лоша привредна клима 

 Непостојање стимулације привредника 
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СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

S    Предности 

 Постојање инфраструктурних објеката на нивоу града 

 Постојања аката који регулишу коришћење спортских 

објеката  

 Постојање установе која брине о спортским објектима 

на нивоу града 

 Постојање мултифункционалног спортског комплекса 

на једном месту 

 Део изграђене инфраструктуре испуњава стандарде 

прописане за организовање спортских 

манифестација 

 Усвојен Генерални  урбанистички план града 

 

W   Слабости 

 Нерешени имовинско правни односи код појединих објеката 

 Непостојање категоризавије спортских објеката 

 Недовољно издвајање буџетских средстава за одржавање 

спортских објеката  

 Већина објеката је технички и технолошки застарела што 

узрокује велике трошкове  одржавања 

 Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански 

начин,  

 

 

O  Могућности  

  Завршетак изградње тренажне  мултифункционалне 

спортске дворане хале Дома Партизана Изградња  

школских фискултурних сала у сеоском подручју 

 Боља  искоришћеност природних ресурса   

T     Претње 

 Постојање савремених и изградња нових инфраструктурних 

објеката у оближњим градовима  

 Немогућност апликације  ка разним фондовима 

прекограничне сардање у циљу подршке и изградње 

нових инфраструктурних објеката. 

 Избори  на локалном и републичком нивоу  
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СПОРТ И ТУРИЗАМ 

S    Предности 

 Повољан географски положај са природним ресурсима:  

 Концентрисаност разноврсних  спортских објеката 

(Хала спортова, , комплекс отворених базена, 

комплекс отворених тениских терена, отворени 

спортски терени за мале спортове, куглане,теретана, 

отворени атлетско фудбалски комплекс стадиона 

ГФК Дубочица 

W   Слабости 

 Недостатак смештајних капацитета 

 Неумреженост локалних актера из области спорта и туризма 

 Недовољна промоција понуде за спортски туризам 

 Недовољна искоришћеност природних ресурса и постојеће 

инфраструктруре 

 

O  Могућности  

 Повећање смештајних капацитета на нивоу града 

 Умрежавање локалних актера из области спорта и 

туризма у циљу боље  спортско туристичке понуде  

  Промоција спортско туристичке понуде града 

Лесковца 

  Повећана искоришћеност природних ресурса и 

постојеће инфраструктуре 

 Искоришћене природних потенцијала и ресурса у 

сврху спортско туристичке понуде града 

T     Претње 

  Недовољан капацитет хотелског смештаја за организовање 

већих такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


