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На основу члана  32. и 66. Став 3. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07) и члана 25. 
Статута града Лесковца (''Сл. гласник града Лесковац'', број 12/08), Скупштина града Лесковца, на седници од 
26.03.2010. године, донела је 
 

СТРАТЕГИЈУ  
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2010.-2019. ГОДИНЕ 

 
Пресек стања / Тренутна ситуација 

 

РГ1: Урбанизација 
        

За успостављање било које стратегије развоја неопоходна је адекватна  инфраструктура. Развој локалне инфраструктуре се намеће 
као неизбежна развојна стратегија. За места најнижег хијерахијског реда (насеља сеоског типа) она се тиче саобраћајне и елементарне 
комуналне инфраструктуре, док за насеља другог реда (насељена места урбаног типа) инфраструктура подразумева и потпуну урбану и 
пословну инфраструктурну подршку. За централно место локалног развоја (Лесковац) инфраструктурни развој подразумева пре свега 
изградњу инфраструктуре која омогућује другима да раде и производе профит. Мисли се пре свега на информатичко-телекомуникациону 
и пословну инфраструктуру (банке, берзе, бизнис сервис центри, индустријски паркови, технолошки паркови, бизнис инкубатори, зоне 
унапређеног пословања, пословна удружења, асоцијације, задруге).  

Лесковац је и својеврсно саобраћајно чвориште. Међународни возови који из Европе путују до Скопља, Солуна и Атине пролазе 
кроз овај град. Сваког дана се у Лесковац заустави 19 возова. Пруга је у Лесковац дошла 1886. године. Лесковачку котлину су 
премрежили путеви. Најзначајнији је пут Е 75 који спаја мађарску и македонску границу. Из Лесковца регионални путеви воде до 
Приштине, Пирота и Босилеграда.  
Путна мрежа града Лесковца састоји се од 614 км категорисаних путева. У односу на период пре неколико година то је значајно 
повећање, али махом у категорији локалних путева. Кроз територију града Лесковца пролазе деонице два магистрална пута (М-1 и М-9), 
укупне дужине 64 км. Магистрални путеви су асфалтирани, а један део пута М-1 је модернизован у последњем петогодишњем периду.  
Од укупне дужине регионалне мреже под савременим коловозом је 68%, а од локалне мреже 38,3%. Од 153 км регионалне мреже, још 
увек је 30 км под туцаником, 14 км су земљани путеви, а 5 км је непросечено. 

Територијом Града пролази железничка пруга Београд-Ниш-Скопље-Атина. Број отпремљених путника и утоварене робе показује 
да Лесковац још увек не користи у довољној мери предности свог укључења у железнички систем земље, нарочито у погледу робног 
саобраћаја, а индустријска зона Лесковац није директно укључена у железничку мрежу преко одговарајућег броја индустријских колосека.  
 

 Општина (км) 
Удео у дужини путева у 
округу (%) 

Округ (км) 

 Дужина путева - укупно 614 34.16 1797 
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 Савремени коловоз 320 36.07 887 

Магистрални 
укупно  64 41.83 153 

савремени коловоз  64 41.83 153 

Регионални  
укупно 153 36.60 418 

савремени коловоз 104 33.00 315 

Локални укупно 397 32.38 1226 

 
На територији града постоји пет јавних водовода, један за Лесковац и неколико мањих насеља, један међуопштински за Грелицу 

и три локална за Вучје, Чукљеник и Предејане, укупне дужине главних довода 87 км, разводне мреже 480 км, са близу 23.250 водоводних 
прикључака док је дужина канализационе мреже 125 км. На територији града Лесковца изграђено је дванаест малих акумулација од којих 
је 6 намењено за наводњавање а 6 за прављење раствора за хемијско прскање засада винограда.  
Са укупном дужином мреже даљинског грејања од 8 км град Лесковац је делом решио своје потребе за овим ефикасним начином 
грејања. Укупно је око 3.100 станова прикључено на овај систем грејања са површином од 168.040 м2 и пословних просторија површине 
68.000.  

Уз основно енергетско упориште на трафо-станици ТС 220/110 КВ „Лесковац“ са две трафо станице ТС 110/10КВ у Лесковцу и 
једне ТС 110/35КВ, конзум је квалитетно и поуздано обезбеђен електричном енергијом. Применом директне трансформације 110/10КВ у 
градском делу, смањена је потреба изградње међутрансформације 35/10КВ. Средња напонска мрежа капацитетом, локацијом и 
техничким стањем још увек не задовољава потребе привреде и становништва. 

Број телефонских прикључака од 39494 даје 16,4 апарата на 100 становника (или, инверзно: један прикључак на 6,1 становника) 
што је за 24% нижи ниво него у Републици Србији где је 21,6 апарата на 100 становника (или један прикључак на 4,9 становника што је 
за два пута ниже него у земљама са развијеном телефонском мрежом). Телефонску мрежу града употпуњују 14 телефонских централа, 
од чета 7 модерних аутоматских и око 1.500 км укупне телефонске мреже од чега 20% са подземним каблом.  
 
              

SWOT анализа-Инфраструктура 
 

СНАГЕ 
 

1. Снажно језгро секундарне и солидна основа за развој 
терцијалне урбанизације (Лесковац); 

2. Искуство у урбанистичком планирању; 
3. Институционално постављена функција урбанистичког 

планирања; 
4. Стечена искуства у укључивању приватне 

иницијативе; 
5. Богатство локалних посебности; 
6. Висока грађанска свест о потреби за територијалном 

реорганизацијом; 
7. Постојећа језгра прелазног облика, од ниже 

(примарне), ка вишим (секундарна, терцијална) 
фазама урбанизације (Грделица, Вучје, Печењевце, 
Брестовац); 

СЛАБОСТИ 
 

1. Потпуни недостатак аутентичности; 
2. Нефункционална територијална организација локалне 

власти; 
3. Централизована функција планирања; 
4. Неискоришћена кадровска база; 
5. Лоше последице партократског начина управљања; 
6. Екстензивна, стихијска урбанизација Лесковца; 
7. Потпуни недостатак осећаја за лепо, кич; 
8. Лоше навике и непоштовање утврђених правила; 
9. Огромне диспропорције у концентрацији становништва и 

густини насељености; 
10. Нетранспарентно одлучивање; 
11. Немогућност финансирања потребних промена; 
12. Несагледана међузависна кретања у околним руралним 
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8. Добро оцењен ГУП Лесковца за претходни период; 
9. Препознат, и реализује се, заједнички урбанистички 

интерес (Барје, регионална санитарна депонија); 
10. Постојање основних урбанистичких планских 

докумената за већи број насељених места; 
11. Огроман синергијски потенцијал; 
12. Добра географска позиција овог подручја; 
13. Повезаност са иностраним комуналним системима; 
14. Релевантност овог подручја за просторни развој ЕУ и 

Србије; 
15. Међусобна зависност и повезаност насеља; 
16. Планска сагледаност овог подручја на нивоу планова 

вишег реда, све до ЕУ; 
17. Потенцијал за израдом квалитетних пројеката; 
18. Постојећа студијска сазнања (Студија о територијалној 

реорганизаији, Студија о административној и 
економској одрживости појединих територијалних 
јединица); 

19. Висок интензитет урбанистичких потреба 
(мотивисаност); 

20. Позиција првог суседа ЕУ на њеним спољним 
границама; 

21. Широка кадровска основа, 
22. Коридор 10 

 

насељима и подручјима; 
13. Незаокружена студијска сазнања; 
14. Недовољна сарадња на функционално интеграцији 

простора са суседима; 
15. Самоља власти 
16. Локална политичка нестабилност; 
17. Урбанистичка неразвијеност непосредног окружења. 
18. Нефункционална урбанизација (диспропорције у развоју 

социјалних, привредних и политичких функција насеља); 
19. Диспропорције између демографског, функционалног и 

просторно-физичког тока урбанизације; 
20. Неартикулисана изградња насеља; 
21. Неадекватно становање; 
22. Деградација природе; 
23. Неуређена животна средина; 
24. Блокирана заједничка имовина грађана постојећим 

прописима централне власти; 
25. Неодговоран однос власти према усвојеним плановима; 
26. Корупција у органима локалне управе; 
27. Непостојање градског трга, пешачких зона и 

бициклистичких стаза; 
28. Неуважавање основних потреба грађана (насељена места 

треба да служе њима, а не они насељеним местима); 
29. Лоша реализација ГУП-а; 
30. Недостатак стратегије просторног развоја и просторног 

плана; 
31. Боља урбанистичка понуда градских територијалних 

јединица, 
32. Непостојање тимова за праћење евроинтеграција чија би 

улога била проналажење инвеститора и других начина 
екстерног финансирања. 

ШАНСЕ 
 

1. Успостављање система вредности који важи у ЕУ; 
2. Отварање ЕУ према Србији; 
3. Усклађивање домаћег законодавства са 

законодавством ЕУ; 
4. Суштинска децентрализација система јавне власти у 

Србији; 
5. Функционална регионализација; 
6. Територијална реорганизација града Лесковца на 

принципу самосталних територијалних јединица; 
7. Функционална политика просторног развоја Србије; 

ПРЕТЊЕ 
 

1. Демографско пражњење подручја; 
2. Метрополизација Србије; 
3. Превага антиевропског система вредности; 
4. Заустављање ширења ЕУ; 
5. Недостатак финансијских средстава за реализацију 

пројеката; 
6. Нефункционалност централизоване државе; 
7. Нефункционална регионализација земље; 
8. Нефункционална територијална организација града 

Лесковца 



                                                                                СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОJА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2010-2019 

 5 

8. Функционална политика развоја неразвијених; 
9. Усклађивање развојних интереса са Нишем и Врањем;  
10. Глобална отвореност за локалне посебности; 
11. Потенцијално велико гравитационо језгро 
12. Деметрополизација Србије; 
13. Коришћење ИПА фондова и разних донација; 
14. Интензивирање урбанистичког развоја окружења; 
15. Осмишљавање и реализација транснационалних 

инфраструктурних пројеката (гас, нафта, путеви); 
16. Приватизација јавног сектора; 
17. Појава нових технологија;  
18. Пораст урбаних потреба становништва; 
19. Повезивање са другим територијалним јединицама; 
20. Развој цивилног друштва; 
21. Друштво знања; 
22. Пораст значаја локалног нивоа управљања; 
23. Примена теоријског знања; 
24. Интерактиван однос према будућности; 
25. Динамизирање економске активности; 
26. Коридор 10. 

9. Самовоља власти; 
10. Неповезаност са релевантним територијалним 

јединицама; 
11. Нефункционалне релевантне политике; 
12. Стагнација цивилног друштва; 
13. Изолационизам; 
14. Стихијска, екстензивна урбанизација земље; 
15. Крах јавних финансија; 
16. Егалитаристички приступ урбанизацији; 
17. Трајни прекид веза са Косовом; 
18. Висок степен корупције; (на нивоу Републике); 
19. Непостојање функционалних стратегија; (на нивоу 

Републике). 
 
 

 
 
РГ2: Привреда и економски развој  

 
Локални одрживи развој је шири појам од оног што се сматра локалним економским развојем. Између њих постоји законита веза и 

узајамна повезаност, да се кроз праћење локалног економског развоја може пројектовати развој једног локалног подручја. Локални 
одрживи развој сублимира економски, социо-психолошки, културни и политички развој једног територијалног ентитета. 
 Сваком насељеном месту одговара једна врста привредне структуре. Насељима сеоског типа одговара пољоприведна 
делатност, мањим урбанизованим местима индустријска производња која не захтева сложеније специјализалције радне снаге које нема 
у локалној понуди, док изразито урбанизованим местима припада улога произвођача пословних услуга свом окружењу, па ове гране и 
доминирају у његовој привредној структури. Из овог угла посматрано, једна од основних стратегија развоја било би конституисање 
локалне хијерархијске мреже насеља, са Лесковцем као центром локалног развоја, садашњим насељима урбаног типа (нпр Вучје, 
Грделица, Предејане, Брестовац) као секундарним урбаним центрима, којима гравитирају сателитска насеља. 
 Друга развојна стратегија се односи на централно место развоја комплетног подручја, на град Лесковац, као носиоца економског 
развоја. У њему ће бити подржана таква привредна структура у којој ће доминирати сервисне,услужне, информатичке и образовно-
истраживачке делатности. Лесковац мора да се конституише као инкубатор локалног одрживог развоја, а од успешности овог процеса 
зависиће да ли ће бити и регионални центар Јужне Србије. Други и трећи ниво хијерархијске мреже упостављају привредну структуру 
према расположивим ресурсима, са доминацијом индустријске и пољопривредне компоненте. 

 

SWOT анализа-  Економија, пољопривреда и туризам 
 

СНАГЕ 
 

СЛАБОСТИ 
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1. Предузетници већ потврђени на тржишту  
2. Стручна радна снага  
3. Лесковац центар региона  
4. Развијена мрежа институција( Фондови, невладине 

организације..)  
5. Релевантност за државни и национални интерес 

Србије  
6. Природни ресурси  
7. Препознатљиви пољопривредни производи 
8. Бренд некадашњег модернизацијског упоришта “Мали 

Манчестер”                                                                 
9. Здрава животна средина  
10. Развијен предузетнички дух (Снага људи да прихвате 

промене) 
11. Стратешки положај  
12. Постојеци привредни капацитети као повољан 

амбијент за домаћа и страна улагања 
13. Приступ тржишту радне снаге кроз мере 

запошљавања и самозапошљавања  
14. Векији пословни простор у власништву локалне 

заједнице 

 

1. Неизграђен однос према предузетницима  
2. Немогућност финансирања потребних промена  
3. Недовољна опремљеност комуналног земљишта за 

потенцијалне инвеститоре  
4. Недостатак менаџерских способности  
5. Лоша приватизација ( непостојање планова за решавање 

проблема) 
6. Утицај политике на привреду 
7. Недостатак финансијских средстава за подршку МСП  
8. Лоше управљање промена 
9. Непостојање појединачних стратешких планова за МСП 
10. Слаби институционални капацитети  
11. Одсуство сарадње институција 
12. Гломазна администрација  
13. Недовољно активна радна снага  
14. Лоше управљање људским ресурсима и немотивисаност 

радника  
15. Непостојање личне одговорности  
16. Неадекватна употреба капитала као основног  фактора 

развоја по приоритетима  
17. Недовољна подрска предузетничким идејама  
18. Слабо корисћење ИТ  
19. Депопулација села,низак ниво 

продуктивности,неуједначен квалитет 
производа,уситњеност поседа,непостојање сталне 
стручне обуке произвођача  

20. Неусклађеност профила занимања са потребама тржишта 
рада 

21. Девастирана област-низак степен развоја  
22. Миграција квалификоване радне снаге 
23. Недостатак перспективе након заврсеног сколовања  
24. Застарела технологија 
25. Лоше последице партијског уплитања у привреду 

МОГУЋНОСТИ 
1. Израда стратегије за развој предузетништва 
2. Отварање ЕУ према Србији  
3. Реформа домаћег законодавства  
4. Коришћење ИПА фондова И донација  
5. Успешан завршетак процеса приватизације  
6. Стварање кластера 
7. Инерактивни однос са друштвеним делатностима  
8. Импленетација усвојеног акционог плана  
9. Отварање технолошких паркова  

ПРЕТЊЕ 
1. Светска рецесија  
2. Политичка нестабилност  
3. Скупа и нефункционална држава  
4. Превага анти-европског система вредности 
5. Заустављање ширења Европске уније  
6. Непостојање свести у друштвено одговорном пословању 

(загађивање животне средине..)  
7. Урушавање тржишта рада  
8. Реформа закона  
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10. Територијална реорганизација локалне власти  
11. Отварање прерађивачких капацитета  
12. Доношење програма за запошљавање  
13. Развијање тржишта рада  
14. Фискална децентрализација у циљу обезбеђења 

потребних средстава за развој   
15. Развијање свести и стратешки приступ концепту  

друштвено одговорног пословања  
16. Стварање рационалне, ефикасне и модерне локалне 

самоуправе која представља добар сервис грађана И 
привреде  

17. Подрска развоју пољопривреде кроз обуку 
пољопривредника,оснивање специјализованих 
удрузења произвођаца  

18. Дефинисање заштићених подручја за производњу 
одређене врсте воћа,поврћа и органску производњу  

19. Подрска издвајању производа јединствених 
карактеристика са застићеним географским пореклом-
бренд  

20. Перманентно стимулисање наталитета  
21. Развијање свести и стратешки приступ концепту  

друштвено одговорног пословања 
22. Суштинска децентрализација система јавне власти 

 

9. Социјални немири  
10. Лоша локална економска политика  
11. Интензитет конкуренције (немогућност одговора односно 

реакције на конкуренцију)  
12. Лоша државна политика према пољоприведи и туризму 

(Држава нема јасан однос према пољопривредним и 
туристичким потенцијалима)  

13. Формирање и рад паралелних развојних и јавних  
институција 

14. Недовољнио познавање све захтевнијих и избирљивијих 
иностраних трзиста  

15. Излозеност рецесији  
16. Нефункционалност постојеће територијалне организације 

града Лесковца 

 

 
Пољопривредни сектор привређивања располаже најмасовнијим ресурсима, које треба паметно и рационално искористити и што 

од овог посла своју егзистенцију остварује највећи део привредно активног становништва на овом подручју.  
Скоро две трећине површина чине брда и долине. Остали део је раван, што у ширем смислу чини тзв. Лесковачку котлину. Већина 
земљишних типова су средње- тешког механичког састава и осредње су порозна. По хемијском саставу углавном су кисела, док је 
садржај хумуса низак, а уз то са скромним уделом физиолошки активног фосфора и калијума. Клима је умерено-континентална, са 
назнакама степских карактеристика.  Неповољан распоред падавина као и низак ниво укупних падавина у току године (600- 800 Л/м2) 
најзначајнији су и опредељујући услови за структуру пољопривредне производње.  
У складу са овом чињеницом може се закључити да расположиви водни ресурси на овом подручју нису довољни за потребе 
становништва и привреде, а самим тим и пољопривреде, тако да је у наредном  периоду неопходно о томе водити рачуна. 
 Велики проблем је што су парцеле уситњене. Индивидуална  газдинства, која у свом поседу држе највећи део земљишта и 
сточног фонда, уствари су ситна породична газдинства, чија просечна величина једва постиже око 3,3 ха, док је просечна површина 
њихових ораничних површина још мања и износи 1,8 ха. Овако уситњен посед истовремено је распарчан на велики број парцела, са 
малом површином по пацели.Најсврсисходније су укрупњене парцеле, у комплексу, где је могуће инсталирати адекватан систем за 
наводњавање и са оптималном применом агротехнике 
 Не постоји спецификација производње где се људи опредељују за проиводњу која би остварила највеће приходе и производе 
који су конкуретни на тржишту и имају обезбеђен пласман већ та производња има један ткзв. сваштарски карактер. 
 Не примењује се наводњавање довољно што због конфигурације терена (претежно брдско-планински), што због недостатка воде 
а највећим делом због високих цена система за наводњавање. 
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 Задружни системи су застарелог типа. Они би требали да буду стожер пољ.произвођача који би им пружали сигурност. Задруге 
морају да гарантују откуп свих произведених производа у току године а с’друге стране да их на време обезбеди неопходним 
репроматеријалом. Требају да организују стручна предавања и да их обавештавају на време о иновацијама у пољопривреди. Морају да 
имају своје штедно-крeдитне фондове одакле би се произвођачи крeдитирали. Оне сада не врше такву функцију и неопходна је њихова 
реорганизација, како кадровска тако и организациона. 
 Застарелост машинског парка у пољопривреди је веома велика, и због мале платежне моћи становништва је отежана обнова 
исте. Просечна старост механизације се креће око 20 година. 
Када је у питању ратарска производња неповољна чињеница је да се структура и обим производње веома тешко мења. 
У воћарству, број родних стабала свих воћних врста, осим вишње и малине је у сталном паду.  
Овоме сигурно доприносе повољни услови у могућностима за пласман рода вишања и малина за разлику од осталих воћних врста.  

       Стога је потребно наставити са доследном применом систематизованих мера које се могу категорисати кроз: 
- Пуну валоризацију постојећих ресурса 
- Улагање у економску инфраструктуру као једну од детерминанти развоја                                                                                      
- Инвестиционе подстицаје 
- Развој привредне структуре са посебним акцентом на увођење нових технологија 
- Подршку даљем развоју малих и средњих предузећа  
- Редефинисање образовних профила у циљу усклађивања са потребама тржишта 
- Унапређење услова за пуну социо-професионалну афирмацију младих и ублажавање негативних демографских кретања 
- Перманентно јачање капацитета локалне самоуправе, као сервиса грађана и активног носиоца социо-економског развоја локалне 

заједнице 
 
 

РГ3: Животна средина 
 

Изјава визије: ЕКОЛОГИЈОМ ДУХА ДО ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
. 

Одрживи развој се заснива на заштити животне средине и њиме се уважава капацитет природе, како би се обезбедили ресурси и 

услуге потребне за живот. То значи да развој подразумева штедњу минералних и других природних ресурса (шума, земљишта, 

биодиверзитета, вода и др.) и да даљи развој насеља, људске заједнице, индустрије и економије, уопште, треба да се креће и ка 

усавршавању и примени модерне технологије и технике, и коришћењу незагађујућих и обновљивих видова енергије. 

Побољшање живота укључује: 
- пречишћавање отпадних вода и уредно снабдевање водом, уз стално праћење њеног квалитета, 
- побољшање квалитета ваздуха и мониторинг квалитета, 
- побољшање квалитета земљишта, 
- организовано сакупљање отпада, одржавање хигијене града, трајно решење за одлагање чврстог комуналног отпада (регионални 

рециклажни центар у Жељковцу), 
- улагање у техничку инфраструктуру (путеви, саобраћај, превозна средства и др.), 
- развитак економије, 
- улагање у друштвену инфраструктуру (еколошка свест, еколошко образовање, квалитетно социјално окружење), 
- учешће јавности у креирању еколошке политике, 
- отворенија сарадња локалне самоуправе и грађана и др. 
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Комплексност питања и активности везаних за област животне средине довели су до потребе развијања специфичне 
методологије решавања еколошких проблема у локалним заједницама - израда и реализација Локалних еколошких акционих планова 
(ЛЕАП). Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је планско-развојни документ, настао из потребе да се сагледа целокупна ситуација 
животне средине у локалној заједници, одреде листе приоритетних области које имају највећи утицај на животну средину и испланира 
рад на конкретним активностима за остварење приоритета развоја. Поред тога, ЛЕАП садржи стратешке циљеве за сваки проблем 
животне средине, који су у сагласности са визијом заједнице, као и мере и програме за остваривање тих циљева. Овај документ је веома 
битан, јер даје планове за инвестиције и програме развоја животне средине. 

Радна група за израду ЛЕАП-а израдила Локални еколошки акциони план- ЛЕАП општине Лесковац. ЛЕАП-ом општине Лесковац 
јасно је одређено стање - анализа стања животне средине, извршена је оцена стања, рангирани су проблеми, утврђени приоритети и 
дати акциони планови за све обрађене области по приоритетима:  

I       Отпадне и површинске воде, 
II      Изворишта, воде за пиће и јавне чесме, 
III     Комунални отпад, 
IV    Посебан отпад и опасне материје, 
V     Квалитет ваздуха, 
VI    Бука, 
VII   Шуме, Лов и Риболов, 
VIII  Биодиверзитет и Заштита природних добара, 
IX    Земљиште, 
X     Планирање и изградња, 
XI    Јавно зелинило, 
XII   Здравствено стање становништва, 
XIII  Јонизујућа и нејонизујућа зрачења, 
XIV  Еколошко информисање и образовање, 
XV   Анкета, 
XVI  Проблем паса луталица и  
XVII Саобраћај. 

 
Поред израде Локалног еколошког акционог плана, беома важну практичну примену у утврђивању стања загађености животне 

средине, одређивање карактерстичних загађивача, израде просторних и урбанистичких планова и успостављања система праћења 
утицаја на животну средину има Интегрални катастар загађивача. Циљ израде Интегралног катастара загађивача је да се утврде 
елементи за рационално и ефикасно сређивање и системтизацију података који се о загађивачима животне средине прикупљају, или које 
треба прикупљати и тиме створе основни услови за редовно прокупљање података, њихову обраду, синтезу и презентацију правним и 
физичким лицима, а све у циљу унапређења поузданости података за управљање, планирање и заштиту животне средине.  
 

SWOT анализа- Животна средина 
 

СНАГЕ 
 

1. Повољан географски положај  
2. Природни ресурси  
3. Лјудски ресурси 
4. Мрежа институција 

СЛАБОСТИ 
 
1. Неискоришћеност институционалног капацитета  
2. Неповољна привредна структура и низак ниво локалне 

привреде  
3. Недостатак финансија и нових инвестиција  
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4. Ектезивна употреба природних ресурса 
 

ШАНСЕ 
 

1. Регионална сарадња  
2. Децентрализација  
3. Приступразличитим фондовима  
4. Законска регулативе 
 

ПРЕТЊЕ 
 

1. Неефикасност законских прописа  
2. Централизовано управљање ресурсима  
3. Превелики утицај политике у свим областима  
4. Спор процесс транзиције и лоша приватизација  
5. Економска криза 
 

 
 

РГ 4  : Друштвене делатности 
 
 Област друштвених делатности која обухвата образовање, културу, социјалну и здравствену заштиту, спорт и сарадњу са 
цивилним сектором, како је и обухваћено стратегијом, деценијски ствара квалитетну надградњу која се састоји у  људски ресурсима, 
флексибилности и отворености ка променама, квалитетном образовном структуром, квалитетном баштином, са изграђеним односом 
према рањивим друштвеним групама, добар углед код корисника, гравитациони центар са 250 000 људи, и капацитет за унапређење 
постојећих мрежа институција.  
За даљи развој сектора друштвених делатности неопходно је сагледати и слабости, недостатке у склопу  општег стања овог сегмента 
друшта како на локалном тако и државном нивоу и у контексту европских интеграција која подразумевају увођење нових стандарда и 
иновација. 

У остваривању основних и приоритетних циљева, могућности су у интеграционим процесима, регионална сарадња, приступ 
различитим домаћим и страним фондовима, успостављање система вредности које важе у ЕУ, функционална регионализација  земље    
и ускалђеност домаћег законодавства са законодавством ЕУ и пре свега успостављање система вредности који важи у ЕУ.                                     
На путу остваривања циљева као императив даљег развоја сектора за друштвене делатности треба уклонити и недостатке и препреке, 
које се пре свега односе  на недостатак финанијских средстава, недовољна подршка младим талентима, непостојање функционалне 
стратегије, неосавремењен пакет услуга, недовољна заступљеност економских критеријума у развоју друштвених делатности, 
неизграђен  однос према локалним конкурентским предностима у области друштвеног развоја. 

Даљи развој сектора друштвених делатности у наредних десет година у граду Лесковцу дефинише се  у смислу максимилизације 
корисности од датих улагања у развој друштвених делатности на основу активирања постојећих и стварање нових могућности, и уз 
ефикасно отклањање постојећих слабости. 
 

Конкретизација стратешких циљева у сектору друштвених делатности у наредних десет година: 
 

1. Успостављање и примена европских стандарда у пружању јавних услуга, уз пуну афирмацију локалног система јавних вредности. 
2. Подстицање иновативности, стицање савремених менаџерских знања и перманентно образовање и професионално 

усавршавање за ефикасно остваривање сопствене улоге у пружању јавних услуга. 
3. Утврђивање и ефикасно отклањање свих врста нерационалности и интерних оптерећења у постојећој мрежи институција. 
4. Свеобухватније и чвршће повезивање са привредом и грађанским структурама у оквиру интерактивног процеса између три 

основна сектора одрживог развоја (јавног, приватног и цивилног). 
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SWOT анализа- Друштвене делатности 
 

СНАГЕ 
 

1. Људски ресурси                                                                                                                                                                                                       
2. Флексибилност и отвореност према променама    
3. Потврђено лидерство у појединим  областима 

друштвених делатности      
4. Потенцијал у младим талентима                 
5. Квалитетна баштина                                                             
6. Квалитетна образовна инфраструктура у оквиру 

друштвених делатности  
7. Квалитет у пружању услуга                       
8. Квалитетни развојни пројекти  
9. Спремност за конкурентске изазове  
10. Капацитет за унапређење  постојеће мреже институција  
11. Изграђен однос према потребама рањивих група  
12. Бројна и употребљива инфраструктура у објектима  
13. Повезаност са организацијама  цивилног друштва  
14. Значајна улога приватног сектора  
15. Добар углед код корисника  
16. Бренд некадашњег модернизацијског упоришта земље  
17. Велики број личних са утицајним појединцима у 

централној власти.  
18. Плански основ за кординирано деловање  
19. Гравитациони центар 250.000људи  
20. Вишедеценијска традиција у институционалном 

задовољавању заједничких потреба  
21. Предности у трошковима коришћење услуга.  
22. Велики број високообразованих жена са  квалитетним 

знањима и искуством у различитим стручним областима. 

СЛАБОСТИ 
 

1. Слаби институционални капацитети  
2. Недовољна финансијска средства  
3. Недовољна подршка младим талентима  
4. Слаба подршка градске управе  
5. Неизграђен систем локалних вредности  
6. Непостојање функционалне стратегије  
7. Недовољна усклађеност услуга са потребама корисника  
8. постојање озбиљних нерационалности у појединим 

подсистемима  
9. Недовољан утицај грађана на одлучивање о јавном 

добру. 
10. оптерећеност вишковима запослених  
11. лоше последице партократског начина управљања  
12.  Низак ниво међусобне сарадње  
13. Оптерећеност интерним птоблемима  
14. Неизграђени сандарди  понашања  
15. Неосавремењени пакет јавних услуга  
16.  Недовољна искоришћеност постојећих 

институционалних капацитета  
17. Недовољна заступљеност економских критеријума у 

развоју друштвених делатности  
18. Неизграђен  однос према локалним конкурентским 

предностима у области друштвеног развоја.  
19. Незадовољавајући однос према особама са 

инвалидитетом и маргиналним групама  
20. Недовољна искоришћеност искуства, знања и 

потенцијала жена.  
21. Недовољан број жена на позицијама моћи и одлучивања  
22. Одсуство родне перспективе у сагледавању проблема 

жена  

ШАНСЕ 
 

1. Интеграциони процеси      
2. Суштинска децентрализација сиситема јавне власти у 

Србији      
3. Регионалнан сарадња       
4. Приступ различитим домаћим и     
5. страним фондовима  
6. Промена законске регулативе  

ПРЕТЊЕ 
 

1. Превага анти-европских система вредности  
2. Заустављање  реформи у Србији  
3. Заустављање ширења ЕУ  
4. Демографско пражњење   
5. Нефункционалност централизованог сиситема  јавне 

власти  
6. Метрополизација Србије  
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7. Стандардизација  
8. Успостављење система вредности који важи у ЕУ  
9. Отварање ЕУ према Србији  
10. Функционална регионализација земље  
11. Усклађивање  домаћег законодавства са 

законодавством ЕУ  
12. Глобална отвореност за локалне посебности  
13. Проналажење додоатних извора финансирања   
14. Заједничко лобирање  
15. Постојање законских регулатива и потписаних 

Конвенција државе са ЕУ и УН   

7. Превелики утицај политике  
8. Нестабилна монетарна политика  
9. Нусклађеност образовних програма на територији целе 

земље  
10. Рањивост на утицај  рецесије   
11. Дискриминација и предрасуде према маргиналним 

групама и особама са инвалидитетом 
12. Подстицање традиционалних вредности ради 

ограничавања утицаја и друштвене улоге жена 
 

 

РГ5: Управа и буџет 
 
Градска управа је оптерећена наслеђем политизоване и неефикасне администрације која не одговара улози коју свака градска 

управа треба да одигра у модерној локалној самоуправи. 
Реформи градске управе претходиће пројекат "Функционална анализа градска управе Града Лесковца". 
Реалан приступ планирању развоја и успешном спровођењу реформе градске управе претпоставља тачну анализу постојећег стања 

градске управе - реалну оцену и сагледавање недостатака, са освртом на претходни период.  
Вођење успешне политике, подразумева јасно дефинисање жељених циљева, као и одговарајућих средстава која омогућавају 

остварење тих циљева. Ово правило је основ стратегије у области управе. 
2.1. Основни циљ реформе 
Основни циљ реформе градске управе јесте да се значајно ојача административни капацитет градске управе и да се она оспособи да 

ефикасно, стручно, законито и транспарентно врши своје послове, задатке и дужности у интересу свих грађана, уз остваривања пуне 
полне равноправности свих грађана, као и економског и социјалног развоја Лесковца.  

Реформа градске управе огледа се у припремању и предузимању нормативних и политичких мера, акција и активности усмерених ка 
стварању и развијању професионалне, деполитизоване, модернизоване, стручно оспособљене, самосталне и непристрасне градске 
управе, са обезбеђеним унутрашњим и спољашњим механизмима контроле. 

Остваривање стратешког циља реформе заснива се на стручном планирању свих елемената реформе, кроз јасно дефинисање 
носилаца реформе, рокова и одговорности, основних принципа и стубова реформе градске управе. 

2.2. Основни принципи 
У складу са реформом државне управе, која је у току, реформа градске управе одвијаће се на основу и у складу са следећим 

основним принципима: 
а) принцип деполитизације и професионализације; 
б) принцип модернизације; 
ц) принцип рационализације 

2.3. Стубови реформе градске управе 
Под "стубовима реформе градске управе" подразумевамо груписане мере и активности који служе реализацији циљева и 

принципа Стратегије.  
Не потцењујући значај система руковођења и контроле, те увођења модерних информационих технологија, а на основу уверења 

да успех реформе лежи у томе у којој ће мери реформа, нови прописи, мере и активности успети да ојачају кадровски потенцијал градске 
управе, наведени принципи се остварују кроз следеће стубове: 

1) Подизање административног капацитета градске управе (мере за јачање кадровских потенцијала - хуман ресоурце)  
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- Систем процедуре пријема нових службеника; 
- Деполитизација највећег дела руководећих радних места; 
- Систем додатног образовања и континуираног обучавања службеника; 
- Систем контроле и оцењивања квалитета рада службеника; 
- Мере за обезбеђивање полне, језичке и националне равноправности у градској управи. 

2) Антикорупцијске мере и транспарентност градске управе  
- Кодекс понашања у градској управи; 
- Систем конкурсног и јавног трошења буџетских средстава; 
- Јавност рада градске управе.  

3) Модернизација градске управе 
- Структуралне промене градске управе; 
- Увођење менаџмента квалитета и стандардизације; 
- Јединствена рачунарска мрежа; 
- Јединствена база података; 
- Електронска управа (е-говернмент). 

 

SWOT анализа- Управа и буџет 
 

СНАГЕ 
 

1. Људски ресурси  
2. Развијена мрежа институција  
3. Материјални ресурси  
4. Традиција административног центра 
 

 

СЛАБОСТИ 
 

1. Обим - прегломазност управе  
2. Неадекватно коришћење материјалних ресурса  
3. Низак степен изграђености унутрашње инфраструктуре  
4. Слаби институционални капацитети и одсуство сарадње  
5. Позитиван и негативан сукоб надлежности  
6. Неефикасност  
7. Инертност  
8. Нетранспарентност   

 

ШАНСЕ 
 

1. Приступ различитим фондовима  
2. Законска регулатива  
3. Децентрализација  
4. Регионална сарадња  
5. Стабилна монетарна политика 

 

ПРЕТЊЕ 
 

1. Неефикасност законских прописа  
2. Централизовано управљање ресурсима  
3. Политичка нестабилност  
4. Превелики утицај политике у свим областима  
5. Економска неразвијеност   
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4.  Стратешки документ 
4.1  Визије, стратешки циљеви, приоритети: 

  Велика, генерална слика- Велика слика 
 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
 

ВИЗИЈА: Лесковац лидер Јужне Србије 
МИСИЈА: Локална самоуправа у служби свих грађана 

Стратешке области 

 
Урбанизација 

 

Привреда и економски 
развој 

Заштита животне 
средине 

Друштвене делатности Управа и буџет 

Визија: 
 
Град Лесковац је привлачан, 
конкурентан, иновативан и 
најшире интегрисан урбани 
систем који обезбеђује висок 
квалитет живота својим 
грађанима 
 

Визија: 
 
У граду Лесковцу, створен  
привредни амбијента који 
се ефектуира у експанзији 
радних места и богатства, 
уз стални развој и 
имплементацију друштвено 
одговорног пословања.  
 

Визија: 
 
Лесковац, град еколошки 
образованих и 
информисаних људи,  који 
на одрживи начин 
управља природним 
ресурсима, са развијеним 
партнерским односом 
јавног, приватног и 
цивилног сектора у циљу 
очувања и унапређења 
здравља људи и развоја 
екобизниса  

Визија: 
 
Град Лесковац са високом 
развијеним социјалним 
капиталом, хуманог 
живљена за све грађане, 
центар грађанских 
европских и 
социоекономских 
вредности.  
 

Визија: 
 
Лесковац град задовољних 
грађана који доживљавају 
локалну самоуправу као 
свој сервис. 

Стратешки циљ 1 Стратешки циљ 2 Стратешки циљ 3 Стратешки циљ 4 Стратешки циљ 5 
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Створити просторно-
урбанистичке услове за 
унапређење квалитета 
живота грађана Лесковца у 
складу са принципима 
одрживог развоја и 
предузетничком традицијом. 

Омогућити виши животни 
стандард грађана Лесковца 
и отварање животне 
перспективе засноване на 
вредностима 
предузетничког друштва. 
    

Заштити и унапредити 
животну средину као 
императив одрживог 
развоја. 

Пружити благовремену, 
свеобухватну, 
висококвалитетну и 
континуирану услугу у 
области друштвених 
делатности.   

Изградити управу која 
доследно поштује принцип 
легализма, ствара 
конкурентни локални 
систем финансија и ради на 
увећању локалних слобода 
и права грађана. 

Приоритет 1.1  
 
Дефинисати целовиту 
политику урбаног развоја 
 

Приоритет 2.1 
 
Изградити локално 
пословно окружење које је у 
функцији максимизације 
продуктивне запослености 
    
 

 

Приоритет 3.1  
 
Развити систем заштите 
природних ресурса 

Приоритет 4.1  
 
Обезбeдити одговарајуће 
образовање доступно 
свима, успостављањем 
европских стандарда, 
подстицањем 
иновативности, стицањем 
савремених менаџерских 
знања, перманетним 
образовањем, 
рационализацијом 
постојеће школске мреже 
институција и чвсршћим 
повезивањем са 
приватним и цивилним 
сектором.  

Приоритет 5.1  
 

Установити стручну, 
ефикасну, ефективну, 
непристрасну и 
деполитизовану управу. 

Детаљни циљеви: 
 
1.1.1.  Спровести процес 
територијалне реорганизације 
града 
1.1.2.  Израдити планску 
документацију (у наредних 10 
година израдити сву планску 
документацију неопходну за 
урбанистички развој града) 
1.1.3.  Развити Географско-
информациони систем 
1.1.4.  Створити кадровске, 
организационе и техничке 
услове за јачање функције 
просторно-урбанистичког 
планирања 
1.15.   Подићи степен урбане 
свести 

Детаљни циљеви:  
 

2.1.1 Успостављање 
локалног вредносног оквира   
2.1.2 Унапређење локалне 
економске политике 
2.1.3. Повећање 
ефикасности локалног 
јавног сектора 
2.1.4. Побољшање 
перформанси локалног 
пословног окружења 
 2.1.5. Осигурање локалног 
тржишта за способне 
појединце и квалитетне 
робе и услуге 
 

Детаљни циљеви: 
 
3.1.1.  Развој система за 
заштиту и управљање 
водама 
3.1.2 Развој система за 
заштиту ваздуха 
3.1.3 Развој система за 
заштиту земљишта 
3.1.4 Развој система за 
заштиту биодиверзитета 
3.1.5 Развој система   за 
коришћење обновљивих 
природних ресурса 
3.1.6 Развој система 
чистије производње 

Детаљни циљеви:  
 
4.1.1 Створити услове 
који обезбеђују суштински 
напредак у коришћењу 
знања као стратешког 
ресурса. 
4.1.2 Отклонити 
нерационалности које 
оптерећују 
функционисање локалног 
образовног система 
4.1.3 Максимизација 
васпитно-образовних 
ефеката за дата улагања 
у развој      материјалних 
ресурса 
4.1.4 Повећати 
безбедност и заштиту 

Детаљни циљеви:  
 
5.1.1 Створити оптималну 
структуру Градске управе 
5.1.2 Деполитизовати 
највећи део руководећих 
радних места 
5.1.3 Унапредити систем 
процедуре пријема нових 
службеника 
5.1.4 Унапредити систем 
додатног образовања и 
континуираног обучавања 
службеника 
5.1.5 Унапредити систем 
контроле и оцењивања 
квалитета рада службеника 
5.1.6 Увести јединствену 
базу података 
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 здравља ученика и 
наставника 
4.1.5 Допринети стварању 
бољих услова у погледу 
инфраструктуре и 
материјалне 
основе рада 
4.1.6 Допринети стварању 
бољих услова у области 
образовања за ромску 
заједницу. 
 

5.1.7 Унапредити унутршњу 
и спољашњу комуникацију 
(ИНТРАНЕТ – јединствена 
рачунарска мрежа и 
ЕКСТРАНЕТ – мрежа 
усмерена ка корисницима 
пре свега коришћењем 
интернета. 
5.1.8 Дефинисати мере за 
обезбеђивање родне, 
језичке и националне 
равноправности у градској 
управи. 

Приоритет 1.2  
 
Реализовати просторне и 
урбанистичке планове 
 

Приоритет 2.2  
 
Подржати развој 
предузетништва и  МСП, 
посебно у функцији раста 
запошљавања и креирања 
нових радних места  и  
стварање конкурентних 
услова за привлачење 
инвестиција  
 

Приоритет 3.2 
 
Развити система за 
управљање отпадом  

Приоритет 4.2  
 
Обезбeдити ефикасну 
социјалну грађана  

Приоритет 5.2 
  
Унапредити јавност рада 
градске управе – 
транспарентност управе. 

Детаљни циљеви: 
 
1.2.1.  Изградити нове и 
реконструисати постојеће 
магистралне и  регионалне 
путеве  
1.2.2.  Изградити нове и 
реконструисати постојеће 
градске саобраћајнице 
1.2.3.  Изградити нове и 
реконструисати постојећу 
водоводну и канализациону 
мрежу 
1.2.4.  Унапредити пружање 
услуга у комуналним 
делатностима 
1.2.5.  Реализовати урбану 
реконструкцију града 
(урадити програм урбане 

Детаљни циљеви: 

 
2.2.1 Утврђивање и 
промовисање локалне 
политике развоја 
предузетништва и МСП 
2.2.2 Створити окружење 
које погодује развоју 
предузетништва и МСП  
.2.3. Привлачење домаћих 
И страних инвститора 
2.2.4.Развијање подршке 
предузетничким 
активностима 2.2.5. 
Ефикасно коришћење 
општих и локалних 
инструмената и програма 
индиректне финансијске 
подршке и унапређивање 

Детаљни циљеви:  

 
3.2.1 Управљање опасним 
отпадом  
3.2.2 Управљање 
комуналним отпадом  
3.2.3 Управљање 
инертним отпадом  

Детаљни циљеви:  

 
4.2.1 Јачање капацитета 
институција и удружења и 
унапређење радне 
средине и техничких 
капацитета детаљни 
пограм  
4.2.2 Стално и 
одговарајуће образовање 
кадрова  
4.2.3 Унапрeдити сарадњу 
и комуникацију НВО-а и 
локалне самоуправе   
4.2.4 Унапређење 
могућности за интеграцију 
избеглих и интерно 
расељених лица  
4.2.5 Унапрeдити 

Детаљни циљеви:  

 
5.2.1 Унапредити могућност 
за учешће јавности кроз 
изношење сугестија, 
замерки и предлога у вези 
са радом градске управе, 
интерактивна сарадња, 
јачање међусобних односа 
и стварање неопходног 
поверења. 
5.2.2 Унапредити сарадњу 
са медијима, охрабривати 
јавне дебате и промовисати 
активности управе 
наглашавањем услужног 
карактера управе. 
5.2.3 Установити 
Електронску управу. 
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реконструкције града тако да 
80% ужег градског језгра буде 
реконструисано у наредних 
10 година) 
1.2.6.  Проширити капацитете 
и изградити секундарну 
мрежу топловода тако да 80% 
објеката колективног 
становања буде прикључено 
на систем у наредних 10 
година 
1.1.7.  Изградити систем 
гасификације 
1.2.7.  Изградити нове и 
реконструисати постојеће 
електро-енергетске  
капацитете 
1.2.9.  Изградити нове и 
реконструисати постојеће 
телекомуникационе мреже 
1.2.10.Реализовати 
браонфилд инвестиције 

посебних програма 
финансирања и подршке
   

 

квалитет живота свих 
социјално рањивих група  
4.2.6 Унапређење 
квалитета живота жена у 
локалној заједници   

 
 

 

 Приоритет 2.3  

 
Подићи ниво ефикасне 
употребе локалних ресурса  
 

Приоритет 3.3  

 
Развити систем 
образовања и 
информисања  

Приоритет 4.3  

 
Унапредити заштиту 
здравља и промовисати 
здраве стилове живота  

Приоритет 5.3  

 
Ојачати финансијске 
капацитете 

 
   

 
Детаљни циљеви:  
 
2.3.1 Стварање услова за 
повећање ефикасности 
коришћења локалних 
ресурса 2.3.2.Подстицање 
ефикасног коришћења 
локалних ресурса 2.3.3. 
Презентација локалних 
пословних могућности  
 

Детаљни циљеви:  
 
3.3.1 Развој система 
образовања  
3.3.2 Развој система 
информисања  

Детаљни циљеви:  
 
4.3.1 Очување и 
унапређење здравственог 
стања становништва и 
јачање здравственог 
Потенцијала  
4.3.2 Допринети стварању 
бољих услова у пружању 
здравствене заштите  
4.3.3 Допринети стварању 
бољих услова у пружању 
здравствене заштите 
Рома  
 

Детаљни циљеви:  
 
5.3.1 Унапредити 
управљање градском 
имовином.  
5.3.2 Ширити базу пореских 
обвезника кроз јачање 
појединачне мотивације.  
5.3.3 Израдити Програм 
осавремењавања наплате и 
надзора над наплатом 
буџетских прихода. 
5.3.4 Установити систем 
пројектног и конкурсног 
трошења буџетских 
средстава. 
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5.3.5 Израдити Програм 
финансијске консолидације 
ЈП, ЈКП и установа. 
транспарентно управљање 
редефинисањем циљева, 
улоге управних одбора 
(формирање Холдинга ЈП и 
ЈКП) 
5.3.6 Израдити стратегију 
приватизације ЈП и ЈКП. 
5.3.7 Створити услове за 
емитовање обвезница 
5.3.8 Унапредити сарадњу 
са државном управом, 
институцијама и 
организацијама. 
5.3.9 Унапредити 
билатералну сарадњу са 
међународним 
организацијама и 
институцијама. 
5.3.10 Унапредити 
свеобухватну сарадњу три 
сектора – јавни, приватни и 
НВО.   

 Приоритет 2.4  
 

Унапредити руралну 
средину и пољопривредну 
производњу  
 

Приоритет 3.4  
 
Развити систем подршке 
екобизнису  

Приоритет 4.4  
 
Омогућити квалитетну, 
свеобухватну физичку 
културу са посебним 
акцентом на развијање 
рекреативног спорта  

 

  

 

  
Детаљни циљеви:  

 
2.4.1 Унапредити Градске 

административне услуге у 
подршци пољопривредних 
произвођача и унапређења 
квалитета остваривања 
права  2.4.2 Развој 
удружења и кооператива, уз 
формирање 

Детаљни циљеви:  
 
3.4.1 Подршка 
производњи органске 
хране  
3.4.2 Развој екотуризма  
3.4.3 Рециклажа отпада и 
развој система поновне 
употребе секундарних 
сировина   

Детаљни циљеви:  
 
4.4.1 Створити 
организацијске и 
материјалне основе за 
укључивање већег броја 
школске и студентске 
популације у спортске и 
активности физичке 
цултуре 4.4.2 Допринети у 
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специјализованих агро-
бизнис центара у 
пољопривредном сектору у 
циљу унапређења 
производње и маркетинга 
пољопривредне 
производње. 2.4.3 
Унапређење и повецање 
обима и капацитета 
пољопривредне 
производње и прераде, уз 
модернизацију 
пољопривредне 
инфраструктуре у циљу 
брзег и савременијег 
развоја пољопривреде на 
подруцју града  
2.4.4 Стимулисање 
предузетниства и јацање 
предузетницког духа у 
руралним подруцјима, 
активирањем младих и 
зена, корисцењем локалних 
потенцијала у циљу 
озивљавања села  и 
задрзавања младих у 
руралним срединама и 
зена, корисцењем локалних 
потенцијала у циљу 
озивљавања села  и 
задрзавања младих у 
руралним срединама     

стварању бољих услова 
за развој спота у ромској 
заједници.  
 
 

 Приоритет 2.5  
 
Унапредити имиџ града као 
туристичке дестинације  
 
 

Приоритет 3.5  
 
Развити систем урбане 
екологије  

Приоритет 4.5  
 
Развити и унапредити 
богатство културне 
традиције Лесковца као 
регионалног центра  

 

 

 

   
Детаљни циљеви:  

 
2.5.1. Стварање позитивног 
туристичког имиџа подручја; 

Детаљни циљеви:  
 
3.5.1 Развој система 
зеленила у граду  

Детаљни циљеви:  

 
4.5.1 Реконструкција 
постојећих објеката и 
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2.5.2. Стварање 
атрактивних и конкурентних 
туристичких производа;  
2.5.3.  Стварање 
туристичког бренд-а 
дестинације  
2.5.4. Дугорочна заштита 
подручја И потенцијала 
  

 

3.5.2 Развој система зе 
заштиту од буке  
3.5.3 Развој система за 
заштиту од зрачења  
3.5.4 Развој система за 
повећање енергетске 
ефикасности  

изградња нових у циљу 
јачања капацитета  
4.5.2 Јачање услова за 
стварање сталних извора 
финансирања  
4.5.3 Унапређење 
постојеће сарадње са 
културним институцијама 
у региону и Европи  
4.5.4 Кампања очувања 
културног идентитета за 
јачање културолошке 
свести 4.5.5 Заштита 
културно - историјских 
обележја  
4.5.5 Допринети у 
стварању  услова за 
развој кулруре у ромској 
заједници 

 
Стратешка област 1: Урбанизација 
Стратешки циљ:    Створити просторно-урбанистичке услове за унапређење квалитета живота грађана Лесковца у складу са    

принципима одрживог развоја и предузетничком традицијом. 
 

Приоритет Детаљни циљеви Индикатори Значај, образложење 

 
Дефинисати целовиту политику 
урбаног развоја 
 

 
1.1.1.  Спровести процес територијалне 
реорганизације града 
1.1.2.  Израдити планску документацију (у 
наредних 10 година израдити сву планску 
документацију неопходну за урбанистички 
развој града) 
1.1.3.  Развити Географско-информациони 
систем 
1.1.4.  Створити кадровске, организационе и 
техничке услове за јачање функције просторно-
урбанистичког планирања 
1.15.   Подићи степен урбане свести 

 
I-1, I-2, I-4, I-5, I-7, 
I-8 

 
Стварање услова за урбанистичко 
планско уређење целокупне 
територије града Лесковца, 
побољшање пружања услуга у 
региону и на локалу, побољшано 
евидентирање потреба и бољу 
планску реализацију инвестиција 

 
Реализовати просторне и 
урбанистичке планове 
 

 
1.2.1.  Изградити нове и реконструисати 
постојеће магистралне и  регионалне путеве  
1.2.2.  Изградити нове и реконструисати 
постојеће градске саобраћајнице 

 
I-1, I-2, I-4, I-5, I-7, 
I-8, I-14, I-15 

 
Планско одржавање постојеће и 
изградња нове инфраструктуре  
кроз координисани рад надлежних 
институција и служби што ће 
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1.2.3.  Изградити нове и реконструисати 
постојећу водоводну и канализациону мрежу 
1.2.4.  Унапредити пружање услуга у 
комуналним делатностима 
1.2.5.  Реализовати урбану реконструкцију 
града (урадити програм урбане реконструкције 
града тако да 80% ужег градског језгра буде 
реконструисано у наредних 10 година) 
1.2.6.  Проширити капацитете и изградити 
секундарну мрежу топловода тако да 80% 
објеката колективног становања буде 
прикључено на систем у наредних 10 година 
1.1.7.  Изградити систем гасификације 
1.2.7.  Изградити нове и реконструисати 
постојеће електро-енергетске  капацитете 
1.2.9.  Изградити нове и реконструисати 
постојеће телекомуникационе мреже 
1.2.10.Реализовати браонфилд инвестиције 

омогућити ефикасну реализацију 
развојних планова и инвестиција у 
дефинисаним роковима и уз 
оптимално трошење расположивих 
ресурса 

 

Стратешка област: Привреда и економски развој 
Стратешки циљ 2:  Виши животни стандард грађана Лесковца и отварање животне перспективе засноване на вредностима 

предузетничког друштва 
 

Приоритет Детаљни циљеви Индикатори Значај, образложење 

 
Изградити локално пословно 
окружење које је у функцији 
максимизације продуктивне 
запослености  
 

 
2.1.1 Успостављање локалног вредносног 
оквира    
2.1.2 Унапређење локалне економске политике  
2.1.3. Повећање ефикасности локалног јавног 
сектора  
2.1.4. Побољшање перформанси локалног 
пословног окружења  
2.1.5. Осигурање локалног тржишта за 
способне појединце и квалитетне робе и услуге  

 
I-24, I-26, I-27, I-28 

 
Успостављање локалне привредне 
структуре која одговра понуди 
сваког развојног центра, одређеној 
његовим људским, природним и 
социјалним потенцијалом 

 
Подржати развој предузетништва и  
МСП, посебно у функцији раста 
запошљавања и креирања нових 
радних места  и  стварити конкурентне 
услове за привлачење инвестиција  
 

 
2.2.1 Стварање услова за повећање 
ефикасности коришћења локалних ресурса  
2.2.2.Подстицање ефикасног коришћења 
локалних ресурса  
2.2.3. Презентација локалних пословних 
могућности 

 
I-26, I-27, I-28 

 
Стварање повољног пословног 
амбијента, уз постојање стабилне 
легислативне основе  
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Подићи ниво ефикасне употребе 
локалних ресурса   
 

 
2.3.1 Подршка производњи органске хране  
2.3.2 Развој екотуризма  
2.3.3 Рециклажа отпада и развој система 
поновне употребе секундарних сировина  

 
 

 
Јачање локалног потенцијала као 
основе за одрживи економски 
развој уз оптимално 
искоришћавање локалних 
потенцијала 

 
Унапрeдити руралну средину и 
пољопривредну производњу  
 

 
2.4.1 Унапрeдити Градске административне 
услуге у подршци пољопривредних 
произвођача и унапређења квалитета 
остваривања права   
2.4.2 Развој удружења и кооператива, уз 
формирање специјализованих агро-бизнис 
центара у пољопривредном сектору у циљу 
унапређења производње и маркетинга 
пољопривредне производње.  
2.4.3 Унапређење и повецање обима и 
капацитета пољопривредне производње и 
прераде, уз модернизацију пољопривредне 
инфраструктуре у циљу брзег и савременијег 
развоја пољопривреде на подруцју града  
2.4.4 Стимулисање предузетниства и јацање 
предузетницког духа у руралним подруцјима, 
активирањем младих и зена, корисцењем 
локалних потенцијала у циљу озивљавања 
села  и задрзавања младих у руралним 
срединама и зена, корисцењем локалних 
потенцијала у циљу озивљавања села  и 
задрзавања младих у руралним срединама  

 
 

 
Тржишно орјентисана и 
конкурентна пољопривреда као 
једна од развојних шанси, која 
подразумева координирано 
деловање свих актера са посебним 
освртом на модернизацију, 
стандардизацију, брендирање 

 
Унапрeдити имиџ града као туристичке 
дестинације  
 

  
2.5.1. Стварање позитивног туристичког имиџа 
подручја;  
2.5.2. Стварање атрактивних и конкурентних 
туристичких производа;  
2.5.3.  Стварање туристичког бренд-а 
дестинације   
2.5.4. Дугорочна заштита подручја и 
потенцијала  

  
Створити реалну основу за развој 
туризма искоришћавањем 
постојећих и стварањем нових 
потенцијала  

 
Стратешка област 3: Заштита животне средине 
Стратешки циљ:     Заштити и унапредити животну средину као императив одрживог развоја 
 

Приоритет Детаљни циљеви Индикатори Значај, образложење 
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Развити систем заштите природних 
ресурса 
 
 

 
3.1.1.  Развој система за заштиту и управљање 
водама 
3.1.2 Развој система за заштиту ваздуха 
3.1.3 Развој система за заштиту земљишта 
3.1.4 Развој система за заштиту 
биодиверзитета 
3.1.5 Развој система   за коришћење 
обновљивих природних ресурса 
3.1.6 Развој система чистије производње 
 

 
I-1, I-2, I-3, I-5, I-7, 
I-10 

 
 

 
Развити систем за управљање 
отпадом  
 

 
3.2.1 Управљање опасним отпадом 
3.2.2 Управљање комуналним отпадом 
3.2.3 Управљање инертним отпадом 

 
I-7, I-8 

 
 

 
Развити систем образовања и 
информисања  
 

 
3.3.1 Развој система образовања  
3.3.2 Развој система информисања   
 

 
 

 
 

 
Развити систем подршке екобизнису  
 

 
3.4.1 Подршка производњи органске хране 
3.4.2 Развој екотуризма 
3.4.3 Рециклажа отпада и развој система 
поновне употребе секундарних сировина 
 

  
 

 
Развити систем урбане екологије  
 

 
3.5.1 Развој система зеленила у граду 
3.5.2 Развој система зе заштиту од буке 
3.5.3 Развој система за заштиту од зрачења 
3.5.4 Развој система за повећање енергетске 
ефикасности 
 

 
I-4 

 
 

 

Стратешка област 4: Друштвене делатности 
Стратешки циљ:  Благовремена , свеобухватна, висококвалитетна и континуирана услуга у области друштвених   

делатности 
 

Приоритет Детаљни циљеви Индикатори Значај, образложење 
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Обезбeдити одговарајуће образовање 
доступно свима, успостављањем 
европских стандарда, подстицањем 
иновативности, стицањем савремених 
менаџерских знања, перманетним 
образовањем, рационализацијом 
постојеће школске мреже институција и 
чвсршћим повезивањем са приватним 
и цивилним сектором. 

 
4.1.1 Створити услове који обезбеђују 
суштински напредак у коришћењу знања као 
стратешког ресурса. 
4.1.2 Отклонити нерационалности које 
оптерећују функционисање локалног 
образовног система 
4.1.3 Максимизација васпитно-образовних 
ефеката за дата улагања у развој      
материјалних ресурса 
4.1.4 Повећати безбедност и заштиту здравља 
ученика и наставника 
4.1.5 Допринети стварању бољих услова у 
погледу инфраструктуре и материјалне 
основе рада 
4.1.6 Допринети стварању бољих услова у 
области образовања за ромску заједницу. 

  
  
  
  
  
  

 

 
 
Обезбeдити ефикасну социјалну 
заштиту грађана   

 
4.2.1 Јачање капацитета институција и 
удружења и унапређење радне средине и 
техничких капацитета детаљни пограм 
4.2.2 Стално и одговарајуће образовање 
кадрова 

4.2.3 Унапредити сарадњу и комуникацију 

НВО-а и локалне самоуправе 
 4.2.4 Унапређење могућности за интеграцију 
избеглих и интерно расељених лица 

4.2.5 Унапредити квалитет живота свих 
социјално рањивих група 
4.2.6 Унапређење квалитета живота жена у 
локалној заједници 

  

 
Унапредити заштиту здравља и 
промовисати здраве стилове живота   
 

 
4.3.1 Очување и унапређење здравственог 
стања становништва и јачање здравственог 
Потенцијала 
4.3.2 Допринети стварању бољих услова у 
пружању здравствене заштите  
4.3.3 Допринети стварању бољих услова у 
пружању здравствене заштите Рома 

  
Реформисана примарна 
здравствена заштита са 
наглашеним превентивним радом 

 
Омогућити квалитетну, свеобухватну 
физичку културу са посебним акцентом 
на развијање рекреативног спорта  

 
4.4.1 Створити организацијске и материјалне 
основе за укључивање већег броја школске и 
студентске популације у спортске и активности 
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 физичке цултуре 
4.4.2 Допринети у стварању бољих услова за 
развој спота у ромској заједници. 

 
Развити и унапредити богату културну 
традицију Лесковца као регионалног 
центра   
 

 
4.5.1 Реконструкција постојећих објеката и 
изградња нових у циљу јачања капацитета 
4.5.2 Јачање услова за стварање сталних 
извора финансирања 
4.5.3 Унапређење постојеће сарадње са 
културним институцијама у региону и Европи 
4.5.4 Кампања очувања културног идентитета 
за јачање културолошке свести 
4.5.5 Заштита културно - историјских обележја 
4.5.5 Допринети у стварању  услова за развој 
кулруре у ромској заједници. 

  
 

 
 
 
Стратешка област 5:  Градска управа и буџет 

Стратешки циљ :  Изградити управу која доследно поштује принцип легализма, ствара конкурентни локални систем 

финансија и ради на увећању локалних слобода и права грађана. 

 
Приоритети Детаљни циљеви Индикатори Значај, образложење 

 

Установити стручну, ефикасну, 
ефективну, непристрасну и 
деполитизовану управу. 

 
5.1.1 Створити оптималну структуру Градске 
управе 
5.1.2 Деполитизовати највећи део руководећих 
радних места 
5.1.3 Унапредити систем процедуре пријема 
нових службеника 
5.1.4 Унапредити систем додатног образовања 
и континуираног обучавања службеника 
5.1.5 Унапредити систем контроле и 
оцењивања квалитета рада службеника 
5.1.6 Увести јединствену базу података 
5.1.7 Унапредити унутршњу и спољашњу 
комуникацију (ИНТРАНЕТ – јединствена 
рачунарска мрежа и ЕКСТРАНЕТ – мрежа 
усмерена ка корисницима пре свега 
коришћењем интернета. 
5.1.8 Дефинисати мере за обезбеђивање 
родне, језичке и националне равноправности у 
градској управи. 

  
Стварање оптималне, јединствене 
функционалне структуре, како у 
погледу териоторијалне 
организације, тако и у погледу 
административне организације, са 
јасно дефинисаним процедурама и 
правцима комуникације  
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Унапредити јавност рада градске 
управе – транспарентност управе. 

 
5.2.1 Унапредити могућност за учешће јавности 
кроз изношење сугестија, замерки и предлога у 
вези са радом градске управе, интерактивна 
сарадња, јачање међусобних односа и 
стварање неопходног поверења. 
5.2.2 Унапредити сарадњу са медијима, 
охрабривати јавне дебате и промовисати 
активности управе наглашавањем услужног 
карактера управе. 
5.2.3 Установити Електронску управу. 

  
 Стручан и професионалан приступ 
послу и правовремено испуњавање 
обавеза и рокова 

 
Ојачати финансијске капацитете 
 

 
5.3.1 Унапредити управљање градском 
имовином.  
5.3.2 Ширити базу пореских обвезника кроз 
јачање појединачне мотивације.  
5.3.3 Израдити Програм осавремењавања 
наплате и надзора над наплатом буџетских 
прихода. 
5.3.4 Установити систем пројектног и 
конкурсног трошења буџетских средстава. 
5.3.5 Израдити Програм финансијске 
консолидације ЈП, ЈКП и установа. 
транспарентно управљање редефинисањем 
циљева, улоге управних одбора (формирање 
Холдинга ЈП и ЈКП) 
5.3.6 Израдити стратегију приватизације ЈП и 
ЈКП. 
5.3.7 Створити услове за емитовање обвезница 
5.3.8 Унапредити сарадњу са државном 
управом, институцијама и организацијама. 
5.3.9 Унапредити билатералну сарадњу са 
међународним организацијама и 
институцијама. 
5.3.10 Унапредити свеобухватну сарадњу три 
сектора – јавни, приватни и НВО.   

 
I-29, I-30 

 
Правилно газдовање имовином, 
као и менаџерски приступ 
пословању. 
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5. Акциони план 
Циљеви, акције, активности, партнери, извори финансирања, рокови 

 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  

ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  

УРБАНИЗАЦИЈА 

Визија :   Град Лесковац је привлачан, конкурентан, иновативан и најшире интегрисан урбани систем који 
обезбеђује висок квалитет живота својим грађанима. 

Стратешки циљ 1:    Створити просторно-урбане услове за унапређење 
квалитета живота грађана Лесковца у складу са 
принципима одрживог развоја и предузетничком 
традицијом. 

Степен приоритета  (висок) 

Приоритет : 1.1. Дефинисати целовиту политику урбаног развоја 

Детаљни циљ: 1.1.1. Спровести процес територијалне реорганизације града 

 

Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

1.1.1.1 Покретање иницијативе за 
територијалну реорганизацију 
града Лесковца пред надлежним 
републичким органима 

Лесковачки круг, 
Градско веће, 
Скупштина града 

 
2010 

-Буџет града  

 
- Званично покренута 

иницијатива од 
стране Скупштине 
града,  

- Иницијатива 
упућена Влади 

1.1.1.2 
Израда Програма мера и 
активности на спровођењу 
територијалне реорганизације 
града Лесковца 

Агенција за локални 
економски развој, 
Лесковачки круг, 
Градско веће, 
Скупштина града 

2010 

-Донатори;  
-Буџет града  

 

- Урађен Програм; 
- Усвојен Програм на 

Градском већу и 
Скупштини града 

1.1.1.3 

Дефинисање предлога за 
територијалне јединице и начин 
функционисања будуће заједнице 
општина 

Агенција за локални 
економски развој, 
Месне заједнице, 
Лесковачки круг, 
Национални савет 
за 
децентрализацију, 
НВО, Градско веће, 
Скупштина града 

До 
саветодавног 
референдума 

-Буџет града  

 - Дефинисан предлог 
за територијалне 
јединице; 

- Усвојен предлог на 
градском већу и 
Скупштини града 
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1.1.1.4 

Организовање саветодавног 
референдума 

Агенција за локални 
економски развој, 
Координационо 
тело, Скупштина 
града, Месне 
заједнице, Градско 
веће, НВО 

2010 

-Буџет града;  
-Буџет Републике 

- Обавештено 
грађанство; 

- Успешно спроведен 
референдум; 

- Подржан предлог 
Скупштине града. 

1.1.1.5 
Стварање материјално-техничких 
услова за функционисањње 
територијалних јединца 

Град Лесковац; 
Месне заједнице; 
Влада 

2011 

-Буџет града  

 
- Створени 

материално-
технички услови за 
функционисањетери
торијалних јединица 

Детаљни циљ: 1.1.2.  Израдити планску документацију (у наредних 10 година израдити сву планску документацију 
неопходну за урбанистички развој града) 

 

1.1.2.1 Просторни план града Лесковца Скупштина града 2010-2011 
10.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.2.2 ГУП Лесковац  2010 - 2020 Скупштина града 2010-2011 
14.000.000,00 
-Буџет Републике  

 

1.1.2.3. 
Планови генералне регулације за 
подручје грађевинског реона 
Лесковца 

Скупштина града 2010-2011 
85.500.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.2.4. 
Планови генералне регулације за 
Грделицу, Вучје, Предејане и 
Брестовац 

Скупштина града 2011-2013 
40.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.2.5 Планови детаљне регулације Скупштина града 2010-2014 
50.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.2.6 

Праћење и преиспитивање 
планова, израда урбанистичких и 
других пројеката, разних анализа 
и испитивања и специјалистичких 
студија 

Скупштина града 2010-2020 
50.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.2.7 
Саобраћајна студија употребе 
саобраћајне инфраструктуре 

Скупштина града 2010 
3.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.1.2.8 

Израда пројекта техничке 
регулације локалних и 
магистралних путева и улица и 
тротоара 

Скупштина града 2010 
2.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.2.9 
Дефинисање критеријума за 
утврђивање приоритета у 

Агенција за локални 
економски развој, 

2010  
Дефинисани критеријуми за 
утврђивање приоритета у 
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области изградње града Лесковца Завод за 
урбанизам, 
Дирекција за 
изградњу, Градско 
веће, Скупштина 
града 

области изградње града 
Лесковца и усвојени на 
Градском већу и Скупштини 
града 

Детаљни циљ: 1.1.3.  Развити Географско-информациони систем 

 

1.1.3.1 
Надоградња и модернизација 
постојећег софтвера и едукација 
кадрова за коришћење ГИС-а 

Скупштина града, 
ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, ГИСДАТА  

2010 
2.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.1.3.2 Формирање базе података 
локалне самоуправе и јавних 
предузећа 

Служба за 
статистику града и 
скупштина града 

2010 
-Буџет града  
 

 

1.1.3.3 Постављање целокупне планске 
документације и оперативан рад 
на изради ГИС-а за целу 
територију града 

ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу 

2011 
-Буџет града  
 

 

1.1.3.4 Повезивање е-управе са ГИС-ом 
града, увођење система „48 и/или 
72“ и имплементација ГИС-а 

ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу  

2011 
1.500.000,00 
-Буџет града  
 

 

Детаљни циљ: 1.1.4.  Створити кадровске, организационе и техничке услове за јачање функције просторно-
урбанистичког планирања 

 

1.1.4.1 
Доношење прописа којим се даје 
надлежност и омогућава 
стручном тиму (служби, 
комисијама) и компетентним 
стручњацима из области 
архитектуре да активно учествују 
и доносе одлуке у целокупном 
процесу издавања локацијских 
дозвола од подношења захтева 
до реализације 

Скупштина града 2010-2014 
-Буџет града  
 

- Завод за урбанизам  
има статус који је у 
складу са природом 
функције 
планирања. 

- Завод је у 
потпуности 
кадровски 
оспособљен за 
ефикасно 
обављање функције 
планирања 

1.1.4.2 Преиспитивање кадровске 
оспособљености Завода за 
урбанизам, попуна недостајућих 
профила, интензивна едукација, 
укључивање експертске подршке 

Градско веће, 
Руководство завода 
за урбанизам 

2010. 

-Буџет града 

 
- Завод је у 

потпуности 
кадровски 
оспособљен за 
ефикасно 
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са стране обављање функције 
планирања 

1.1.4.3 Преиспитивање функционисања 
Дирекције за изградњу, 
удаљавање нестручних и 
компромитованих кадрова, 
дефинисање одговарајућих 
процедура 

Руководство 
Дирекције за 
изградњу, Градско 
веће, Анкетни 
одбор,  Скупштина 
града, Грађани 

2010. 

-Буџет града  

 
- Дирекција за 

изградњу је 
оспособљена за 
ефикасно 
остваривање својих 
развојних функција 

1.1.4.4 Именовање градског архитекте и 
доношење одлуке о његовим 
надлежностима у складу са 
добром праксом осталих урбаних 
средина у Србији 

Градоначелник, 
Градско веће, 
Скупштина града, 
Завод за урбанизам  

2010 
-Буџет града  
 

 

1.1.4.5 
Укључивање у рад локалних 
уметника у процес урбане 
реконструкције града 

Удружење 
уметника, Завод за 
урбанизам, 
Дирекција за 
изградњу 

2010-2014. 

-Донатори;  
-Буџет града  

 

- Локални уметници 
су укључени у 
процес урбане 
реконструкције 
града 

1.1.4.6 
Техничко опремање савременим 
уредјајима (компјутери, плотери, 
стампаци, фотоапарати,…) и 
програмима  

Завод за 
урбанизам, 
Дирекција за 
изградњу 

2010-2014 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

- Завод је у 
потпуности технички 
оспособљен за 
ефикасно 
обављање функције 
планирања 

Детаљни циљ: 1.1.5. Подићи степен урбане свести 

  

1.1.5.1 
Израда Програма мера и 
активности на јачању урбане 
свести 

Завод за 
урбанизам, 
Агенција за локални 
економски развој, 
НВО 

2010. 

-Донатори;  
-Буџет града  

 
- Програм урађен и 

усвојен на Градском 
већу. 

1.1.5.2 Оснивање друштва архитеката 
Лесковца 
(по угледу на остале урбане 
центре у Србији) 

Градски архитекта 
Завод за урбанизам 

2010 

 
-Чланарина;  
-Буџет града;  
 -Донатори 

 

1.1.5.3 

Осмишљавање и спровођење 
афирмативно-промотивне 
кампање о урбанитету 

Завод за 
урбанизам, 
Агенција за локални 
економски развој, 
НВО 

2010. 

-Донатори;  
-Буџет града  

 

- Осмишљена и 
спроведена 
афирмативно-
промотивна 
кампања о 
урбанитету. 

1.1.5.4 Организовање трибина, 
радионица, предавања на 

Завод за 
урбанизам, 

2010-2020. 
-Донатори;  
-Буџет града  

- Континуирано се 
организују трибине, 
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одабране теме из области 
урбанизма 

Агенција за локални 
економски развој, 
НВО 

 предавања и 
радионице на 
одабране теме 

Приоритет : 1.2. Реализовати просторне и урбанистичке планове 
 

Детаљни циљ: 1.2.1   Изградити нове и реконструисати постојеће магистралне и  регионалне путеве 
 
1.2.1.1   

Обилазница око Лесковца 
Путеви Србије, ЈП 
Дирекција 

2010-2014 

303.000.000,00 
-Буџет града  
 
Републички и Градски 
буџет 

 

1.2.1.2   
Проширење прелаза преко пруге 
Невпром 

Путеви Србије, ЈП 
Дирекција 

2010-2011 
120.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.2.1.3   Реконструкција деонице пута од 
насеља Подрум до петље 
Власотинце 

Путеви Србије, ЈП 
Дирекција 

2010-2011 
416.500.000,00 
-Буџет Републике;  
-Буџет града  

 

1.2.1.4   Петља на М-1 Анчики.Раскрсница 
магистралног пута М-1 и улице 
Његошеве,прва фаза планско-
техничка документација 

 ЈП Дирекција 2010 
30.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.2.1.5   
Проширење моста на Ветерници 

Путеви Србије, ЈП 
Дирекција 

2010 
23.800.000,00 
-Буџет Републике;  
-Буџет града  

 

Детаљни циљ: 1.2.2   Изградити нове и реконструисати постојеће градске саобраћајнице  
 

1.2.2.1    Реконструкција и изградња улице 
Степе Степановић, Цара Лазара 
и Бабичког Одреда прва фаза 

 ЈП Дирекција 2010-2011 
101.250.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.2    Реконструкција улице Виљема 
Пушмана 

ЈП Дирекција 2010 
11.500.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.3    Рехабилитација и пресвлачење 
постојећих саобраћајница на 
територији општине, локални 
путеви и саобраћајнице у граду 

 ЈП Дирекција 2010-2014 
72.500.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.4    Изградња тротора у Лесковцу. 
Приоритети су изградња 
тротоара поред школа, дечијих 
установа и сл. 

 ЈП Дирекција 2010-2011 
20.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.5    Изградња тротоара у ул. Раде 
Жунић 

ЈП Дирекција 2010-2011 
43.000.000,00 
-Буџет града  
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1.2.2.6    Изградња тртоара у насељу 
Доње Синковце 

ЈП Дирекција 2010-2011 
20.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.7    Веза Б. Ослобођења са 
Његошевом улицом, веза 
аутобуске станице са 
магистралним путем 1. фаза 
(расчишћавање терена) 

ЈП Дирекција 2011 
50.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.8    Веза Б. Ослобођења са 
Његошевом улицом, веза 
аутобуске станице са 
магистралним путем 2. фаза 
(реализација) 

ЈП Дирекција 2012 
27.000.000,00 
-Буџет града 

 

1.2.2.9    Реконструкција и изградња 
семафора  

ЈП Дирекција 2010-2012 
15.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.10    Рампа на пружном прелазу код В. 
Грабовнице 

ЈП Дирекција 2010-2011 
2.500.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.11 Обилазница око гробља на 
Хисару 

ЈП Дирекција 2011-2012 
21.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.12 Изградња саобраћајница у 
индустријској зони (Индустријска I  
и III) 

 ЈП Дирекција 2010-2011 
58.800.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.13    Изградња тротоара на деоници 
од аутопута до Грделице 

ЈП Дирекција 2009-2010 
40.000.000,00 
-Буџет града  

 

1.2.2.14 Доња Локошница-Горња 
Локошница-Бабичко, просецање и 
изградња саобраћајнице која 
представља најкраћу везу са 
Заплањем и Нишом 

ЈП Дирекција 2012 

26.200.000,00 
-Буџет града;  
-Буџет града  
 Ниша 

 

1.2.2.15 Лесковац-Бобиште-Грајевце, веза 
Грајевца и припадајућих насеља 
са Лесковцем 

 ЈП Дирекција 2011 
13.500.000,00 
-Буџет града  
 

 

1.2.2.16 Просецање и изградња везе 
улица Цара Лазара и Цара 
Душана 

ЈП"Дирекција 2011 
20.000.000,00 
-Буџет града  
 

 

Детаљни циљ: 1.2.3   Изградити нове и реконструисати постојећу водоводну и канализациону мрежу 
 

1.2.3.1   Изградња фекалне канализације  
у источном делу града - насеље 
Братмиловце  

ЈП"Дирекција 2010-2012 
40.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града  

 

1.2.3.2   Изградња фекалне канализације 
у насељу Д. Стопање са ППОВ 
станицом 

ЈП"Дирекција 2010-2014 
40.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града  
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1.2.3.3   Изградња фекалне канализације 
у насељу Винарце са ППОВ 
станицом 

ЈП"Дирекција 2010-2014 
110.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града 

 

1.2.3.4   
Изградња фекалне канализације 
у насељу Навалин 

ЈП"Дирекција 2010-2012 
22.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града  

 

1.2.3.5   Изградња фекалне канализације 
у насељу Д. Синковце 

ЈП"Дирекција 2010 
5.000.000,00 
-ЈП дирекција, Град 

 

1.2.3.6   Изградња јужног крака источног 
дела регионалног водосистема 
Барје 

ЈП"Дирекција 2010-2011 
60.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града  

 

1.2.3.7   Довршетак водоводне мреже за 
насеља Г. и Д. Буниброд, 
Бадинце, Губеревац и Жижавица 

ЈП"Дирекција 2010 
5.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града 

 

1.2.3.8   Изградња водоводне мреже за 
насеља Братмиловце и Кумарево 

ЈП"Дирекција 2010-2012 
12.000.000.00 
ЈП дирекција, Град 

 

1.2.3.9   
Изградња водоводне мреже за 
насеља Д. и Г. Трњане, Власе... 

ЈП"Дирекција 2012-2013 
15.000.000,00 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града 

 

1.2.3.10   
Реконструкција старе азбест-
цемент водоводне мреже од 80 
км у Лесковцу 

ЈКП Водовод 2010-2014 

544.000.000,00 
-ЈКП Водовод ЈП  
-ЈП дирекција; 
-Буџет града; 
-НИП  

 

1.2.3.11 

Обезбеђење здраве пијаће воде 
за 12 села, северни део града 

ЈКП Водовод и ЈП 
Дирекција 

2010-2014 

380.000.000,00 
ЈКП Водовод;  
-ЈП дирекција; 
-Буџет града; 
-НИП  

 

1.2.3.12 

Обезбеђење здраве пијаће воде 
за 17 села, јужни део града 

ЈКП Водовод и ЈП 
Дирекција 

2010-2014 

450.000.000,00 
ЈКП Водовод; 
-ЈП дирекција; 
-Буџет града; 
-НИП  

 

1.2.3.13 Даљинска контрола, надзор и 
аутоматско даљинско управљање 
црпном станицом за 
водоснабдевање "Западни 
водовод" и бунара самца Б-24 

ЈКП"Водовод" 2010 
9.321.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  

 

1.2.3.14 
Аутоматизација рада бунара на 
старом постројењу 

ЈКП"Водовод" 2010 
7.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  
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Детаљни циљ: 1.2.4   Унапредити пружање услуга у комуналним делатностима  
 

1.2.4.1    
Изградња центра за селекцију и 
центра за компосиште 

Град и PWW 2010 
167.184.000,00 
-PWW; 
-Буџет града 

 

1.2.4.2 
Изградња трансфер станица на 
територији околних општина 

Град и PWW 2012-2013 
111.024.000,00 
-PWW; 
-Буџет града 

 

1.2.4.3 Затварање, санација и 
рекултивација садржине 
привремених санитарних 
депонија 

Град и PWW 2010 
10.000.000,00 
-PWW; 
-Буџет града 

 

1.2.4.4 Израда студије и Програма 
мирујућег саобраћаја са 
предлогом даљег развоја 

ЈП Дирекција 2010 
3.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  

 

1.2.4.5    Асфалтирање и изградња Сточне 
пијаце  у Доњем Буниброду и 
стварање услова за формирање 
пијаце половних аутомобила и 
пијаце за продају техничког и 
огревног дрвета 

ЈП "Пијаца" 2010-2011 

20.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

Комплетно комунално 
опремљена пијаца за 
несметано обављање 
функције 

1.2.4.6  
Изградња пијаце у Печењевцу ЈП "Пијаца" 2010-2011 

15.000.000 
-Донатори;  
-Буџет града  

Пружање пијачне услуге 
локалном становништву 

1.2.4.7  
Изградња мини зелене пијаце у 
насељу Дубочица 

ЈП "Пијаца" 2011 
15.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  

Пружање пијачне услуге 
локалном становништву 

1.2.4.8    Изградња азила за псе и мачке 
луталице и опремање и пуштање 
стрводерске слузбе 

Град и стратешки 
партнер 

2010-2011 
15.000.000,00 
-Буџет града;  
-Стратешки партнер 

 

1.2.4.9 
Проширење гробља са 
опремањем инфраструктуром 

Град и ЈКП 
Комуналац 

2010-2011 
20.000.000,00  
-Буџет града;  
-ЈКП Комуналац 

 

1.2.4.10 Дислокација службених 
просторија ЈКП Комуналац из ул. 
Светозара Марковића 

Град и ЈКП 
Комуналац 

2010-2011 
20.000.000,00 
-Буџет града;  
-ЈКП Комуналац 

 

1.2.4.11 Успостављање јавно-приватних 
партнерстава у области 
комуналних делатности 

Град и инвеститори 2010-2014 
-Буџет града;  
-Инвеститори 

Унапређење услуга 

Детаљни циљ: 1.2.5   Реализовати урбану реконструкцију града (урадити програм урбане реконструкције града тако 
да 80% ужег градског језгра буде реконструисано у наредних 10 година) 

 



                                                                                СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОJА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2010-2019 

 35 

1.2.5.1   Израда и реализација Програма 
на формирању, опремању и 
уређењу централних зона на 
административној територији 
Града (Вучје, Грделица, 
Предејане, Брестовац у складу са 
просторним планом града 
Лесковца) и у самом насељеном 
месту Лесковац (насеље 
Дубочица, Радничко и др.) у 
складу са ГУП-ом њихово 
повезивање и умрежавање. 

Град Лесковац, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу друга 
јавна и јавно-
комунална 
предузећа, Агенција 
за локални 
економски развој 

2012-2014 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

 

1.2.5.2 Реализација простора ужег 
градског језгра утврђивањем 
критеријума облика 
реконструкције појединачних 
просторних јединица 
(рестаурација, рехабилитација, 
ревитализација, санација, 
реконструкција, адаптација) 
Истраживања су део 
урбанистичких планова (План 
детаљне регулације за центар, 
ГУП Лесковца) 

Град Лесковац 
ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, , Агенција 
за локални 
економски развој 

2011-2014 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

 

1.2.5.3 
Ревитализација фасада 
заштићених и репрезентативних 
објеката у градском језгру 

Агенција за локални 
економски развој и 
ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу 

2010-2014 

90.000.000,00 
-Агенција за локални 
економски развој; 
-Власници објеката 

 

1.2.5.4 
Израда и реализација Програма 
на формирању адекватног 
градског трга, пешачких и 
бициклистичких зона, 
имплементација планских 
решења у складу са законом на 
уређењу јавних градских 
површина 

Град лесковац, ЈП 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу друга 
јавна и јавно-
комунална 
предузећа, , 
Агенција за локални 
економски развој 

2012-2014 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

 

1.2.5.5 
Уређење етноархеолошког парка 
– шума “Хисар, пројекат и 
реализација 

Агенција за локални 
економски развој и 
ЈП Дирекција  

2011-2015 

10.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

 

1.2.5.6 Ревитализација постојећих јавних Агенција за локални 2020 10.000.000,00  
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зелених површина и формирање 
нових(уређење парка "9 Југовића" 
са позорницом, централни 
градски парк, блоковско зеленило 
и др.) пројекти и реализација 

економски развој и 
ЈП Дирекција 

-Донатори;  
-Буџет града 
 

1.2.5.7 Формирање спортско-
рекреационе зоне на око 
спортског комплекса ''Дубочица'' 
(аква-парк, спортски терени и 
др.)пројекти и реализација 

Агенција за локални 
економски развој и 
ЈП Дирекција 

2020 

10.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града  
 

 

Детаљни циљ: 1.2.6   Проширити капацитете и изградити секундарну мрежу топловода тако да 80% објеката 
колективног становања буде прикључено на систем у наредних 10 година 

 

1.2.6.1    
Изградња топлане "Победа" и 
даљински систем грејања 1. фаза 

ЈКП Топлана 2010-2013 
22.000.000,00 
-Буџет града;  
-ЈКП Топлана 

 

1.2.6.2 Проширење и реконструкција 
постојеће топлане "Звезда" I 
фаза 

ЈКП Топлана 2010-2013 
72.000.000,00 
-Буџет града;  
-ЈКП Топлана 

 

1.2.6.3    Реконструкција магистралног 
вреловода постојеће топлане 
"Звезда" 

ЈКП Топлана 2010-2013 
50.000.000,00 
-Буџет града;  
-ЈКП Топлана 

 

1.2.6.4    
Замена дотрајалог топловода 
северне гране котларнице "С-17" 

ЈКП Топлана 2010-2013 
23.000.000,00 
-Буџет града;  
-ЈКП Топлана 

 

1.2.6.5    Замена опреме у примарном 
делу топлотних подстаница 
(измењивач топлоте и мерно 
регулациона опрема) 

ЈКП Топлана 2010-2013 
6.000.000,00 
-Буџет града;  
-ЈКП Топлана 

 

Детаљни циљ: 1.2.7  Изградити систем гасификације  

 
 

1.2.7.1   
Изградња магистралног цевовода 
за гасовод  од Ниша до Лесковца 

Град и стратешки 
партнер 

2010-2011 
130.000.000,00 
-Буџет града;  
-Стратешки партнер 

 

1.2.7.2   
Изградња ГМРС 

Град и стратешки 
партнер 

2010-2011 
30.000.000,00 
-Буџет града;  
-Стратешки партнер 

 

1.2.7.3   
Изградња примарног цевовода за 
гасовод кроз Лесковац 

ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу 

2011-2012 
25.000.000,00 
-Буџет града;  
-Стратешки партнер 

 

1.2.7.4   Изградња МРС Град и стратешки 2011 40.000.000,00  
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партнер -Буџет града;  
-Стратешки партнер 

1.2.7.5   
Изградња секундарне мреже 
гасовода кроз Лесковац 

Град и стратешки 
партнер 

2012-2014 
30.000.000,00 
-Буџет града;  
-Стратешки партнер 

 

Детаљни циљ: 1.2.8  Изградити нове и реконструисати постојеће електро-енергетске капацитете  
 

1.2.8.1   Коридор 400кВ ДВ кроз општину 
лесковац, улаз и излаз из ТС 
220/110 кВ "Лесковац 2" и 
трансформисање исте у ТС 
400/110кВ  

ЕПС 2010-2014 -ЕПС  

1.2.8.2   ТС 110/35/10кВ "Лесковац 5", 
31,5МВА, реализација у две 
фазе: 1. ТС 35/10кВ и изградња 
35кВ ДВ, 2. ТС 110/35/10 кВ  

ЕПС 2010-2014 
180.000.000,00 
-ЕПС 

 

1.2.8.3   ТС 110/0,4 кВ у ул. “О. Лучића”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2011 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.4   ТС 110/0,4 кВ у ул. “Л. 
Стаменковић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2010 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.5   ТС 110/0,4 кВ у ул. “Космајској”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2011 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.6   ТС 110/0,4 кВ у ул. “С. 
Погачаревић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2012 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.7   ТС 110/0,4 кВ у ул. “С. 
Златановић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2010 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.8   ТС 110/0,4 кВ у ул. “Р. Жунић”,                                                
МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2010 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.9   ТС 110/0,4 кВ у ул. “Власотиначка 
петља”,  МБТС-Б + 10кВ кабл                                                                                        

ЕДЛ 2010 
4.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

1.2.8.10 ТС 35/10кВ у Номаници, а у 
складу са Планом детаљне 
регулације на коридору аутопута 
Е-75 "Београд-Скопље" - разрада 
пратећих садржаја 

ЕДЛ 2011-2014 

45.000.000,00 
-ЕДЛ;  
-Потенцијални 
инвеститори 

 

1.2.8.11 
ТС 35/10кВ "Губеревац" ЕДЛ 2010-2011 

35.000.000,00 
-ЕДЛ 

 

Детаљни циљ: 1.2.9.  Изградити нове и реконструисати постојеће телекомуникационе мреже 
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1.2.9.1 Изградња кабловске 
претплатничке мреже, оптичког 
кабла и MСАН Aлексе 
Ненадовића 

Телеком Србија а.д. 2010 
30.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д.  

 

1.2.9.2 Изградња кабловске 
претплатничке мреже, оптичког 
кабла и MСАН Раде Жунић 

Телеком Србија а.д. 2010 
32.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

1.2.9.3 
Изградња кабловске 
претплатничке мреже у Грделици 

Телеком Србија а.д. 2011 
15.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

1.2.9.4 
Изградња кабловске 
претплатничке мреже у Вучју 

Телеком Србија а.д. 2011 
15.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

1.2.9.5 Изградња кабловске 
претплатничке мреже, оптичког 
кабла и MСАН СЕВЕР 

Телеком Србија а.д. 2012 
120.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

1.2.9.6 Изградња кабловске 
претплатничке мреже, оптичког 
кабла и MСАН Доње Стопање 

Телеком Србија а.д. 2012 
40.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

1.2.9.7 Изградња кабловске 
претплатничке мреже, оптичког 
кабла и MСАН Доње Синковце 

Телеком Србија а.д. 2013 
35.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

1.2.9.8 Изградња кабловске 
претплатничке мреже, оптичког 
кабла и MСАН Спомен Парк 

Телеком Србија а.д. 2013 
28.000.000,00 
-Буџет града; 
-Телеком Србија а.д. 

 

Детаљни циљ:   1.2.10.  Реализовати “Brownfield”  инвестиције као развојни приоритет 
 

1.2.10.1 Одбрана и подршка постојећег 
производног система уз пратњу 
одговарајућег избора његове 
трансформације у складу са 
урбанистичким плановима и 
потребама инвеститора 

Град Лесковац 
ЈП Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу, Агенција 
за локални 
економски развој 

2010-2015 
-Буџет града; 
-Инвеститори 

 

1.2.10.2 Анализа локација: евидентирање 
локација за „Brownfield“ 
инвестиције, радне зоне, 
самостални објекти и за војне 
објекте који нису у функцији  

Град Лесковац 
 

2010-2011 
-Буџет града; 
-Инвеститори 

 

1.2.10.3 
 

Израда пројеката и реализација 
евидентираних „Brownfield“  
инвестиција  

Град Лесковац 
 

2012-2020 
-Буџет града; 
-Инвеститори 

 

1.2.10.4 Формирање нових стратешких Град Лесковац 2012-2020 -Буџет града;  
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 зона- индустријски паркови 
(степен комуналне опремљености 
земљишта за инвестирање, 
атрактивност локације, израда 
инвестиционе мапе) 

 -Инвеститори 

1.2.10.5 
 

Међународна презентација 
могућности за реализацију 
„Brownfield“инвестиција у 
Лесковцу 

Агенција за локални 
економски развој, 
Завод за урбанизам 

2010-2020. 
-Буџет града; 
-Инвеститори 

- Континуирано су 
представљене 
могућности на 
међународној сцени 

1.2.10.6 
 

Израда Програма мера и 
активности на подстицању 
улагања у форми „Brownfield“ 
инвестиција 

Агенција за локални 
економски развој, 
Завод за 
урбанизам, Градско 
веће 

2010. 
-Буџет града; 
-Инвеститори 

- Програм урађен и 
усвојен на Градском 
већу 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  

ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  

ПРИВРЕДА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

Визија :   У граду Лесковцу, створен  привредни амбијента који се ефектуира у експанзији радних места и 
богатства, уз стални развој и имплементацију друштвено одговорног пословања.  

 

Стратешки циљ 2 :   Омогућити виши животни стандард грађана 
Лесковца и отварити животне перспективе 
засноване на вредностима предузетничког друштва  

Степен приоритета  
(висок/средниј/ниски) 

Приоритет 2.1.  :  Изградити локално пословно окружење које је у функцији максимизације продуктивне 
запослености 

 Детаљни циљ 2.1.1. :  Успостављање локалног вредносног оквира   

Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

2.1.1.1 
 

Израда и реализација програма 
убрзаног привредног развоја града 
Лесковца на основу веће 
заступљености живог рада и радно 
интензивних активности  
  
 

Управа за привреду, 
Удружење 
предузетника, 
стручни тим  
  
  
  

2010 -2014  3.500.000.000,00 
-ИПА фондови;  
-Републички фондови;  
-Предузетници;  
-Буџет града;  
-Крeдити;  
-Приватизациони фондови 
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2.1.1.2 Активирање и ефикасно 
функционисање локалног Савета за 
запошљавање 

Управа за прив, 
НЗС, РЕЕДА; 
социјални партнери 

2010-2014 4.000.000,00 
- Буџет града;  
-Донатори;  
-Локални спонзори;  
-Министарство економије 

         

2.1.1.3 Одлука о политици приоритета 
развојног система града Лесковца
  

Управа за привреду, 
стручни тим 

2010-2014 500.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори  

         

2.1.1.4 Сајам људских ресурса града 
Лесковца 

Управа за привреду, 
стручни тим  
Савет за 
запошљавање, НСЗ 

2010-2014 3.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града;  
-Министарство економије;  
-Локални спонзори 

        

2.1.1.5 Афирмисање и промовисање значаја 
адекватног коришћења живог рада и 
радно интензивних активности за 
свеукупно побољшање живота у 
граду Лесковцу 

НВО 
 

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори  
 

         

 Детаљни циљ 2.1.2. :  Унапређење локалне економске политике   2010-
2015 

2.1.2.1 Формирање Агенције за локални 
економски развој  
  
 

Градска управа 2010 115.000.000,00          
-Буџет града; 
-Донатори;  
-Републички фондови  

       

2.1.2.2 Анализа привредне структуре 
развијених европских земаља из угла 
развојне перспективе града Лесковца 

Агенција за локални 
економски развој/ 
стручни тим; 
Надлежни орган 
управе 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

         

2.1.2.3 Компаративна анализа коришћења 
инструмената локалне економске 
политике 

Агенција за локални 
економски развој/ 
стручни тим; 
Надлежни огран 
управе  

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

         

2.1.2.4 Студија структурних и 
функционалних карактеристика 
локалних људских ресурса  
 

 Агенција за 
локлани економски 
развој/ стручни тим; 
Надлежни огран 
управе; 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

          

2.1.2.5 Доношење одлуке о условима и 
критеријумима за коришћење 
подстицајних мера економске 
политике града Лесковца 

Скупштина града,  
Градско веће, 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града  
 

           



                                                                                СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОJА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2010-2019 

 41 

2.1.2.6 Доношење одлуке о подстицајним 
мерама фискалне политике града 
Лесковца 

Скупштина града;  
Градско веће   
 

2010 -2014 500.000,00 
-Буџет града 

          

2.1.2.7 Доношење одлуке о подстицајним 
мерама у области коришћења 
градског грађевинског земљишта 
града Лесковца 

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 500.000,00 
-Буџет града 

         

2.1.2.8 Локални прогам запошљавања Управа за привреду, 
НЗС,Савет за 
запошљавање 

2010-2014 150.000.000,00 
-Републички буџет;  
-Буџет града;  
-Донатори  

       

2.1.2.9 Ускљађивање територијалне 
организације града Лесковца са 
расположивошћу и саставом 
локалних чинилаца привређивања 

Скупштина града; -
Републичка 
скупштина 
 

2010-2014 500.000,00  
-Буџет града 

         

2.1.2.10 Програм запошљавања особа са 
инвалидитетом  

Удружење особа са 
инвалидитетом; 
НВО 

2010-2014 15.000.000,00 
-Републички буџет;  
-Буџет града;  
-Донатори 

       

2.1.2.11 Доношење одлуке скупштине града 
да се у току финансијске године не 
могу уводити додатна оптерећења за 
локалне привреднике  

Скупштина града;  
Градско веће  
 
 

2010-2014 100.000,00 
-Буџет града  

  

 Детаљни циљ 2.1.3. :  Повећање ефикасности локалног јавног сектора 
 
2.1.3.1 Израда и реализација  

програмарационализације рада и 
пословања локалног јавног сектора 

Јавна предузећа, 
институције,  
Градска управа 

2010-2014 40.000.000,00 
-Буџет града;  
-Републички буџет 

         

2.1.3.2 Програм успостављања и развијања  
јавно приватних партнерстава у 
сфери комуналног развоја  

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори  

          

2.1.3.3 Програм јачања управљачких 
капацитета локалног јавног сектора
  

Градско веће;  
Јавне установе, 
предузећа и 
организације  
 

2010-2014 10.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града;  
-Локални спонзори;  
-Сопствена средства 
корисника 

         

2.1.3.4 Продаја нерационално коришћених 
објеката у државној (градској) својини 
и усмеравање средстава за 
продуктивно запошљавање 

Скупштина града;  
Градско веће;  
Управа 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града 
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Детаљни циљ 2.1.4. :  Побољшање перформанси локалног пословног окружења 

2.1.4.1 Програм подстицања примене 
теоријског знања у функцији 
повећања развојних могућности 
града Лесковца 

Технолошки 
факултет у 
Лесковцу;  
Градско веће 

2010-2014 15.000.000,00 
-Републички буџет;  
-Буџет града;  
-Донатори 

         

2.1.4.2 Ангажовање професионалних 
лобиста 

Градско веће  2010-2014 3.000.000,00 
-Буџет града; 

 

2.1.4.3 Евидентирање стратегијски значајних 
личних, друштвених и пословних 
веза и контаката и уређивање 
заједничког коришћења установљене 
евиденције 

Невладине 
организације 

2010-2014 500.000,00 
-Буџет града 
 

 

2.1.4.4 Програм усвајања и примене 
највиших стандарда у раду и 
пословању локалног јавног сектора
  
 

Скупштина града; -
Градско веће; 
Актери локалног 
јавног сектора  
 

2010-2014 10.000.000,00 
-Републички буџет;  
-Буџет града;  
-Сопствени приходи; 
-Донатори  

         

2.1.4.5 Покретање иницијативе да се мала 
предузећа из неразвијених средина 
70 % ослободе плаћања пореза и 
доприноса за сваког пријављеног 
запосленог у прве две године 
пословања, а након тог периода 50% 
у трајању од две календарске године 
од дана пријављивања запослених 

Скупштина града; 
Градско веће   
 
 

2010-2014 100.000,00 
-Буџет града; 

        
 
 
 
 
 
 
 

Детаљни циљ 2.1.5. :  Осигурање локалног тржишта за способне појединце и квалитетне робе и услуге 

2.1.5.1 Анализа функционисања локалног 
тржишта рада 

Агенција за локални 
економски развој,  
Национална служба 
за запошљавање  
Филијала Лесковац,  
Стручни тим  

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града;  
-Министарство економије;  
-Донатори  

          

2.1.5.2 Побољшање транспарентности 
локалног тржишта рада  

НСЗ,  
Инспекцијаксе 
службе, 
факултети, школе 

2010-2014 5.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града;  
-Републички буџет 

       

2.1.5.3 Доношење етичког кодекса 
понашања на локалном тржишту 
рада 

Скупштина града;  
Градско веће;  
Актери локалног 
развоја  

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Републички буџет 
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2.1.5.4 Унапређивање заштитних функција 
локалних тржишних места 

Градско веће;  
Надлежни 
инспекцијски органи;  
Органи јавних 
предузећа и 
установа 

2010-2014 10.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Републички буџет 

       

2.1.5.5 Сузбијање и елиминисање нелојалне 
конкуренције  
 

Градско веће;  
Надлежни 
инспекцијски органи;  
Удружења 
предузетника  

2010-2014 10.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Републички буџет 

        

Приоритет 2.2. :  Подржати развој предузетништва и  МСП, посебно у функцији раста запошљавања и креирања 
нових радних места  и  стварити конкурентне услове за привлачење инвестиција 

Детаљни циљ 2.2.1. : Утврђивање и промовисање локалне политике развоја предузетништва и МСП 

 
2.2.1.1 Анализа пословања привреде и МСП

  
Градска управа за 
привреду,  
РЕЕДА 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

 

2.2.1.2 Израда Стратегија функционисања 
локалних и регионалних органа и 
институција за подршку локалном 
економском развоју 

Агенција за локални 
економски развој,  
Управа за привреду 

2010-2014 100.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори  

 

2.2.1.3 Програм унапређивања пословних 
нефинансијских услуга 

Скупштина града;  
Градско веће;  
Опште удружење 
предузетника  
 

2010-2014 30.000.000,00 
-Донатори;  
-Републички буџет;  
-Буџет града;  
-Предузетници 

        

2.2.1.4 Локални програм развоја 
предузетништва и МСП  
 
 

Управа за привреду, 
Удружење 
предузетника,  
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Републички буџет 

         

2.2.1.5 Афирмисање и промовисање 
вредности предузентичког друштва
  

Удружење 
предузетника,  
НВО 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

          

2.2.1.6 Установљавање базе података о 
локалним предузећима и 
предузетницима 

Опште удружење 
предузетника 

2010-2014 3.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

       

2.2.1.7 Стварање локлане мреже за подршку 
развоју предузетништва и МСП
  

Актери локалног 
развоја 

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Локални спонзори 
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Детаљни циљ 2.2.2. : Створити окружење које погодује развоју предузетништва и МСП 

2.2.2.1 Активно укључивање локалне 
заједнице у процес суштинске 
децентрализације система јавне 
власти 

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 3.000.000,00 
-Буџет града  

         

2.2.2.2 Сузбијање и елиминисање појава 
мита и корупције у вршењу власти;
  
 

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 15.000.000,00 
-Буџет града;  
-Републички буџет;  
-Донатори;  
-Локални предузетниц  

        

2.2.2.3 Поједностављивање, убрзање и 
појефтињење процедура за 
регистрацију пословања, добијање 
дозвола за градњу и реновирање и 
коришћење објеката, дозвола за рад 
и разних правних докумената, 
дозвола и решења потребних за 
пословање привреде 

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 3.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Локални спонзори 

        

2.2.2.4 Покретање иницијативе за промену 
начина обрачуна ПДВ-а од 
фактурисане на наплаћену 
реализацију  

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 100.000,00 
-Буџет града 
 

         

2.2.2.5 Укидање дискриминаторских јавних 
услуга за правна лица, странце и 
грађане јужне Србије 

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 100.000,00 
-Буџет градa 

        

2.2.2.6 Поједностављивање инспекцијског 
надзора 

Скупштина града;  
Градско веће 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града 

       

2.2.2.7 
Израда Студије изводљивости за 
оснивање Развојно-пословне банке 
града Лесковца   

Град Лесковац,  
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 

500.000,00 
-Град Лесковац  
-Агенција за локални 
економски развој 

 
 
 

 

Детаљни циљ 2.2.3. : Привлачење домаћих и страних инвеститора 

2.2.3.1 Формирање инкубатора, 
иновационих центара и кластера 

Агенција за локални 
економски развој, 
Градска управа за 
привреду и РЕЕДА 

2010-2014 20.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  
 

 

2.2.3.2 Индустријске зоне- формирање Агенција за локални 
економски развој, 
Градска управа за 
привреду и РЕЕДА 

2010-2014 3.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  
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2.2.3.3 Израда студије за формрање 
индустријског парка 

Управа за привреду 
и Агенција за 
локални економски 
развој 

2010-2014 3.000.000,00 
-Агенција за локални 
економски развој 

 

2.2.3.4 Инвеститорски водич града Агенција за локални 
економски развој 

2010 1.300.000,00 
-Агенција за локални 
економски развој; 
-Донатори 

 

2.2.3.5 Мултипликација расположивог 
гарантног потенцијала у циљу 
обезбеђења потребног депозита за 
оснивање развојне банке за град 
Лесковац 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 1.000.000,00 
-Агенција за локални 
економски развој 

 
 
 

 

Детаљни циљ 2.2.4. : Развијање подршке предузетничким активностима 

2.2.4.1 Обука предузетника у скалду са 
нивоом њихове развијености(зависно 
у ком су степену развоја)  

-Опште удружење 
предузетника; 
РЕЕДА 

2010-2014 50.000.000,00 
-Донатори;  
-Републички фондови;  
-Предузетници;  
-Буџет града  

      

2.2.4.2 Обука запослених у локалном јавном 
сектору  

Градске управе 2010-2014 5.000.000,00 
-Донатори;  
-Буџет града 

       

2.2.4.3 Обука ученика и студената завршних 
година о предузетништву и начину 
оснивања и успешног вођења 
предузећа  

Опште удружење 
предузетника; 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 15.000.000,00 
-Донатори;  
-Републички фондови;  
-Буџет града  

       

2.2.4.4 Формирање локалног центра за 
иновације и програме за подршку 
иноваторима 

Скупштина града;  
Градско веће; 
Технолошки 
факултет и друге 
образовно  
научне институције; 

2010-2014 25.000.000,00 
-Донатори;  
-Републички буџет;  
-Предузетници;  
-Буџет града  
 

       

2.2.4.5 Трансформисање локалног Фонда за 
развој и Гаранцијског фонда у 
Лесковачку развојну банку 

Скупштина града;  
Градско веће; 
 

2010-2014 950.000.000,00 
-Европски фондови;  
-Републички фондови;  
-Буџет града  
 

        

2.2.4.6 Формирање локалног центра за 
евалуацију инвестиционе 
документације пројеката 

Градско веће;  
Друштво инжињера 
и техничара; 

2010-2014 25.000.000,00 
-Републички буџет;   
-Донатори;  
-Буџет града;  
-Предузетници  
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Детаљни циљ 2.2.5. :  Ефикасно коришћење општих и локалних инструмената и програма индиректне финансијске 
подршке и унапређивање посебних програма финансирања и подршке 

 

2.2.5.1 Програм крeдитне подршке - 
обезбеђење почетног капитала за 
почетак и проширење делатности 
МСП-а, предузетника и рег. 
пољопривредним газдинствима 

Агенција за локални 
економски развој
  
 

2010-2014 100.000.000,00 
Буџет града  
 

 

2.2.5.2 Расположивост средстава у 
гарантном потенцијалу Фонда као 
основни утицај на прилагођавање 
каматне политике  и повољних 
крeдитних аранжмана за развој 
привреде и предузетништва. 

Град Лесковац 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 50.000.000,00 
-Буџет града ;  
-Агенција за локални 
економски развој 

 

2.2.5.3 Субвенција дела камата код крeдита 
одобрених сектору МСП, 
предузетницима и 
рег.пољопривредницима по 
тржишним условима 

Град Лесковац 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 50.000.000,00 
-Буџет града  
-Агенција за локални 
економски развој  

 

2.2.5.4 Израда софтвера у функцији 
логистичких система за одлучивање 
и креирање база података у 
контексту стицања знања о степену 
потреба и развијености привреде 

Агенција за локални 
економски развој и 
партнери на 
пројекту  
 

2010-2014 1.250.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  
 

 
 
 
 

Приоритет 2.3.  : Подићи ниво ефикасне употребе локалних ресурса 

Детаљни циљ 2.3.1. : Стварање услова за повећање ефикасности коришћења локалних ресурса 

2.3.1.1 Израда биланса локалних ресурса
  
 

Надлежне градске 
управе и 
институције 

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града;   
-Донатори;   
-Републички буџет 

         

2.3.1.2 Израда програма мера и  акривности 
за повећање приватизационних 
ефеката у граду Лесковцу 

Надлежне градске 
управе 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;   
-Донатори 
 

         

Детаљни циљ 2.3.2. : Подстицање ефикасног коришћења локалних ресурса 
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2.3.2.1 Подршка ефикаснијем 
функционисању постојећих и 
формирању нових кластера 

Градска управа за 
привреду и 
надлежне 
институције, 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 15.000.000,00 
-Донатори;  
-Републички фондови;  
-Буџет града;  
-Предузетници 

        

2.3.2.2 Организовање посета експерата који 
ће проценити изводљивост 
предузетничких Пословних планова 

Градско веће; 
Опште удружење 
предузетника; 

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Предузетници  

         

Детаљни циљ 2.3.3. : Презентација локалних пословних могућности 

2.3.3.1 Израда програма промоције 
пословних могућности за улагање у 
развој локалних МСП и занатских 
радњи 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 10.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори;  
-Предузетници 

        

2.3.3.2 Афирмисање предузетничке 
традиције Лесковца као једног од 
некадашњих модернизацијских 
упоришта земље 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 
 

        

Приоритет 2.4.  : Унапрeдити руралну средину и пољопривредну производњу  

 

Детаљни циљ 2.4.1. :  Унапрeдити Градске административне услуге у подршци пољопривредних произвођача и 
унапређења квалитета остваривања права 

 
2.4.1.1 Израда стратегије руралног развоја 

града Лесковца 
 

Градско веће;  
Опште удружење 
предузетника; 
Агенција за локални 
економски развој 

2010 700.000,00 
-Буџет града;  
-Влада РС; 
-Фондови ЕУ  

 

2.4.1.2 Реализација стратешких циљева 
предвиђених Стратегијом руралног 
развоја града Лесковца 

Градско веће; 
Опште удружење 
предузетника; 
Агенција за локални 
економски развој 

2011-2014 30.000.000,00 
-ИПА фондови  идр. 
Екстерни извори,  

 

Детаљни циљ 2.4.2. :  Развој удружења и кооператива, уз формирање специјализованих агро-бизнис центара у 
пољопривредном сектору у циљу унапређења производње и маркетинга пољопривредне 
производње. 
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2.4.2.1 Стручна и техничка помоћ 
произвођачима и удружењима у 
стварању и заштити брендова и 
сертификовању пољопривредних и 
прехранбених производа-консалтинг 

Завод за 
пољопривреду, 
завод за јавно 
здравље 

2010-2014 1.500.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори; 
-Министарство 
пољопривреде 

 

2.4.2.2 Модернизација и унапређење 
система комуникације, 
обавештавања и оглашавања у 
пољопривредној производњи 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града;  
-Агенција за локални 
еконоски развој 

 

2.4.2.3 Организовање стручних 
манифестација(дани поља), 
организовање и извођење стручних 
екскурзија(семинари, сајмови)  

Управа за привреду 
и Удружења 

2010-2014 500.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

 

2.4.2.4 Формирање Агробизнис центра 
Јабланичког округа 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2011 2.500.000,00 
-Буџет града;  
-Агенција за локални 
економски развој 

 

2.4.2.5 Селекцијске смотре, регистрација и 
обележавање грла. Контрола 
продуктивности и закључених 
лактација. Евидентирање и одгој 
крава првотелки 

Агенција за локални 
економски развој и 
Удружење 
одгајивача говеда 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

 

2.4.2.6 Изложба приплодних крава и јуница Агенција за локални 
економски развој и 
удружења 

2010-2014 300.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори 

 

2.4.2.7 Повезивање и улазак у Систем 
тржишних информација у 
пољопривреди Србије(СТИПС 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2011 150.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори; 
-Министарство 
пољопривреде 

 

Детаљни циљ 2.4.3. :  Унапређење и повецање обима и капацитета пољопривредне производње и прераде, уз 
модернизацију пољопривредне инфраструктуре у циљу брзег и савременијег развоја 
пољопривреде на подруцју града 

 
2.4.3.1 Едукација пољопривредних 

произвођача о значају система за 
наводњавање  

Градска управа за 
привреду 

2010-2012 400.000,00 
-Екстерни извори 

 

2.4.3.2 Субвенционирање набавке система 
за наводњавање 

Градска управа за 
привреду 

2011-2013 4.000.000,00 
-Екстерни извори 
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2.4.3.3 Едукација пољопривредних 
произвођача о значају и мерама 
заштите квалитета плодности 
пољопривредног земљишта 

Градска управа за 
привреду и Завод за 
пољопривреду 
Лесковац 

2010-2013 400.000,00 
-Екстерни извори 

 

2.4.3.4 Субвенционисање анализа хемијског 
састава пољопривредног земљишта 

Градска управа за 
привреду 

2010-2013 600.000,00 
-Буџет града 

 

2.4.3.5 Одржавање, регулација и чишћење 
корита река и канала  
 

Градска управа за 
привреду 

2010-2014 15.000.000,00 
-Буџет града;  
-Екстерни извори 

 

2.4.3.6 Промовисање концепта органске 
пољопривредне производње 

Градска управа за 
привреду 

2010 400.000,00 
-Регионална привредна 
комора; 
-Министарство 
пољопривреде 

 

2.4.3.7 Наставити процес комасације 
пољопривредног земљишта за 
2000ха  

Град Лесковац 2010-2014 400.000.00 
ИПА фондови; 
-Министарство 
пољопривреде 

 

2.4.3.8 Формирање Удружења, регистрација 
и промоција удружења 
пољопривредних произвођача 

Градска управа за 
привреду 

2010-2013 700.000,00 
-Буџет града;  
-Донатори  

 

2.4.3.9 Пружање помоћи за техничко и 
кадровско опремање 
Удружења(усавршавање кадрова, 
стручне манифестације, постављање 
огледних поља, помоћ у изради 
материјала  апликацију пројеката 
идр) 

Градска управа за 
привреду 

2010-2013 700.000,00 
-Буџет града;  
-Министарства и др  

 

2.4.3.10 Повезивање удружења и 
кооператива са научним 
институтима, факултетима и 
стручним установама 

Градска управа за 
привреду 

2010-2013 400.000,00 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

2.4.3.11 Складишно дистрибутувни центар-
УЛО хладњача  
 

Удружење „Кондор“ 
и Градска управа за 
привреду 

2010-2012 122.000.000,00 
Буџет града, 
-Министарства РС;  
-Донатори;  
-Акционари Кондора 

 

2.4.3.12 Унапређење расног састава у 
сточарској производњи 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 16.000.000,00 
-Буџет града; 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 
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2.4.3.13 Унапређење воћарско-виноградарске 
производње кроз стимулацију 
подизања нових засада(250ха 
воћњака и 40ха винограда)  

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 18.000.000,00 
-Буџет града;  
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

2.4.3.14 Унапређење повртарске производње 
путем регресирања куповине и 
постављања нових пластеника
  
 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 12.000.000,00 
-Буџет града; 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

2.4.3.15 Регресирање набавке нове 
пољопривредне механизације 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 20.000.000,00 
-Буџет града; 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

2.4.3.16 Стимулација осигурања приноса у 
пољопривредној производњи  
 
 

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града; 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

2.4.3.17 Субвенционирање камате за 
коришћење пољопривредних крeдита
  

Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 8.000.000,00 
-Буџет града; 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

2.4.3.18 Заједничко потенцијално учешће у 
пројектима ресорног министарства и 
невладиних организација и даваоца 
грантова  

Градска управа за 
привреду, Агенција 
за локални 
економски развој 

2010-2014 6.000.000,00 
-Буџет града; 
-Агенција за локални 
еконосмки развој 

 

Детаљни циљ 2.4.4. :  Стимулисање предузетниства и јацање предузетницког духа у руралним подруцјима, 
активирањем младих и зена, корисцењем локалних потенцијала у циљу озивљавања села  и 
задрзавања младих у руралним срединама 

2.4.4.1 Организовање едукативних програма 
ради подстицања предузетништва 
младих и жена на селу   

Градска управа за 
привреду, Завод за 
пољопривреду 
Лесковац, РЕЕДА  

2010-2013 400.000,00 
-Буџет града; 
-Национална служба за 
запошљавање РС;  
-Фонд за развој Србије;  
-Екстерни извори. 

 

2.4.4.2 Субвенционисање покретања 
предузетништва младих и жена на 
селу 

Градска управа за 
привреду, 
Министарства РС 

2011-2013 6.000.000,00 
-Буџет града;  
-Буџет републике 
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2.4.4.3 Јачање финансијске, помоћи 
предузетницима и пољ газдинствима 
кроз контакте са банкама и 
прављење повољних аранжмана 
кроз јачање Гаранцијског  фонда 
Едукација предузетника за 
пословање у условима 
међ,конкуренције и неопходност 
примене стандарда (ИСО, ХАЦЦАП, 
ЕУРОГАП) 

Агенција за локални 
економски развој и 
градска управа за 
пољопривреду 

2010-2014 20.000.000,00 
Министарства; 
-Донатори; 
-Буџет града 

 

2.4.4.4 Стручна помоћ у изради пројеката и 
проналажење нових донаторских 
организација у домену развоја 
предузетништва на селу 

Градска управа за 
привреду, Завод за 
пољопривреду 
Лесковац, РЕЕДА  

2010-2013 700.000,00 
-Екстерни извори 

 

Приоритет 2.5.  : Унапедити имиџ града као туристичке дестинације 

Детаљни циљ 2.5.1. : Стварање позитивног туристичког имиџа подручја 

2.5.1.1 Истраживање тржишта: - 
истраживање потрошача; - ставови 
становништва; - ставови опинион 
лидера; - ставови интерестних 
партнера; - организација радионица; 
- промоције у јавности; 

 ТОЛ 
Висока пословна 
школа 

 
 
 

2010 -2014 

100.000,00 
-Буџет града; 
-ТОЛ 

 
 
 
    

2.5.1.2 Израда Стратегије развоја туризма 
за град Лесковац 

ТОЛ  
Висока пословна 
школа 

 
2010 -2014 

100.000,00 
-Буџет града; 
-ТОЛ 

 
 
    

 

2.5.1.3 Израда Пројекта развоја туристичке 
целине Вучје (Мастер план) 

ТОЛ  
Висока пословна 
школа,  
Агенција за локални 
економски развој 

 
2010 -2014 

2.000.000,00 
-Министарство економије и 
регионалног раувоја,  
-Буџет града; 
-ТОЛ 

 
 
 
 
 

2.5.1.4 Постављање туристичке 
сигнализације на територији града 
Лесковца 

 ТОЛ      
Дирекција 

2010 -2014 4.000.000,00 
-Буџет града; 
-НИП или Минист. за екон. и 
рег. развој 

 
 

2.5.1.5 Постављање “интерпретацијских 
табли” поред туристичких атракција  

ТОЛ 2010. – 2014 250.000,00 
-Буџет града; 
-ТОЛ 
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2.5.1.6 Реорганизација постојећих и 
организација нових манифестација у 
граду  

ТОЛ, Агенција за 
локални економски 
развој 

 
 

2010 -2014 

12.000.000,00 
-ТОЛ 

 

Детаљни циљ 2.5.2. : Стварање атрактивних и конкурентних туристичких производа 

2.5.2.1 Отварање туристичко-информ. 
центра   

ТОЛ 2010 - 2012 1.500.000,00 
-Буџет града; 
-ТОЛ 

 
 

2.5.2.2 Израда савременог промотивног 
материјала: - издавање туристичког 
водича - израда туристичко-       
промотивног филма и спотова  

ТОЛ  
 

2010-2014 

1.500.000,00 
-ТОЛ 

 
 
 

2.5.2.3 Подићи стандарде интерпретације, 
опремљености и квалитета 
туристичких производа  

ТОЛ маркет. аген. 2010 -2014 -Буџет града; 
-ТОЛ 

 
 
 

2.5.2.4 Оснивање ботаничке баште Еколошки покрет 
Лесковац 

2010 -2014 2.500.000,00 
-Буџет града; 

 

2.5.2.5 Оспособљавање хиподрома за 
такмичења 

ТОЛ 2010 -2014 5.000.000,00 
-Буџет града; 

 

Детаљни циљ 2.5.3. : Стварање туристичког бренда дестинације 

2.5.3.1 Припрема и опремање карневалских 
екипа 

ТОЛ 2010 - 2014 300.000,00 
-Буџет града; 
-ТОЛ 

 

2.5.3.2 Израда Пројекта за арх.- етно парк 
Хисар и етно парк Рударе  

ТОЛ, Нродни музеј, 
СПЦ 

2010 -2014 -Буџет града; 
-ТОЛ 

 
 

Детаљни циљ 2.5.4. : Дугорочно заштита подручја и потенцијала 

2.5.4.1 Изградња и промовисање неколико 
панорамских путева, формирање 
цветне алеје на прилазним путевима. 

ТОЛ и партнери  
 

2010 -2014 

1.500.000,00 
-Буџет града; 
 

 
 
 

2.5.4.2 Оспособљавање аеродрома 
Лесковац  за организацију 
панорамских летова, спортских и 
комерцијалних летова,  такмичења 
једриличара, падобранаца, моторних 
змајара и параглајдериста и изложбу 
стари авиона… 

ТОЛ Аеро клуб) 2010 -2014 10.000.000,00 
-Буџет града; 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.5.4.3 Подстицај развоја сеоског туризма   ТОЛ  
2010 - 2014 

-Буџет града; 
-Минист. за екон. и рег. 
развој 
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ГРАД ЛЕСКОВАЦ ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  

ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Визија:   Лесковац, град еколошки образованих и информисаних људи,  који на одрживи начин управља 
природним ресурсима, са развијеним партнерским односом јавног, приватног и цивилног сектора у циљу 
очувања и унапређења здравља људи и развоја екобизниса 

 

3. Стратешки циљ:   Заштитити и унапредити животну средину као 
императив одрживог развоја 

Степен приоритета  
(висок/средњи/ниски) 

3.1. Приоритет: Развити систем заштите прородних ресурса 

3.1.1. Детаљни циљ: Развити систем за заштиту и управљање водама 

Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

3.1.1.1 

Хидрогеолошка истраживања у зони 
постојећих изворишта 

 ЈКП Водовод   ГУ за 
заштиту животне 
средине 

2010 

16.000.000,00 
-Буџет града; 
-ЈКП Водовод;  
-Привредни субјекти;  
-Министарство за заштиту 
животне средине 

 

3.1.1.2 

Израда Елабората о ресурсима 
подземних вода Лесковачке котлине  

 ЈКП Водовод    2010-2012 

5.000.000,00 
-Буџет града; 
-ЈКП Водовод;       
-Привредни субјекти;    
-Министарство за заштиту 
животне средине 

 

3.1.1.3 

Формирање осматрачке мреже 
пијезометара и утврђивање ширих и 
непосредних зона санитарне заштите 

 ЈКП Водовод   ГУ за 
заштиту животне 
средине 

2010-2011 

1.000.000,00 
-Буџет града; 
-ЈКП Водовод;  
-Дирекција за воде РС; -
Министарство за заштиту 
животне средине 

 

3.1.1.4 
Израда стратегије управљања 
отпадним водама на територији 
града Лесковца 

 ГУ за заштиту 
животне средине 
ЈКП Водовод 

2010-2013 

600.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;  
-ЈКП Водовод 
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3.1.1.5 Израда локалног регистра 
загађивача воде на територији града 
Лесковца 

 ГУ за заштиту 
животне средине 
ЈКП Водовод 

2010 
1.000.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца 

 

3.1.1.6 
Увођење стандарда квалитета ISO 
17025 и ISO 14000 у "Водоводу", 
Лесковац 

 ЈКП Водовод    2010-2011 

1.000.000,00 
-Буџет града; 
ЈКП Водовод;     
-Министарство за заштиту 
животне средине  донације 

 

3.1.1.7 

Заштита изворишта подземних вода 
зоне санитарне заштите изворишта 
за водоснабдевање града 

ЈКП Водовод ГУ за 
комуналне 
делатности   ГУ за 
заштиту животне 
средине 

2010-2011 

5.000.000,00 
-Буџет града; 
-ЈКП Водовод; 
-Привредни субјекти    
-Министарство за заштиту 
животне средине 

 

3.1.1.8 

Изградња капацитета за мониторинг 
квалитета воде 

 ГУ за заштиту 
животне средине 

2010-2014 

3.800.000,00 
-Буџет града; 
ЈКП Водовод;    
-Фонд за заштиту животне 
средине 

 

3.1.1.9 
Одржавање конференције "Вода и 
закон" 

ЈКП Водовод 
Лесковац 

2010 

800.000,00 
-Министарство за заштиту 
животне средине      
донације 

 

3.1.2. Детаљни циљ: Развити систем за заштиту ваздуха 

3.1.2.1 
Израда капацитета за мониторинг 
квалитета ваздуха града Лесковца  

ГУ за заштиту 
животне средине 

2010-2014 
1.500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца 

 

3.1.2.2 

Израда локалног регистра 
загађивача ваздуха на територији 
града Лесковца 

ГУ за заштиту 
животне средине  
Фонд за заштиту 
животне средине 

2010-2011 

1.000.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;   
-Министарство за заштиту 
животне средине и 
просторно планирање 

 

3.1.3. Детаљни циљ: Развити систем за заштиту земљишта 

3.1.3.1 

Контрола примене пестицида, 
испитивање загађености земљишта 

ГУ за заштиту 
животне средине        
ГУ за привреду и 
пољопривреду 

2010 

1.000.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;   
-Министарство за заштиту 
животне средине и 
просторно планирање 
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3.1.3.2 
Израда локалног регистра 
загађивача земљишта на територији 
града Лесковца 

Град Лесковац            
PWW ДОО                              
ГУ за заштиту 
животне средине   

2010 
500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.1.4. Детаљни циљ: Развити систем за заштиту биодиверзитета 

3.1.4.1 
Израда Студије о ресурсима 
лековитог биља на територији града 
Лесковца 

ГУ за заштиту 
животне средине  
Завод за заштиту 
природе Србије   

2011 
1.500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.1.4.2 

Израда Студије "Катастар Биљака" 
на подручју града Лесковца 

ГУ за заштиту 
животне средине  
Завод за заштиту 
природе Србије   

2010-2014 

1.000.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;  
-Министарство за заштиту 
животне средине и 
просторно планирање   

 

3.1.5. Детаљни циљ: Развити систем за коришћење обновљивих природних ресурса 

3.1.6. Детаљни циљ: Развити систем чистије производње 

3.2. Приоритет: Развити систем за управљање отпадом 

3.2.1. Детаљни циљ: Управљање опасним отпадом 

3.2.1.1 Израда базе података о опасном 
отпаду и опасним материјама 

ГУ за заштиту 
животне средине 

2010 500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца 

 

3.2.2. Детаљни циљ: Управљање комуналним отпадом 

3.2.3. Детаљни циљ: Управљање инертним отпадом 

3.3. Приоритет : Развој система образовања и информисања 

3.3.1. Детаљни циљ: Развој система образовања 

3.3.1.1 Програм еколошких активности 
(обележавање еколошких датума, 
кампање, трибине, радне акције и 
еколошке игре) намењене деци, 
младима и одраслима 

 ГУ за заштиту 
животне средине  

2010-2014 
500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.3.1.2 Израда публикација (намењена деци 
предшколског узраста на српском и 
ромском језику) 

 ГУ за заштиту 
животне средине  

2010-2014 
500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   
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3.3.2. Детаљни циљ: Развој система информисања 

3.3.2.1 
Израда ВЕБ сајта 

 ГУ за заштиту 
животне средине  

2010 
300.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.3.2.2 
Израда публикација ГОДИШЊАКА 

 ГУ за заштиту 
животне средине  

2010-2014 
1.500.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.4. Приоритет : Развити систем подршке екобизнису 

3.4.1. Детаљни циљ: Подршка производњи органске хране 

3.4.1.1 

Промовисање концепта органске 
хране    

 Градска управа за 
привреду 

2010 

1.235.000,00 
-Регионална привредна 
комора;  
-Министарство 
пољопривреде 

 

3.4.1.2 

Израда брошуре "Интегрална 
заштита воћака и винове лозе"  

Завод за 
пољопривреду 

2010 

350.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде 

 

3.4.2. Детаљни циљ: Развој екотуризма 

3.4.2.1 Уређење ЗПД (заштићена природна 
добра) 

ГУ за заштиту 
животне средине  
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу града 
Лесковца 

2010-2011 700.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;  
-ЈП Дирекција за урбанизам 
и изградњу града Лесковца 

 

3.4.3. Детаљни циљ: Рециклажа отпада и развој система поновне употребе секундарних сировина 

3.5. Приоритет : Развити систем урбане екологије 

3.5.1. Детаљни циљ : Развој система зеленила у граду 

3.5.2. Детаљни циљ : Развој система за заштиту од буке 
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3.5.2.1 

Изградња капацитета за мониторинг 
нивоа комуналне буке града 
Лесковца 

ГУ за заштиту 
животне средине; 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу града 
Лесковца, ЈКП 
Комуналац, ЗЗЈЗ 
Лесковац 

2010-2013 

2.000.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;   
-ЗЗЈЗ Лесковац 
 

 

3.5.2.2 
Израда локалног регистра извора 
буке на територији града Лесковца 

 ГУ за заштиту 
животне средине 

2010 
800.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.5.2.3 

Израда акустичне мапе града 

 ГУ за заштиту 
животне средине; 
Дирекција за 
урбанизам и 
изградњу града 
Лесковца, СУП 
Лесковац 

2012 

2.000.000,00 
-Буџет града; 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца   

 

3.5.3. Детаљни циљ : Развој система за заштиту од зрачења 

3.5.3.1 Уклањање и замена радиоактивних 
громобрана на територији града 
Лесковца 

ГУ за заштиту 
животне средине 

2013 

5.000.000,00 
-Фонд за заштиту животне 
средине града Лесковца;   
-Министарство за заштиту 
животне средине и 
просторно планирање 

 

3.5.4. Детаљни циљ : Развој система за повећање енергетске ефикасности 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
 

ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  
 

ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Визија :   Град са високом развијеним социјалним капиталом, хуманог живљена за све грађане, центар грађанских 
европских и социоекономских вредности. 

 

Стратешки циљ 4:   Пружити благовремену, свеобухватну, 
висококвалитетну и континуирану услугу у области 
друштвених делатности.    

Степен приоритета  
(висок/средниј/ниски) 
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 Приоритет :  4.1 Обезбeдити одговарајуће образовање доступно свима, успостављањем европских стандарда, 
подстицањем иновативности, стицањем савремених менаџерских знања, перманетним 
образовањем, рационализацијом постојеће школске мреже институција и чвсршћим повезивањем 
са приватним и цивилним сектором. 

 

4.1.1   Детаљни циљ : Створити услове који обезбеђују суштински напредак у коришћењу знања као стратешког 
ресурса 

Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

4.1.1.1. Формирање лесковачког 
универзитета (са Универзитетом 
уметности) 

Технолишки 
факултет, Виша 
економска школа, 
Висока струковна 
текстилна школа, 
Школа за текстил и 
дизајн , Музичка 
школа, Народно 
позориште, Градска 
управа за 
друштвене 
делатности, 
Школска управа 
Лесковац 

2010-2014 10.000.000,00   
-Министарство просвете; -
Буџет града; 
-Донатори;  
-Формиран иницијативни 
одбор;  

Урађен и усвојен 
Програм рада;  

4.1.1.2. Умрежавање образовних институција 
и привредних субјеката 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, 
Национална служба 
за запошљавање, 
Образовне 
институције, 
привредне 
организације и 
удружења 

2010-2014 2.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Републички фондови   

Урађен и усвојен 
Пројекат;  
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4.1.1.3. Програм повезивања са образовним 
институцијама из ЕУ, уз 
организовање њихових 
организационих јединица 

Школска управа 
лесковац, 
Образовне 
институције из 
Лесковца, 
Образовне 
институције из ЕУ 

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство просвете;  
-Донатори   

Урађен и усвојен 
Програм;  

4.1.1.4. Афирмисање и промовисање 
вредности друштва знања 

НВО, Образовне 
институције, 
Школска управа 
Лесковац 

2010 - 2014 2.500.000,00  
-Министарство просвете; 
-Донатори  

Урађено пет 
афирмативно 

4.1.1.5. Програм јачање институционалних 
(управљачких  и стручних 
капацитета) капацитета у сфери 
образовања и васпитања 

Регионални центар 
за професионално 
усавршавање 
запослених у 
образовању у 
лесковцу, Градска 
управа за 
друштвене 
делатности, 
Образовне 
институције 

2010-2014 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  

Урађена Стратегија 
професионалног 
усавршавања запослених 
у образовању у Лесковцу;  

4.1.1.6. Формирање центра за таленте за 
ученике основних и средњих школа 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, 
Образовно васпитне 
институције 

2010 -2014 500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори;  
-Министарство просвете
   

Утврђени критеријуми;  

4.1.1.7. Организовање мреже центара за 
образовање одраслих 

Средње стручне 
школе, Национална 
служба за 
запошљавање, 
Школска управа 
Лесковац 

2010 - 2014 2.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори;  
-Министарство просвете  

Урађен и усвојен 
Пројекат;  

4.1.2   Детаљни циљ : Отклонити нерационалности које оптерећују функционисање локалног образовног система 
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4.1.2.1. Израда Студије о могућностима 
рационализације мреже основних 
школа на принципу максимизације 
образовно-васпитних ефеката за 
дата улагања 

Школска управа 
Лесковац, Градска 
управа за 
друштвене 
делатности 

2010 - 2014 2.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство просвете 

-Дефинисан пројектни 
задатак; 
-Формиран експертски 
тим; 
-Сагледане постојеће 
нерационалности; 
-Извршена сва 
релевантна 
истраживања; 
-Идентификоване школе 
- територијални носиоци 
развоја основног 
образовња кроз јачање 
њихових образовно-
васпитних капацитета; 
-Студија је урађена и 
усвојена 

4.1.2.2. Израда Програма мера и активности 
за рационализацију мреже основних 
школа 

Градска управа за 
друштвене 
делатности 
Школска управа 

2010 - 2014 500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  

-Формиран експертски 
тим; 
-Утврђени конкретни 
задаци, динамика и 
носиоци 
рационализације; 
-Урађен, усвојен и 
достављен Министарству 
просвете Програм 
рационализације мреже 
основних школа у граду 
Лесковцу. 
 

4.1.2.3. Израда анализе о могућностима 
измештања споредних функција из 
локалног образовног система, са 
предлогом мера 

Школска управа 2010 - 2014 100.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  

-Формиран стручни тим; 
-Сагледане могућности 
рационалнијег 
организовања споредних 
функција; 
-Урађена анализа и 
предложене мере за 
организовање нових 
профитних јединица. 
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4.1.2.4. Израда Програма мера активности за 
коришћење ефеката економије 
обима у систему друштвених 
делатности 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, Градска 
управа за јавне 
набавке, Градска 
управа за финансије 

2010 - 2014 500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

Формиран стручни тим; -
Сагледани ефекти 
економије обима по 
појединим областима; -
Програм урађен и усвојен
  
 

4.1.3   Детаљни циљ : Максимизација васпитно-образовних ефеката за дата улагања у развој материјалних ресурса 
 
4.1.3.1. Израда модела вредновања пројекта 

који су у функцији материјалног 
развоја локалног образовног система 
(критеријуми: постојање развојне 
стратегије, очекиване користи, број 
корисника) 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, 
Школска управ 
Лесковац, 
Образовне 
инстистуције  

2010 - 2014 200.000,00 
-Буџет града; 
 

-Формиран стручни тим; 
-Установљени 
критеријуми вредновања 
пројеката; 
-Модел вредновања 
пројеката урађен и 
усвојен.  
 

4.1.3.2. Формирање Центра за подршку 
школама за израду пројеката 
(стварње услова за једнаку 
доступност расположивих 
финансијских ресурса у процесу 
кандидовања пројеката - 
информисаност, помоћ при изради 
стратегије и самог пројекта) 

Градска управ за 
друштвене 
делатности, НВО-и
  

2010 - 2014 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори;  
-Републички фондови 

 -Формиран Центар за 
подршку; 
-Успостављена сарадња 
са образовним 
институцијама 
 

4.1.3.3. Стварање услова за једнаку 
доступност образовним 
институцијама лицима са 
инвалидитетом 

Градска управа за 
друштвебне, НВО-и 
и удружења  

2010 - 2014 2.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

-Омогућен приступ 
образовним 
институцијама лицима са 
инвалидитетом. 

4.1.6. Детаљни циљ : Повећати безбедност и заштиту здравља ученика и наставника 

4.1.4.1. Израда Програма мера и активности 
за побољшање безбедности и 
заштите здравља ученика и 
наставника 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, ПУ, 
Образовне и 
здравствене 
установе 
Школска управа
  

2010 - 2014 200.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

-Формиран стручни тим; -
Урађена анализа 
безбедносног стања у 
образовним установама; 
-Утврђени задаци, 
носиоци и динамика 
активности; -Урађен и 
усвојен Програм.  
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4.1.4.2. Осавремењавање система надзора у 
школама 

Градска управа за 
Друштвене 
делатности, 
Образовне установе 
Школска управа 
  

2010 - 2014 4.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

-Основне и средње 
школе у граду Лесковцу 
опремљене су 
савременим системом 
надзора (видео 
камерама). 
 

4.1.4.3. Уградња видео надзора у свим 
основним школама. 

Град Лесковац, ОШ
  

2010-2014 3,000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

Основне школе  у граду 
Лесковцу опремљене 
савременим системом 
надзора 
 

4.1.4.4. Едукација ученика и наставника о 
ненасилном решавању конфликата 

ГУ за друш.делатн. 
Школска управа 
Завод за 
унапређење обр. И 
Васпитања-Београд 

2010-2013 3,000.000,00 
-Буџет града; 
  

Подизање нивоа 
стручностии, 
ефикасности у решавању 
конфликних ситуација. 
 

4.1.4.5. Уградња видео надзора у свим 
средњим школама на територији 
града 

Град Лесковац  2011-2012 1,500.000,00 
-Буџет града 

I -17 Средње школе у 
граду Лесковцу 
опремљене су 
савременим системом 
надзора (видео камерама 
 

4.1.5. Детаљни циљ : Допринети стварању бољих услова у погледу инфрастуктуре и материјалне основе рада 

4.1.5.1 Изградња вртића „Бумбара“ у 
Братмиловца 

Град Лесковац 
Министарство, 
Предшколсја 
установа 

2011-2015 15,000.000,00  
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16,  
Смештајни капацитети у 
складу са потребама и 
бројем деце. 

4.1.5.2. Изградња вртића на локацији „Стара 
сточна пијаца 

Град Лесковац, 
Министарство, 
Предшкол. установа 

2012-2015 15,500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16, 
Смештајни капацитети у 
складу са потребама и 
бројем деце. 

4.1.5.3. Доградња вртића „Колибри“ Град Лесковац, 
Министарство, 
Предшкол. установа 

2011-2013 3,000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

 
I-1 
Смештајни капацитети у 
складу са потребама и 
бројем деце. 
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4.1.5.4. Надоградња четри учионоце ОШ 
„Светозар Марковић“ у Лесковцу 

Град Лесковац, 
Министарство 
просвете, ОШ 

2010 - 2011 6,000.000,00  
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Квалитетнији рад школе 
и стварање 
одговарајућих услова 
услова за несметано 
одвијање наставе 

4.1.5.5 Изградња осморазредне школе у 
Богојевцу 

Град Лесковац, 
Министарство 
просвете, ОШ 

2010 38,000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе  

4.1.5.6. Изградња осморазредне школе у 
Мрштану 

Град Лесковац, Ош 2010 19,000.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе 

4.1.5.7. Изградња четвороразреден школе у 
Д. Јајни 

Град Лесковац, Ош 2010 - 2012 5,000.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе  

4.1.5.8. Изградња четвороразредне школе у 
Брзи 

Град Лесковац, Ош 2011 - 2015 15,000.000,00 
-Буџет града 

 
I-16 
Проширен капацитет и 
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе  

4.1.5.9.  Изградња школе у Г. Стопању Град Лесковац, 
Мрсна заједница 

2010 - 2015 13,000.000,00  
-Буџет града 

I-16 
 

4.1.5.10. Изградња две ламеле ОШ”Радоје 
Домановић” издвојено одељење у 
Братмиловцу 

Град Лесковац, 
Министарство 
просвете, НИП 

2010-2015 26,000,000.00  
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе  

4.1.5.11. Изградња четвороразредна школе у 
Кумареву, издвојено одељен је ОШ 
„Радоје Домановић'' из Манојловца 

Град Лесковац, 
Министарство 
просвете 

2010 - 2015 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Проширен  капацитет и 
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе 

4.1.5.12. Реконструкција , надградња и 
доградња ОШ у Турековцу 

Град Лесковац, ОШ 2010 - 2013 30.000.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Стварање одговарајућих 
услова за  та несметано 
одвијање наставе 
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4.1.5.13. Изградња матичне школе у 
Мирошевцу 

Град Лесковац, 
Министарство 
просвете, НИП 

2012 - 2015 23.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Проширен капацитет и  
стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе 

4.1.5.14 Почетак изградње фикултурне сале у 
ОШ „Вожд Карађорђе” 

Град Лесковац, 
Министарство, НИП 

2011 - 2015 77.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Нови изграђени спортски 
терен 

4.1.5.15. Изградња Економске школе Град Лесковац 2012- 2015 1.200.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање  одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање наставе 

4.1.5.16. Трајно решење простора музичке 
школе са кон цертном салом, 
опремање простора и набавка 
инструмената 

Град Лесковац, 
Министарство 
образовања, 
Министарство 
културе 

2010- 2015 30.000.000,00  
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Проширен капацитета и 
стварање квалитетних 
техничких услова, ради  
квалитетнијег извођења 
музичких програма: 
концерата, музичких 
фестивала, гостовања 
идр. 

4.1.5.17. Изградња котларнице у Хемијско-
технолошкој школи 

Град Лесковац, ОШ 2010 6,000.000,00 
Буџет града 

I-16 
Унапређење техничких 
услова рада. 

4.1.5.18. 
 

Доградња помоћних просторија 
фискултурне сале у ТШ „Раде 
Металац“ 

Град Лесковац 2010 6.000.000,00  
-Буџет града 

I-16 
Стварање услова за 
боље организовање и 
извоеђење спортских 
активности. 

4.1.5.19.  Надоградње зграде Гимназије Град Лесковац, 
донатори 

2010-2012 24.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање бољих услова 
за извођење наставе. 

4.1.5.20. Изградња фискултурне сале у 
Трговинско угоститељској школи 

Град Лесковац, 
Министарство, НИП 

2012-2015 80.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-16 
Нови изграђени спортски 
објекат 

4.1.5.21. Изградња и опремање  омладинског 
центра 

Град Лесковац, 
Министарство 
омладине и спорта, 
донатори, НВО 
Канцел. за младе 

2010-2015 15.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Агенција за локални 
економски развој 

I-16 
Проширен капацитет и 
стварање услова за 
афирмацију младих. 
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4.1.5.22. Изградња хемијско-технолошке 
радионице у Хемијско-технолошкој 
школи 

Град Лесковац, 
школа 

2011-2012 5.500.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Унапређен техничко - 
функционалн услова 
наставе 

4.1.5.23. Ограђивање дворишта ОШ”Петар 
Тасић” 

Град Лесковац 2011 500,000.00 
-Буџет града 

I-16 
Унапређени техничких и 
безбедоносних услови 
рада. 

4.1.5.24. Санација кровне и плафонске 
конструкције ОШ“Д.Максимовић“ у 
Грделици 

Град Лесковац 2010 3.000.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Стварање бољих 
техничких услова за 
извођење наставе. 

4.1.5.25. Допремање пилот програма за нови 
образовни профил у ТШ „Раде 
Металац“ у Лесковцу 

Град Лесковац, 
школа 

2010-2011 900.000,00 
-Буџет града 

I-17 
Примена нових програма 
за нови образовни 
профил у скалду са 
потребама тржишта 
рада. 

4.1.5.26 Адаптација кухиње интерната, 
радионица за обављање практичне  
наставе прехрамбене струке у 
Пољопривредној школи у Лесковцу 

Град Лесковац, 
ресорно 
министарство, 
донатори 

2010- 2013 8.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Ресорно министарство 

I-16, I-17, 
Стварање бољих 
техничких услова и 
унапређење 
функционалних услова 
рада. 

4.1.5.27. Отварање новог образовног 
профила, педијатријске сестре или 
медицинске васпитачице у  
медисинској школи у лесковцу 

Град Лесковац, 
школа 

2010 7.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-17 
Увођење нових 
образовних профила у 
складу са потребама 
тржишта. 

4.1.5.28. Мехатроничар-нови профил Град Лесковац, 
школа 

2012 2.700.000,00 
-Буџет града 

I-17 
Увођење нових 
образовних профила у 
складу са потребама 
тржишта. 

4.1.5.29. Формирање центра за таленте (од V 
до VII и од I до IV разреда) 

Град Лесковац, 
донатори 

2010 - 2014 5.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-17 
Побољшање услова рада 
са талентованим 
ученицима 

4.1.5.30. Оснивање Центра за образовање 
запослених у образовању 

ГУ за друштв.делат. 
Град Лесковцац, 
донатори 

2009 15.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

1-17 
Размена знања и 
искуства, одлазак не 
едукације и стручна 
усавршавања 
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4.1.6. Детаљни циљ : Допринети стварању бољих услова у области образовања за ромску заједницу.  
 

4.1.6.1. Формирање фонда за материјалну 
подршку сиромашних ученика 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, 
Школска управа у 
сарадњи са ДК 
Рома и Ромске НВО 

2010 -2013 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори;  
-Министарство просвете; -
Министарство за људска и 
мањинска права; 
-Министарство за рад и 
социјалну политику;  
-Декада Инклузија Рома 

Обезбеђивање 
материјалне подршке 
најсиромашнијим 
ученицима  

4.1.6.2. Организовање едукације родитеља 
ученика Рома осмог разреда о 
важности образовања 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, 
Школска управа у 
сарадњи са ДК. 
Рома и Ромске НВО 

2010 - 2014 50.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство просвете; 
-Министарство за људска и 
мањинска права; 
-Министарство за рад и 
социјалну политику; 
-Декада Инклузија Рома 

Подизање нивоа свести 
код ромске заједнице о 
важности образовања  

4.1.6.3. Стипендирање ученика Ромске  на 
националности са одличним и врло 
добрим успехом (7.-8. О.С, 
Средњишколсве и студенте 

Градска управа за 
друштвене 
делатности Школска 
управа у сарадњи 
са ДК. Рома и 
Ромске НВО  

2010 - 2014 4.230.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство просвете; 
-Министарство за људска и 
мањинска права; 
-Министарство за рад и 
социјалну политику; 
-Декада Инклузија Рома 

Подршка ученицима 
Ромске националности у 
стицању високог 
образовања  

4.1.6.4. Подршка образовним Ромским 
Центрима 

Градска управа за 
друштвене 
делатности, 
Школска управа у 
сарадњи са 
Д.К.Рома и Ромске 
НВО 

2010 - 2014 6.253.920,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство просвете; 
-Министарство за људска и 
мањинска права; 
-Министарство за рад и 
социјалну политику; 
-Декада Инклузија Рома 

Припрема деце за 
полазак у О.С. а који има 
за циљ да се деци 
помогне у стицању 
радних навика, 
савладавању школског 
градива и побољшање 
успеха деце у школама. 

Приоритет :  4.2 . Обезбедити ефикасну социјалну заштиту грађана 
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4.2.1. Детаљни циљ:   Јачање капацитета институција и удружења и унапређење радне средине и техничких 
капацитета  

 
4.2.1.1. Надградња Центра за социјални рад Град Лесковац, 

Центар за социјални 
рад 

2010-2012 12.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

 I-18, 
Проширење капацитета и 
унапређење 
функционалних услова 
рада, увођењем нових 
облика социјалне 
заштите 

4.2.1.2. Уградња говорних семафора на 
главним градским раскрсница 
(инсталација 12 говорних уређаја на 
6 саобраћајних раскрсница у граду) 

Град Лесковац, УГ  
Савез слепих 

2010-2011 650.000,00 
-Буџет града  

I-18 
Лакше кретање и 
социјализација особа са 
инвалидитетом  

4.2.1.3. Адаптација и опремање просторија 
Удружења грађана која се баве 
хендикепираним лицима 

Град Лесковац,  
ГУ за друш.делатн. 
Удружења грађана 

2010-2015 450.000,00 
-Буџет града   

I-18 
Бољи услови рада за 
запослене и кориснике 

4.2.1.4. Адаптација дневног боравка деце са 
посебним потребама 

Град Лесковац, 
МНРО 

2010-2015 4.300.000,00 
Буџет града  

I-18 
Бољи услови рада за 
запослене и штићеника 

4.2.1.5. Програм народне кухиње Град Лесковац, 
Црвени крст 

2010-2014 1.750.000,00  
-Министарство рада и 
социјалне политике  

I-18 
Обезбеђивање најмање 
једног топлог оброка за 
најсиромашније слојеве 
становништва. 

4.2.1.6. „Он је мој друг“ програм инклузивног 
рада са децом са церебралном 
парализом 

Град Лесковац УГ 
Центар за 
самостални живот 
инвалида 

2010-2014 450.000,00 
-Буџет града  

I-18 
Социјализација деце са 
церебралном парализом, 
едукацијом грађана са 
циљем уклањања 
предрасуда према 
особама са 
инвалидитетом. 

4.2.1.7. Сервис персоналних асистената Град Лесковац, УГ 
Центар за 
самостални живот 
инвалида  

2010-2014 8.000.000,00 
-Буџет града  

I-18 
Развој превентивних 
програма и 
обезбеђивање услова за 
укључивање ОСИ у 
сфере друштва 
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4.2.1.8. „Научи да ме разумеш“ (медијска 
кампања, школа гестовног говора, 
тестирања) 

Град Лескова, УГ 
Општинска 
организација глувих 
и наглувих 

2010-2011 100.000,00 
-Буџет града  

I-18 
Едукација грађана, 
програмским 
укључивајем у 
приближавању људи са 
инвалидитетом учећи 
њихов начин 
комуникације 

4.2.1.9. Помоћ у кући  Град Лесковац и 
корисници услуга 

2010-2014 750.000,00 
-Буџет града и 
партиципација корисника 

I-18 
Развој превентивних 
програма у и 
обезбеђивање услова за 
укључивање ОСИ у 
сфере друштва 

4.2.6. Детаљни циљ : Стално и одговарајуће образовање кадрова 

4.2.2.1. Израдал Локалног акционог плана за 
младе  

Град Лесковац, 
донатори 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  

I-11,I-12, 
Повећање партиципације 
младих у локалној 
заједници и стварање 
бољих услова живота 
младих људи што би 
смањило одлазак младих 
људи из нашег града и у 
великој мери утицао на 
његов развој 

4.2.6. Детаљни циљ : Унапредити сарадњу и комуникацију НВО-а и локалне самоуправе 

4.2.3.1. Израда стратегије за сарадњу и 
комуникацију НВО-а и Локалне 
самоуправе 

Град Лесковац, 
Агенција за локални 
економски развој, 
НВО  

2010-2012 1.800.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  

Стратешко јачање 
функционалне сарадње  
између јавног и цивилног 
сектора 

4.2.4. Детаљни циљ : Унапређење могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених лица 

4.2.4.1. Успостављање локалног система за 
параћењепотреба избеглих и ИРЛ 
(израда базе података) 

Град Лесковац, 
Савет за миграције, 
градско 
повереништво, 
КИРС, НВО 

2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-11, I-12,I-18,  
Идентификовање 
потреба и проблема 
интерно расељених и 
избеглих лица у циљу 
њиховог ефикаснијег 
решавања 
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4.2.4.2. Реализација 5 циклуса 
доквалификација и 
преквалификација за 75 избеглих и 
ИРЛ 

Град Лесковац, 
Савет за миграције, 
НСЗ, Центар за 
економику 

2010-2014 2.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-12, I-18, 
Стварање услова за 
брже проналажење 
посла на   тржишту рада 
кроз доквалификацију и 
преквалификацију. 
Лакше запослење 
избеглих и расељених 
лица. 

4.2.4.3. Покретање сопственог посла Град Лесковац, 
Градско 
повереништво, 
Едукациони центар 

2010 1.500.000,00  
-Донатори 

I-13,I-17, I-18, 
Оспособљавање што 
већег броја избеглих и 
расељених лица за 
самостално бављање 
пословним активностима 

4.2.4.4. Изградња 20 стабених јединица за 
социјално становање у заштићеним 
условима 

Град Лесковац, 
Градско 
повереништво, 
УНХАЦЕР, 
ХОУСИНГ центар и 
КИРС 

2010-2014 30.000.000,00  
-УНХЦР; 
-Буџет града; 
-Донатори  

I-17, I-18 
Одговорно вођење 
политике социјалног 
становања у заштићеним 
условима-  
Побољшање услова 
живота социјално 
угрожених категорија 
становништва 

4.2.4.5. Додела грађевинских пакета за 25 
породица избеглих и ИРЛ за 
завршетак изградње започетих 
објеката 

Савет за миграције, 
Градско 
повереништво, 
Одсек за пружање 
правне помоћи  
грађанима 

2010-2014 10.000.000,00 
-КИРС;  
-Савет за миграције; 
-Донатори 

I-17, I-18 
Побољшање услова 
живота интерно 
расељених и избеглих 
лица 

4.2.4.6. Ефикасно пружање правне помоћи 
избеглим и ИРЛ 

Град Лесковац, 
донатори, Савет за 
миграције, Градско 
повереништво, 
Одсек за пружање 
правне помоћи 
грађанима 

2010-2014 500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18 
Већи степен 
остваривања права и 
посебних облика заштите 
ових угрожених група. 
 

4.2.5.  Детаљни циљ : Унапредити квалитет свих социјално рањивих група                                    
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4.2.5.1. Лесковац-приступачан града Удружење 
дистрофичара 
Јабланичког округа 
и Удружење 
параплегичара 
Лесковац, Град 
Лесковац 

2010-2014 1.750.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18 
Социјализација и лакше 
кретање особа са 
инвалидитетом 

4.2.5.2. „Сервис персоналних асистената 
Лесковац (СПАЛ)“наставак 

Центар за 
самостални живот 
инвалида Лесковац, 
локална самоуправа 

2010- 2014 12.066.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18  
Развој превентивних 
програма и 
обезбеђивање услова за 
укључивање ОСИ у 
сфере друштва 

4.2.5.3. Обука слепих за орјентацију у 
простору и самостално кретање 

Међуопштинска 
организација САВЕЗ 
СЛЕПИХ, локална 
самоуправа 

2010 - 2011 1.600.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18 
Социјализација и лакше 
кретање особа са 
инвалидитетом 

4.2.5.4. „Почетни кораци на рачунару Друштво за 
церебралну и дечију 
парализу Лесковац, 
локална самоуправа 

2010-2014 912.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18, 
Едукација особа са 
инвалидетом применом 
нових информатичких 
технологија и боља и 
бржа социјализација 

4.2.5.5.  „ ОН је мој друг“наставак Друштво за 
церебралну 
парализу, локална 
самоуправа 

2010-2011 902.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18 
Социјализација и лакше 
кретање особа са 
инвалидитетом 

4.2.5.6..  „Ево ме, стигла сам“ Друштво за 
церебралну и дечију 
парализу - 
Лесковац, локална 
самоуправа 

2010 -2011 1.305.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-18 
Социјализација и лакше 
кретање особа са 
инвалидитетом 

4.2.5.7. Дневни боравак за децу и младе са 
сметњама у менталном развоју 

Град Лесковац, 
Министарство рада 
и социјалне 
политике, МНРО 

2010-2014 17.738.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство рада и 
соц.пол. , донатори 

I-18 
Програмско и 
функционално јачање  
деце  и младих са 
сметњама у менталном 
развоју 

4.2.5.8. Библиотека играчака Град Лесковац, 
Министарство рада 
и соц.пол, МНРО 

2010-2014 2.640.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство рада и 
социјалне политике 

I-16,I-18 
Функционално јачање. 



                                                                                СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОJА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2010-2019 

 71 

4.2.5.9. Заштићено становање Град Лесковац, 
Министарство рада 
и соц.пол., МНРО 

2011-2013 5.700.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство рада и соц. 
пол. 

I-11,I-18 
Одговорно вођење 
политике социјалног 
становања у заштићеним 
условима квалитетнијим  
животом за најугроженије 

4.2.5.10 Сервисни центар за подршку деци са 
проблемима у развоју, деци са 
инвалидитетом и особама са 
инвалидитетом 

ШОСО»11 
октобар»,ПУ 
«Вукица 
МитровиЋ», МНРО, 
ОШ «Светозар 
Марковић» 

2010-2014 5.381.600,00 
-Буџет града; 
-ГУ за друштвене 
делатности; 
-Министарство 

 

4.2.6. Детаљни циљ : Унапређење квалитета живота жена у локалној заједници 

4.2.6.1. Сервис за подршку женама и деци 
жртвама породичног насиља 

Локална 
самоуправа, Жене 
за мир 

2010 - 2014 1.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

Бољи друштвено видљив 
положај жена у друштву, 
већи степен заштите 
жена од свих облика 
насиља.  

4.2.6.2. Едукација стручњака у институцијама 
о међународним документима и 
међународним стандардима о родној 
равноправности 

Савет за родну 
равноправност 
Лесковац, Жене за 
мир 

2010 - 2012 2.160.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори  

Већи степен заштите 
жена од свих облика 
насиља. 

4.2.6.3. Економско оснаживање жена кроз 
приступ позитивне дискриминације 
за вишеструко дискриминисане жене 

Национална служба 
за запошљавање, 
локална 
самоуправа, Жене 
за мир 

2011 - 2013 2.500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

Бољи друштвено видљив 
положај жена у друштву, 
већи степен заштите 
жена од свих облика 
насиља 

 Приоритет :  4.3. Унапредити заштиту здравља и промовисати здраве стилове живота 

4.3.1   Детаљни циљ:  Очување и унапређење здравственог стања становништва и јачање здравственог 
потенцијала 

4.3.1.1. Покретање иницијативе од стране 
локалне самоуправе за добијање 
специјалистичко-консултативне 
службе на нивоу примарне 
здравствене заштите  

Град Лесковац, 
Градска управа за 
друштвене 
делатности, Дом 
здравља,  
Министарство  
здравља 

2011-2012 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство здравља 

I-11, I-12, I-16, I-19, 
Функционално јачање 
првентивне здравствене 
заштите. 
 



                                                                                СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОJА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2010-2019 

 72 

4.3.1.2. Оснивање и потпуни рад 
саветовалишта за све врсте  
хронично незаразних болести на 
нивоу примарне здавствене заштите
  

Град Лесковац, 
Градска управа за 
друштвене 
делатности, Дом 
здравља 

2012 - 2014 6.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарсво здравља 

I-11, I-12, I-13,I-16, I-19, 
Функционално јачање 
превентивне здравствене 
заштите у домену 
хронично незаразних 
болести на нивоу 
примарне здравствене 
заштите. 

4.3.1.3. Формирање центра за превенцију 
болести зависности  

Одбор за 
превенцију болести 
зависности, Дом 
здравља, Општа 
болница Лесковац 

2010-2011 2.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-19,  
Јачање функционалних  
капацитета у 
превентивној заштите у 
области болести 
зависности. 

4.3.1.4. Оснивање и развој ђачких кухиња у 
Лесковачким основним школама у 
граду  

Град Лесковац,  
Градска управа за 
друштвене 
делатности,  
Министарство 
здравља, 
Министарство  
образовање 

2013 - 2014 -Буџет града I-11, I-12, I-16, I-19, 
Мање финансијско 
оптерећење родитеља; 
проверен квалитет хране. 
 

4.3.2   Детаљни циљ:  Допринети стварању бољих услова у пружању здравствене заштите 

4.3.2.1. Холтер  Град Лескова Дом 
здравља Лесковац 

2010 1.000.000,00 
-Буџет града 

I-19 
Јачање техничких 
капацитета. 

4.3.2.2. Унапређење грађевинско техничких 
услова у здравственим амбулантама 
у Мирошевцу и Печењевцу  

Град Лесковац, Дом 
здравља Лесковац 

2010-2011 2.000.000,00 
-Буџет града 

I-16,I-11, I-19,  
Јачање техничких услова 
рада и стварање бољих 
услова за рад и за 
запослене и пацијенте. 

4.3.2.3. Завршетак радова на здравственој 
амбуланти у Накривању  

Град Лесковац, Дом 
здравља Лесковац 

2010-2011 2.000.000,00 
-Буџет града 

I-12, I-11, I-16,I-19 
Јачање техничких 
капацитета. 

4.3.2.4. Апарат за Rö графију  Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2011 8.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12,I-19, 
Пружање квалитетније 
услуга у РО графији 

4.3.2.5. Машина за развијање Rö филмова
  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2011 800.000,00 
-Буџет града 

I-19 
Пружање квалитетније 
услуге у 
дијагностицирању 
болести 
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4.3.2.6. Програм испитивања ученика нa 
злоупотребу ПАС –а (психоактивне 
супстанце - ПАС) 

Град Лесковац - 
Одбор та 
превенцију болести 
зависности, Дом 
здравља, Општа 
болница, ЗЗЗЗ 

2010-2014 6.600.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-11, I-12, I-13, I-19, 
Јачање превентивног 
деловања у  сузбијању 
злоупотрбе ПАС-а  и 
смањењем броја 
зависника 

4.3.2.7. Реанимобил  Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2014 40.000.000,00 
-Буџет града 

I-19 
Пружање квалитетнијих 
услуга у домену примене 
Реанимобила 

4.3.2.8. Путна возила за потребе „Службе 
кућног лечења“ и Дом здравља
  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2015 16.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-19, 
Пружање квалитетнијих и 
бржих услуга 
болесницима куповином 
нових возила и опреме 
која је у складу са 
потребама службе 

4.3.2.9. Колордоплер са кардиолошком 
сондом  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2011 4.500.0000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-19 
Јачање техничких 
капацитета 

4.3.2.10. Измештај „Службе хитне помоћи“ на 
новој локацији  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2011 3.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-19, 
Унапређење 
функционалних услова 
рада у пружању 
здравствених услуга у 
хитним случајевима. 

4.3.2.11. Унапређење грађевинско техничких 
услова у здравственим амбулантама 
у Турековцу и З.С. Бр.1  

Град Лесковац, Дом 
Здравља 

2010-2012 3.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-16, I-19, 
Стварање бољих 
техничких услова за рад 
запослених и пацијената 

4.3.2.12. Завршетак радова на здравственој 
амбуланти у Анчики- Братмиловцу
  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010-2012 2.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-16, I-19, 
Стварање бољих услова 
за рад запослених и 
пацијената 

4.3.2.13. Унапређење компјутерског система у 
Дому здравља  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 

2010- 2013 12.000.000,00 
-Буџет града 

I-19 
Осавремењавање рада, 
применом савремених 
информационих 
технологија у циљу 
убразавања процедура и 
организације рада 
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4.3.2.14. Центар за рехабилитацију зависника 
од ПАС-а  

Град Лесковац, Дом 
здравља Ле. 
Одбор за 
превенцију болести 
зависности 

2011-2012 12.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-16, I-19, 
Функционално јачање 
превентивне здравствене 
заштите у донену 
болести зависности. 

4.3.2.15. Опремање кабинета за офтамологију 
  

Град Лескова, Дом 
здравља Ле. 

2011-2012 6.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-1’2, I-16, I-19, 
Функционално јачање 
капцитета у домену 
офтамологије 
 

4.3.2.16. Унапређење грађевинско-техничких 
услова рада у здравственим 
амбулантама: Д. Локошница, Д: 
Бријање, Разгојна, Бабичко, 
Богојевце, Орашац, Ораовица, 
Јашуња, Драшковац, Бобиште, на 
подручју Грделице: Копашнице, 
Тулово и В. Сејаница, у ООЗЗ Вучје: 
З.С. Стројковце, З.А. Барје, З.А.Б. 
Чифлук, З.А. Оруглица.  

Град Лесковац, Дом 
Здравља 

2011-2013 20.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-16, I-19, 
Јачање техничких 
капацитета   у циљу 
побољшања услова рада 
запослених и пацијената. 
 

4.3.2.19. Прихватилиште за болести 
зависности  

Град Лесковац, 
Градска управа за 
друштвене 
делатности, Дом 
здравља,  
Министарство 
здравља и 
Министарство 
спорта и омладине 
Одбор за 
превенцију болести 
зависности 

2011- 2014 15.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори 

I-11, I-12, I-13,I-16, I-19, 
Функционално јачање 
здравствене заштите у 
домену болести 
зависности. 
 

4.3.2.20. Набавка гинеколошког стола за 
потребе особа са посебним 
потребама  

Град Лесковац, Дом 
здравља Лесковац, 
донатори 

2011-2012 500.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство здравља 

I-11, I-12, I-18, I-19 
Техничко опремање 
гинеколошке службе 
ради пружање 
адекватних здравствених 
услуга особама са 
инвалидитетом 

4.3.2  Детаљни циљ : Допринети стварању бољих услова у пружању здравствене заштите рома  
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4.3.2.1. Организовање едукације са 
превентивним прегледима за Роме 

Дом здравља 
Лесковац, Ромски 
здравствени 
медијатор, Д.К.Рома 
и Ромске НВо  

2010 - 2014 600.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство здравља; 
-Декада Инклузија Рома 

Рано откривање 
евентуалних болести и 
њихово правовремено 
лечење. Повећање нивоа 
свести Рома о бризи за 
своје здравље  

4.3.2.2. Ангажовање Ромских Здравствених 
медијатора 

Дом здравља 
Лесковац, Ромски 
здравствени 
медијатор, Д.К.Рома 
и Ромске НВо  

2010 - 2014 658.800,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство здравља;  
-Декада Инклузија Рома 

Помоћ ромима у 
остваривању својих 
права на здравствену 
заштиту 

Приоритет :  4.4. Омогућити квалитетну, свеобухватну физичку културу са посебним акцентом на развој 
рекреативног спорта 

4.4.1. Детаљни циљ : Створити организацијске и материјалне основе за укључивање већег броја школске и 
студентске популације у спортске и активности физичке културе 
 
4.4.1.1. Пројекат „Свака школа један терен“ Град Лесковац, 

Министарство 
спорта, донатори
  

2010 - 2015 25.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта 

I-11, I-12, I-16,  
Боље здравствено стање 
деце , правилнији развој 
и раст, бољи резултати 
на школским 
такмичењима. 

4.4.1.2. Изградња два терена за тенис и 
један терен за мале спортове у 
склопу СРЦ „Дубочица“ 

Град Лесковац, 
Министарство 
спорта, донатори
  

2010-2013 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта 

I-11, I-12, I-16, 
Стварање одговарајућих 
услова за бављење деце 
и омладине различитим 
спортским активностима. 

4.4.1.3. Изградња и реконструкција 
постојећих спортских терена. 

Град Лескова, 
Министарство 
спорта, донатори
  

2010 - 2015 10.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-16, 
Јачање техничких 
капацитета за несметано 
одвијање наставе из 
физичке културе. 

4.4.1.4. Реконструкција спортске сале ДП 
„Партизан“ 

Град Лесковац, 
Министарство 
спорта, донатори
  

2010-2012 10.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-16, 
Стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање спортских 
активности. 
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4.4.1.5. Проширење и унапређење школских 
спортских лига 

Град Лесковац, 
Министарство 
спорта, донатори
  

2010 - 2014 5.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта  

I-11, I-12, I-16, 
Стварање одговарајућих 
услова за несметано 
одвијање спортских 
активности. 
 

4.4.1.6. Изградња отвореног базена у склопу 
СРЦ „Дубочица“ 

Град Лесковац, 
Министарство 
спорта, донатори
  

2010 - 2015 50.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта 

I-11, I-12, I-16, 
Обезбеђени  услове за 
бављење спортова на 
води 

4.4.1.7. Реконструкција спортског објекта 
„Плави павиљон“ 

Град Лесковац, 
Министарство 
спорта, донатори
  

2010 - 2014 70.000.000,00 
-Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта 

I-11, I-12, I-16, 
Бољи услови за развој 
спорта  и стварање 
услова за нове видове 
спортских активности. 
 

4.4.2. Детаљни циљ : Допринети у стварању бољих услова за развој спота у ромској заједници. 
 

4.4.2.1. Подршка Ромским спортским 
клубовима и обука менаџмента
  

Град Лесковац, 
Градска управа за 
друштвене 
делатности, Ромске 
НВО, Д.К. Рома, 
Спортски савез 

2010 - 2014 -Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта 

Развијање спортскох духа 
код младих Рома 

4.4.2.2. Изградња спортског терена и 
пратеће инфраструктуре ФК - 
ветерница  

Град Лесковац, 
Градска управа за 
друштвене 
делатности, Ромске 
НВО, Д.К. Рома, 
Спортски савез 

2010 - 2014 -Буџет града; 
-Донатори; 
-Министарство спорта 

Обезбедити услове за 
развој спорта 

Приоритет :  4.5. Развити и унапредити богату културну традицију Лесковца као регионалног центра 

 

4.5.1. Детаљни циљ : реконструкција постојећих и изградња нових објеката у циљу јачања капацитета 

4.5.1.1. Трајно решење простора Народне 
билиотеке „Радоје Домановић“ 

Град Лесковац, 
Министарство 
културе 

2011-2014 70.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе 

I-11, I-12, I-16, 
Функционално смештена  
и уређена Народна 
библиотека , сређена и 
обрађена библиотечка 
грађа. 
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4.5.1.2. Трајно решење простора Историјског 
архива и усељавање у исти 

Град Лесковац, 
Министарство 
културе и УСАИД 

2011-2014 1.600.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе; 
-Донатори 

I-11, I-12, I-16, 
Функционално  и добро 
уређен Историјски архив, 
сређена и обрађена 
архивска грађа. 
 

4.5.1.3 Доградња и реконструкција Народног 
позоришта 

Град Лесковац, 
Министарство 
културе 

2011-2014 28.580.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе 

I-11, I-12, I-16, 
Функционално и технички 
уређено Народно 
позориште, са 
могућношћу обогаћивање 
репертуара. 

4.5.1.4 Пројекат обезбеђивања приступа 
Народном музеју особама са 
инавалидитетом (степенице, лифт) 

Град Лесковац, 
Министарство 
културе, 
Министарство рада 
и соц.пол., донатори 

2011-2014 28,580.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе; 
-Министарство за рад и 
социјал.пол; 
-Донатори 

I-11, I-12, I-16, 
Социјализација и лакше 
кретање особа са 
инвалидитетом у 
установама културе. 
 

4.5.2.  Детаљни циљ :  јачање услова за стварање сталних извора финансирања 

4.5.2.1. Подршка пројектима који промовишу 
европске културне вредности и 
стандарде 

Град Лесковац  2010-2014 10% -Буџет града  I-13,I-16,  
Афирмација Европских 
вредности кроз сферу 
културе. 

4.5.2.2. Пројектно финасирање и конкурс за 
финасирање пројеката у култури 

Град Лесковац  2010-2014 20.000.000,00 
-Буџет града  

I-13,I-16, 
Примена  нове 
методологије и начин 
рада за одобравање и 
финасирање пројеката у 
култури 

4.5.2.3. Програми едукације, стручно 
усавршавање за запослене у култури 

Институција и 
удружења у области 
културе, Едукациони 
центар  

2010-2014 1.500.000,00 
-Буџет града  

I-13, 
Виши ниво образовања и 
васпитања.  

4.5.2.4. Израда развојне стратегије у култури Град Лесковац 2010-2014 1.000.000,00 
-Буџет града 

I-11, I-12, I-13, I-16 
Стратешки приступ у 
развоју културе 

4.5.3.  Детаљни циљ :  Унапређење постојеће сарадње са културним институцијама у региону и Европи 
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4.5.3.1 Представљање средине и подршка 
пројектима на међунродним 
манифестацијам, фестивалима и 
такмичењима  

Град Лесковац, 
Министарсто 
културе и донатори  

2010-2014 5.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе;  
-Донатори 

I-11,I-12,I-13, I-16, 
Међународна промоција 
и афирмација културних 
вредности и традиције 

4.5.3.2. Интернационални филмски фестивал 
„ЛИФЕ“  

Град Лесковац, 
Министарсто 
културе и донатори, 
ЛКЦ 

2010-2014 2.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе 

I-16 
Обогаћивање културне 
понуде и страним 
културним садржајем 

4.5.4.  Детаљни циљ :  Кампања очувања културног идентитета за јачање културолошке свести 

4.5.4.1. Трајно решење простора за 
финасирање „Легата Николаја 
Тимченка И Драгољуба Трајковића 
 

Град Лесковац, 
Министарсто 
културе и донатори 
 

2010-2014 30.000.000,00 
-Буџет града 

I-16 
Заштита и брига 
културног наслеђа града 
оличено у легати 
Николаја Тимченка и 
Драгољуба Трајковића 

4.5.5.  Детаљни циљ :  заштита културно-историјских обележја 

4.5.5.1 Заштита археолошких ископина на 
локалитетима „Јашуњиских 
манастира” и „Скобаљић 
 

Град Лесковац, 
Министарство 
културе и донаторе, 
Народни музеј 

2010-2014 10.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе;  
-Донатори  

I-16 
Заштита културно- 
историјских спонемика 
 

4.5.5.2 Уређење  археолошког локалитета 
„Скобаљић град“ 

Музеј, Агенција за 
локални економски 
развој и ЈП 
Дирекција 

2012-2014 20.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе;  
-Донатори  

I-16 
Заштита културно-
историјских спонемика 
 

4.5.5.3 Стављање под заштиту подручја око 
кањона реке Вучјанке (иницијатива 
надлежним институцијама), 
реализација према планској 
доументацији 

Музеј, Агенција за 
локални економски 
развој и ЈП 
Дирекција 

2012-2014 20.000.000,00 
-Буџет града; 
-Министарство културе;  
-Донатори  

I-16 
Заштита културно-
историјских спонемика 
 

4.5.6.  Детаљни циљ :  Допринети стварању услова за развој културе у ромској заједници 

4.5.6.1 Надградња дома културе 
  

Град Лесковац, 
Градска управа за 
друштвене 
делатности. Ромски 
НВО-и и ДК. Рома 

2010 - 2014 -Буџет града; 
-Министарство културе;  
-Донатори;  
-Министарство за НИП;  
-Републичка дирекција за 
изградњу; 
-Декада инклузија Рома 

Побољшање услова рада 
у Дому Културе рРома и 
могућност да остала 
Ромска УГ нађу своје 
место. 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ ЛСДС 2010 – 2019.    Стратегија одрживог развоја  
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 ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА  
ГРАДСКА УПРАВА И БУЏЕТ 
 

Визија : Лесковац град задовољних грађана који доживљавају локалну самоуправу као свој сервис. 
 

5.Стратешки циљ :   Изградити управу која доследно поштује принцип 
легализма, ствара конкурентни локални систем 
финансија и ради на увећању локалних слобода и 
права грађана. 

Степен приоритета  
(висок/средниј/ниски) 

5.1 Приоритет :  Установити стручну, ефикасну, ефективну, непристрасну и деполитизовану управу. 

5.1.1   Детаљни циљ:  Створити оптималну структуру Градске управе 
              

Број Пројекат ПАРТНЕРИ Време Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

5.1.1.1   
Израда територијалне организације 
града Лесковца 

Градско веће, 
Скупштина града, 
НВО 

2010 
/ 
-Буџет града 
 

Успостављање развојне 
хијерархијске мреже 
насеља на градском 
нивоу 

5.1.1.2   
Формирати нове општине - једну или 
две градске, општине Вучје, 
Грделица, Брестовац, Печењевце 

Градско веће, 
Скупштина града, 
НВО 

2010 
/ 
-Буџет града 
 

Успостављање развојне 
хијерархијске мреже 
насеља на градском 
нивоу 

5.1.1.3    Израда Функционалне анализе Град Лесковац, 
Агенција за локални 
економски развој 

2010 2.500.000,00 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-дефинисан модел 
управе 

5.1.1.4    Оснивање посебне групе - 
Реформски тим за реформу управе 

Градско веће 2010 / 
-Буџет града 

-донета одлука 

-усвојен акциони план 
5.1.1.5    Доношење oдлукe о градској управи Скупштина Града 2010 / 

-Буџет града 
-донета одлука 
-усвојене 
систематизације 
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5.1.1.6    Израда  Статегије менаџмента 

квалитета (МК) увођењем CAF 
(Common Assessment Framework) 

Градско веће, 
Градска управа за 
опште послове, 
Агенција за локални 
економски развој, 
СКГО, НАЛЕД 

2010-2013 900.000,00 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-донета одлука 
-формиран тим 
-утврђени критеријуми 
-донета стратегија МК 

5.1.2. Детаљни циљ : Деполитизовати највећи део руководећих радних места 

5.1.2.1 
 

Доношење Одлуке о конкурсном 
избору руководиоца 

Скупштина града, 
Градска управа за 
опште послове 

2010 / 
-Буџет града 

-донета одлука 
-утврђени критеријуми 
-расписани конкурси 

5.1.2.2 Усаглашавање правилника о 
систематизацији пооштравањем 
критеријума за избор руководилаца 

Градска(е) управа(е)  2010-2011 / 
-Буџет града 

-донета одлука 
-утврђени критеријуми 
-усвојене 
систематизације 

5.1.3. Детаљни циљ : Унапредити систем процедура пријема нових службеника 
 

5.1.3.1 
 

Доношење Одлуке о посебним 
мерилима у процедури пријема нових 
службеника 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2010-2011 / 
-Буџет града 

-донета одлука 
-утврђена посебна 
мерила 
-усвојене 
систематизације 
-расписани конкурси 

5.1.4. Детаљни циљ : Унапредити систем додатног образовања и континуираног обучавања службеника 
 

5.1.4.1 
 

Усвајање Програма образовања и 
обучавања запослених 

Градско веће, 
Градска управа за 
опште послове, 
Агенција за локални 
економски развој, 
СКГО, НАЛЕД 

2010 300.000,00 
-Буџет Града; 
-Донатори  

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен Програм 
 -дефинисан акциони 
план 

5.1.4.2 Доношење годишњег плана обуке 
запослених 

Градско веће, 
Градска управа за 
опште послове, 
Агенција за локални 
економски развој, 
СКГО, НАЛЕД 

2010-2014 100.000,00 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-утврђени критеријуми 
-донет план 
-дефинисан акциони план 
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5.1.4.3 Обуке запослених Агенција за локални 
економски развој 

2011-2014 5.000.000,00 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим – 
ангажовани адукатори 
-утврђени критеријуми 
-дефинисан акциони план 
-25% запослених 
годишње обухваћено 
планом обуке 

5.1.5. Детаљни циљ : Унапредити систем контроле и оцењивања квалитета рада службеника 
 

5.1.5.1 
 

Усвајање Одлуке о платама 
именованих, постављених и 
запослених лица у градским 
органима, организацијама и 
службама 

Градско веће, 
административни 
одбор Скупштине 
града 

2010 / 
-Буџет града 

-донета одлука 
-закључени уговори о 
раду 

5.1.5.2 Доношење Одлуке о одређивању 
критеријума за мерење квалитета и 
учинка рада службеника 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2011 / 
-Буџет града 

-утврђени критеријуми 
-донета одлука 
-донета решења 

5.1.6. Детаљни циљ : Увести јединствени систем базе података 
 

5.1.6.1 
 

Израда пројекта умрежавања зграда 
локалне самоуправе где су смештене 
управа и службе са ЈП, ЈКП, јавним 
установама, МЗ и МК и др. органима 

Градска управа за 
опште послове, ЈП 
Дирекција, ГУЦ 

2010 200.000,00 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-расписивање конкурса 
-формиран тим 
-израђена анализа стања 
-израђен пројекат 

5.1.6.2 Повезивања зграда где су смештене 
Градске управе са ЈП и ЈКП и 
укључивање у мрежу МЗ, МК, ЈП,ЈКП 
и ЈУ 

Градска управа за 
опште послове,  

2011-2014 / 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-расписивање конкурса 
-извођење радова 
-функционална мрежа 

5.1.6.3 Израда пројекта система повезаних 
база података 

Градски услужни 
центар (ГУЦ), 
Градска управа за 
опште послове, 
координатор за 
електронску  управу 

2011-2014 100.000,00 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-расписивање конкурса 
-формиран тим 
-израђена анализа стања 
-израђен пројекат 
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5.1.6.4 Комплетирање и ажурирање базе 
података 

Градска управа за 
опште послове, 
ГУЦ,  

2011-2014 / 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-формиран тим 
-ажуриране базе 
података 
-јединствена база 
података 

5.1.6.5 Утврђивање стратегије 
обједињавања истурених делова 
градске управе под једним кровом 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2011 / 
-Буџет Града; 
-Министарство за државну 
управу и локалну 
самоуправу; 
-Донатори 

-формиран тим 
-усвојена стратегија 
-дефинисан акциони план 

5.1.7. Детаљни циљ : Унапредити унутрашњу и спољашњу комуникацију (ИНТРАНЕТ – јединствена рачунарска 
мрежа и ЕКСТРАНЕТ –мрежа усмерена ка корисницима пре свега коришћењем интернета) 

 

5.1.7.1   
Израда Стратегије информационог 
система градске управе (ИКТ 
стратегија) 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2010 / 
-Буџет града; 
-Републичка министарства и 
агенције; 
-Донатори 

-формиран тим 
-усвојена стратегија 
-дефинисан акциони план 

5.1.7.2   

Формирање електронске управе 
града лесковца 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2010 / 
-Буџет града; 
-Републичка министарства и 
агенције; 
-Донатори 

-донета одлука о градској 
управи или одређен 
координатор 
-дефинисан аксиони план 
-усвојена 
систематизација 

5.1.7.3   

Унапређење рада Услужног центра 
кроз оснивање информационих 
центара (систем ''24'' и систем ''48'') 

Градско веће, ГУЦ, 
Градска(е) 
управа(е), Агенција 
за локални 
економски развој, 
НАЛЕД 

2010-2011 / 
-Буџет града; 
-Републичка министарства и 
агенције; 
-Донатори 

-основан ''систем 24'' 
-основан ''систем 48'' 
-обучени запослени 
-побољшан квалитет 
услуга за 20% 

5.1.7.4   
Формирање канцеларије за 
комуникацију са грађанима или ПР 
службе 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2010 / 
-Буџет Града 

-донета одлука 
-усвојена 
систематизација 
-усвојен програм рада 

5.1.7.5   

Објављивање кодификованих 
прописа Града на сајту  

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2011-2013 / 
-Буџет Града 

-донета одлука 
-едиција кодификованих 
прописа 
-прописи доступни на 
сајту 
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5.1.7.6   Објављивање на сајту града 
формулара за поступке пред 
градским управама са упутством 

Градска(е) управа(е) 2010-2011 / 
-Буџет Града 

-ажурирани формулари 
-формулари доступни на 
сајту 

5.1.7.7   Унапређење доступности процеса 
праћења предмета путем интернета 

ГУЦ, Градска(е) 
управа(е) 

2011-2012 / 
-Буџет Града 

-ажуриран програм 
доступан на сајту 

5.1.8. Детаљни циљ :  Дефинисати мере за обезбеђивање родне, језичке и националне равноправности у градској 
управи 

 

5.1.8.1 
 

Промовисање концепта родне, 
равноправности 

Градска(е) управа(е) 2011-2014 / 
-Буџет Града 

-утврђен концепт 
усклађен са законима и 
стандардима ЕУ 
-повећано учешће жена у 
извршној власти 

5.1.8.2 Промовисање концепта језичке и 
националне равноправности 

Градска(е) управа(е) 2011-2014 / 
-Буџет Града 

-утврђен концепт 
усклађен са законима и 
стандардима ЕУ 

5.2 Приоритет :   Унапредити јавност рада градске управе – транспарентност управе. 
 

5.2.1.  Детаљни циљ:  Унапредити могућности за учешће јавности кроз изношење сугестија, замерки и предлога у 
вези са радом градске управе, интерактивна сарадња, јачање међусобних односа и стварање 
неопходног поверења 

 

5.2.1.1 Израда интерактивног wеb портала 
ради постизања јавности у раду свих 
организација (размена података, 
усклађивање активности...)  

Е-управа, ГУЦ, 
кабинет 
градоначелника 

2010-2014 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-интерактивни сајт града,  
-повећан број посетилаца 
сајта, 

5.2.1.2 Формирање ПР службе Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2010 / 
-Буџет Града 

-донета одлука 
-усвојена 
систематизација 
-усвојен програм рада 

5.2.2. Детаљни циљ:  Унапредити сарадњу са медијима, охрабривање јавне дебате и промоција активности управе 
наглашавањем услужног карактера управе 

 

5.2.2.1 Доношење плана сарадње са 
медијима (редовне конференције за 
штампу, саопштења, пресклипинг, 
анализа писања медија...) 

Кабинет 
градоначелника, ПР 
служба 

2010-2014 / 
-Буџет Града 

-донет план сарадње 
-усвојена 
систематизација 
-дефинисане активности 
 

5.2.2.2 Доношење плана јавне дебате о 
стратешким документима и буџету 

Градско веће, 
Градска(е) управа(е) 

2010-2014 / 
-Буџет Града 

-донет план 
-дефинисане активности 
-утврђени рокови 
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5.2.2.3 Доношење плана промоције 
активности управе 

Градско веће, ПР 
служба, Градска(е) 
управа(е 

2010-2014 / 
-Буџет Града 

-донет план 
-дефинисане активности 
-утврђени рокови 

5.2.3.  Детаљни циљ: Установити електронску управу 
 
5.2.3.1   Укључивање стручне јавности у 

поступак израде општих правних 
аката webmail презентацијом  аката 

Градско веће, 
Градска(е) 
управа(е), е-управа 

2010-2014 / 
-Буџет Града 

-дефинисане активности 
-утврђени рокови 
-интерактивни сајт 

5.2.3.2   Укључивање стручне јавности у 
поступак израде аката стручне 
политике (стратегије и програми) 
webmail презентацијом 

Градско веће, 
Градска(е) 
управа(е), е-управа, 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2014 / 
-Буџет Града 

-дефинисане активности 
-утврђени рокови 
-интерактивни сајт 

5.3  Приоритет :   Ојачати финансијске капацитете 
 
 

5.3.1   Детаљни циљ :  Унапредити управљање градском имовином 
 

5.3.1.1    Израда базе података имовине града Градска управа за 
имовину 

2010 - 2011 / 
-Буџет Града 

-дефинисане активности 
-утврђени рокови 
-израђена база података 

5.3.1.2    Израда Програма  управљања 
имовином града 

Градско веће, 
Градска(е) 
управа(е), 

2011 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен Програм 
 -дефинисан акциони 
план 

5.3.2    Детаљни циљ : Ширити базу пореских обвезника кроз јачање појединачне мотивације 

 

5.3.2.1     Јачање капацитета локалне пореске 
администрације 

Градско веће, ГУ за 
финансије 

2010-2014 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-дефинисане активности 
-утврђени рокови 
-утврђени критеријуми 
 

5.3.2.2     Установљење система стимулација 
за редовно измиривање пореских 
обавеза 

Градско веће, 
Градска(е) 
управа(е), 

2010-2011 Буџет Града, -донета одлука о 
стимулацијама 
-донета решења 

5.3.3    Детаљни циљ :  Израдити Програм осавремењивања - модернизовања наплате и надзора над наплатом 
буџетских прихода 
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5.3.3.1     Израда Програма осавремењивања и 
обједињавања наплате и надзора 
над наплатом прихода 

Градско веће, ГУ за 
финансије 

2010-2011 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен Програм 
 -дефинисан акциони 
план 

5.3.3.3     Утврђивање Програмских принципа у 
реализацији буџетских прихода 

Градско веће, ГУ за 
финансије 

2010-2011 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 

5.3.3.4     Доношење годишњег плана употребе 
средстава на основу програма 
активности буџетских корисника 

Скупштина града, 
Градско веће, ГУ за 
финансије 

2010-2014 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен план 
 -дефинисан акциони 
план 

5.3.3.5     Установљење система обједињене 
наплате 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ЈП и ЈКП 

2010-2011 / 
-Буџет Града 

-донета одлука 
-формирање тима 
-предлог модела 
-установљен систем 

5.3.4    Детаљни циљ : Установити систем пројектног и конкурсног трошења буџетских средстава 
 

5.3.4.1     Доношење одлуке о увођењу 
конкурсно-пројектног принципа у 
финансирању буџетских расхода 

Градско веће, ГУ за 
финансије 

2010 / 
-Буџет Града 

-утврђени критеријуми 
-донета одлука 
-дефинисан акциони план 

5.3.4.2   
Доношење годишњих одлука о 
конкурсима за области буџетских 
расхода 

Скупштина града, 
Градско веће, ГУ за 
финансије 

2010-2019 / 
-Буџет Града, 

-усвојен буџет 
-утврђени критеријуми 
-донета одлука 
-дефинисан акциони план 

5.3.5    Детаљни циљ : Израдити Програм финансијске консолидације ЈП, ЈКП и установа, транспарентно 
управљање редефинисањем циљева 

 

5.3.5.1     Доношење Програма финансијскe 
ревитализацијe и стабилизацијe 
пословања ЈП i ЈКП 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ЈП и ЈКП 

2010-2011 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен Програм 
 -дефинисан акциони 
план 
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5.3.5.2     Израда Студије изводљивости 
формирања холдинга ЈП и ЈКП 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ЈП и ЈКП 

2012 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојена студија 

5.3.5.3    Редефинисање улоге Управних 
одбора ЈП и ЈКП 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ЈП и ЈКП 

2012 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен модел 
 -дефинисан акциони 
план 

5.3.6    Детаљни циљ : Израдити Стратегију приватизације ЈП и ЈКП 
 

5.3.6.1     Израда компаративне анализе 
модела приватизације ЈП и ЈКП 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ЈП и ЈКП 

2010-2011 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен модел 

5.3.6.2     Доношење Одлука о моделу 
приватизације појединачних ЈП и ЈКП 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ЈП и ЈКП 

2012 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-израђена анализа 
фактичког стања 
-утврђени критеријуми 
-усвојен модел 
 -дефинисан акциони 
план 

5.3.7    Детаљни циљ : Стварити услове за емитовање обвезница   

5.3.7.1     Учешће у заједничкој  иницијативи 
локалних самоуправа за доношење 
закона о имовинској и фискалној 
децентрализацији 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ГУ за 
привреду 

2010-2011 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-усаглашен модел 
-дефинисан акциони план 

5.3.7.2     Учешће у заједничкој  иницијативи 
локалних самоуправа за доношење 
закона о омогућавању емитовања 
обвезница 

Градско веће, ГУ за 
финансије, ГУ за 
привреду 

2012 / 
-Буџет Града 

-Формиран тим 
-усаглашен модел 
-дефинисан акциони план 

5.3.8    Детаљни циљ : Унапредити сарадњу са државном управом, институцијама и организацијама 
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5.3.8.1 Унапређење билатералне сарадње 
са министарствима и републичким 
агенцијама заједничком 
реализацијом пројеката 

Градско веће, 
градоначелник, 
Агенција за локални 
економски развој, 
Градска(е) 
управа(е), 

2010-2014 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-усаглашен модел 
-дефинисан акциони план 

5.3.8.2 Активно учешће у програмима СКГО Градско веће, 
градоначелник, 
Агенција за локални 
економски развој, 
Градска(е) 
управа(е), 

2010-2014 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-усаглашен модел 
-дефинисан акциони план 

5.3.9  Детаљни циљ: Унапредити билатералну сарадњу са међународним организацијама и институцијама 

5.3.9.1 Обука за представнике локалне 
самоуправе, НВО, и предузетника о 
томе како заједнички приступати 
развојним фондовима, 
потенцијалним партнерима и 
инвеститорима 

Градско веће, 
кабинет 
градоначелника, 
Агенција за локални 
економски развој 

2010-2011 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-донет програм обуке 
-дефинисан акциони план 

5.3.9.2 Формирање међусекторског 
пројектног тима за израду пројеката и 
лобирање 

Агенција за локални 
економски развој, 
НВО сектор 

2010-2011 3.500.000,00 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-дефинисан акциони план 

5.3.10 Детаљни циљ:   Унапредити свеобухватну сарадњу три сектора (јавни, приватни и НВО сектор) 
 

5.3.10.1 Установљење принципа заједничког 
наступа јавног, приватног и НВО 
сектора  

Градско веће, 
кабинет 
градоначелника, 
Агенција за локални 
економски развој, 
НВО, удружења 
предузетника 

2010 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-Формиран тим 
-утврђени принципи 
-дефинисан акциони план 

5.3.10.2 Унапређење рада Савета за развој 
Лесковца 

Градско веће, 
кабинет 
градоначелника, 
Агенција за локални 
економски развој,  
удружења 
предузетника 

2010-2011 / 
-Буџет Града; 
-Донатори 

-дефинисан акциони план 

 


