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На основу члана 32. став 1. тачка 4. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана 25. став 1. тачка 4.
Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'' број 12/08, 7/11 и 43/12),
Скупштина града Лесковца, на __ седници одржаној __. ________ 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА СА АКЦИОНИМ
ПЛАНОМ 2015-2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Усвaja сe Програм развоја Града Лесковца са акционим планом 2015-2020.
година, који је израђен у оквиру Програма EU EXCHANGE 4 који финансира Европска
унија, и којим руководи Делегација европске уније у Републици Србији, а спроводи
Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је текст Програма развоја Града Лесковца са акционим
планом 2015-2020. година.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику града Лесковца.

Број: 06-__/15-I
У Лесковцу, __. ________ 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Душан Цветковић Лешњак
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УВОДНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Поштовани суграђани,
Стратегија Града Лесковца усвојена је за период
2010-2019. године. На тај начин Скупштина града
Лесковца је својом Одлуком изразила јасну жељу и
потребу свих заинтересованих субјеката, да се
проблемима и питањима од значаја за дугорочни
развој приступи путем процеса израде Стратегије
одрживог развоја.
Сада је пред нама још један важан документ,
Програм развоја града Лесковца са акционим планом
за период од 2015-2020. године.
Процесу планирања развоја града приступило се
почевши од анализе стања кључних области за
унапређење квалитета живота становништва. У
креирању програма развоја, град се руководио
најважнијим циљевима, пре свега: отварање нових радних места и смањење стопе
незапослености, смањење родне и друштвене неједнакости маргинализованих група,
подстицање запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и других ризичних
група.
Основни задатак у процесу планирања је одредити краткорочне, средњорочне и
дугорочне циљеве одрживог развоја и предложити мере и активности које ће допринети
усклађивању интереса и жеља свих заинтересованих за развој града Лесковца.
Планирање сопственог развоја представља одговорност за будућност и утврђивање идеја
и путева, односно задатака и средстава реално потребних да би се остварили жељени
циљеви.
У фокусу стратегијског планирања је одређење визије будућности и њене пројекције на
решења друштвених, економских, техничких, институционалних и проблема везаних за
очување традиционалних вредности и животне средине.
Као одговорна локална самоуправа показујемо спремност да се одредимо према својој
будућности и да створимо све неопходне предуслове за имплементацију капиталних
пројеката сопственим људским и финансијским ресурсима, као и уз помоћ институција
Републике Србије и фондова и институција Европске уније и других међународних
субјеката.
Будимо поносни на своју традицију и порекло, сачувајмо богато наслеђе и учинимо
заједнички напор да Лесковац поново заблиста пуним сјајем.
Остваримо циљеве заједно!
Градоначелник Лесковца
др Горан Цветановић
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1. MЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
Стратешко планирање на нивоу локалне самоуправе представља основ за локални
економски развој, побољшање услова за инвестирање, побољшање конкурентности локалне
привреде, као и за конкурентност локалне заједнице у односу на друге локалне заједнице.
Способност локалне заједнице да се прилагоди условима на домаћем и међународном тржишту,
јесте њена способност да схвати озбиљност процеса локалног економског развоја и да наступи
стратешки на тржишту које се веома брзо мења.
Програм развоја града Лесковца (у даљем тексту Програм) је важан планско-развојни
документ који треба да пружи смернице и подстицаје за будући развој локалне заједнице, за
наредних шест године, односно у периоду од 2015. до 2020. године. Програм се дефинише,
усваја и спроводи на нивоу града и односи се на територију града Лесковца.
Програм развоја односи се на одрживи развој града Лесковца што подразумева
економски развој локалне заједнице кроз рационално коришћење природних ресурса,
достизање светских стандарда у области образовања, културе, социјалне заштите, здравства,
спорта и свих других области значајних за унапређење квалитета живота у једној локалној
заједници.
Град Лесковац је одабран у оквиру програма „EU Exchange 4 – Конкурс за подршку
стратешком планирању и управљању финансијама“ да добије подршку експерата за израду
Акционог плана Стратегије одрживог развоја од стране Сталне конференције градова и
општина и спољних експерата. „EU Exchange 4“ је двогодишњи програм који финансира
Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи га Стална
конференција градова и општина.
У циљу израде Акционог плана Градоначелник Града Лесковца је Одлуком, број:
104/2014-IV од 8.4.2014. године формирао координациони тим за израду Акционог плана. У
сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и консултантом, Координациони тим је
израдио Програм развоја са акциони планом за реализацију Стратегије одрживог развоја града
Лесковца за период од 2015. до 2020. године.
Методологија израде Програма развоја са акционим планом рађена је по СЛОР
методологији, у складу са предлогом СКГО-а.
Процес израде Акционог плана састојао се од следећих фаза:
1. Израда Ситуационе анализе
2. Израда Акционог плана
3. Имплементација, управљање и праћење
Израда ситуационе анализе подразумевала је израду кратке друштвено економске
анализе по приоритеним областима, укључујући и СВОТ анализу која представља аналитичку
методу којом се дефинишу критични фактори који имају највећи утицај на развој општине, с
циљем да би се локални ресурси користили ефикасније, унапредило пословање, анализирала и
боље разумела конкуренција, откриле нове могућности и искористиле постојеће шансе и боље се
припремили за могуће претње у окружењу.
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У циљу што боље анализе, употребљена је савремена метода „бенчмаркинг“, то јест
упоредна анализа, која на темељу упоређивања са другим системима пружа могућност учења и
промене понашања. Она се користи као инструмент за идентификацију и оцену властитог
конкурентског положаја и усмерена је на изградњу будућих потенцијала успеха, и у том
контексту је драгоцено учење о томе како се нешто (производ, процес, функција) може
остваривати боље. Релативна једноставност инструмента и високи потенцијални ефекти његове
примене доводе до његове све шире употребе.
За упоредну анализу изабрана су 2 града из Централне Србије – Краљево и Крушевац, на
основу сличних економских, демографских, природних и културно-историјских датости и
развијености. Анализа упоређивања са изабраним градовима (бенчмаркинг анализа) је
направљена на бази званичних статистичких податка, а сврха анализе је била да се установе
упоредиве вредности развоја у односу на град Лесковац. Поређење ових градова се темељи на
основу квалитативних и квантитативних показатеља, а упоређивани су подаци везани за
становништво, инфраструктуру, привреду, образовање, здравствену и социјалну заштиту.
Такође, у циљу хармонизације са националним стратешким оквиром, урађена је анализа
Сратегије са Нацртом Националног Плана регионалног развоја и радном верзијом Стратегије
региона Јужна и Источна Србија. Поред овог, урађен је Извештај о досадашњој имплементацији
Програма развоја града Лесковца 2009-2013, и анализа имплементације Стратегије у периоду
2010-2014, ажуриране вредности индикатора одрживости и дат приказ градских јавних
финансија.
Садашњи развојни ниво је резултат низа историјских, демографских, политичких,
географских и економских фактора који се не могу превазићи у кратком временском периоду. У
том смислу, Програм се бави кључним питањима која су у друштвено-економској анализи
идентификовани као „корен“ или „узрочник“ проблема, и који ће се решавати у средњорочној или
дугорочној перспективи кроз различите интервениције. Основне узрочнике проблема можемо
разматрати у оквиру тржишних неуспеха, превасходно на националном нивоу који су се прелили на
локални.
Информације из ситуационе анализе као и резултати рада са састанака и радионица
одржаних са локалним актерима, указују и на негативне аспекте везане за досадашњи развој,
као што су генерално слаб економски контекст, неповољни социјални услови и недовољно
развијен инфраструктурни систем.
Потреба за радним местима и привредни опоравак захтева знатно већи обим
инвестиција, што значи да се конкурентска позиција града мора ојачати да би се привукле
додатне инвестиције поготово у контексту актуелне кризе, која је чак светских размера. Упркос
томе, постоје и снаге и могућности које могу да омогуће одрживи раст града, превасходно кроз
коришћење неспорних локалних потенцијала као што су близина међународних коридора, и
значајни ресурси за развој индустрије и пољопривреде. Одрживи економски раст примарно
зависи од подршке привредним гранама које доприносе отварању нових радних места и
побољшања конкурентности локалне привреде уз истовремено смањење деградације
природног окружења, депопулације и сиромаштва.
Ово има за последицу да стратешке правце који следе, треба разматрати у
дугогодишњој перспективи, како би се успоставила локална заједница са високо квалитетном,
социјалном, економском, просторном, инфраструктурном и институционалном структуром.
Овако постављен интегрални развој требало би да промовише Лесковац као дестинацију
пожељну за живот, а резултат спровођења Стратегије и Програма би требало да буде упоредив
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са градовима сличне величине. Следећи ову перспективу, на бази визије, стратешки правци и
циљеви треба да укажу на слаба места у локалној средини стварајући на тај начин могућност
њиховог унапређења кроз серију планских акција.
Искуство у партиципативном планирању у општинама и градовима у Србији још је у
зачетку, те начини инстутуционализовања учешћа грађана у процесу доношења одлука
предвиђени овом документом представљају нови допринос развоју локалне демократије.
Такође, значајно је наглашен систем управљања, неопходан за успешно спровођење планских
докумената и праћење тог спровођења, јер планирање и управљање је жив процес, путовање, а
не крајње одредиште.
Тим за израду Програма развоја града Лесковца са акционим планом 2015-2020. година
радио је у саставу:
Координациони тим:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Саша Младеновић, координатор тима,
Јелена Златановић, члан тима,
Дражен Ружић, члан тима,
Весна Николић, члан тима,
Ненад Арсић, члан тима,
Ивана Цветковић, члан тима,
Наташа Трајковић, члан тима,
Ивана Савић, члан тима,
Маја Коцић, члан тима,
Ђорђе Станковић, члан тима,
Александар Младеновић, члан тима.
Радни тим састављен од представника следећих институција :

Агенција за пројектовање и дизајн,Орбис Лесковац , Актив директора основних школа,
Актив директора средњих школа, Банка Интеса, Центар за развој Јабланичког и Пчињског
округа, Центар за социјални рад, Центар за стручно усавршавање у образовању, представници
градског већа, Црна Трава ад Лесковац,
Црвени крст, Дом културе Рома, Гимназија Лесковац, ГУ за друштвене делатности, ГУ за друштвене делатности, ГУ за финансије, ГУ за
финансије и Локална пореска администрација, ГУ за имовину и имовинско правне послове , ГУ
за инспекцијске послове и комунална полиција, ГУ за јавне набавке, ГУ за опште послове, ГУ
за послове градске Скупштине и Градског већа, ГУ за привреду и пољопривреду, ГУ за
пружање услуга грађанима - Градски услужни центар, ГУ за пружање услуга грађанима,
Јединствени шалтер за издавање грађевинских дозвола, ГУ за урбанизам и комунално стамбене
послове, ГУ за заштиту животне средине, Инвест-градња доо Лесковац, ЈКП Грделица, ЈКП
Комуналац, ЈКП Пијаца, ЈКП Топлана, ЈКП Водовод Лесковац, ЈП „Србија суме“, ЈП „Наша“
радио-телевизија, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈП Електродистрибуција,
Канцеларија за младе, Културни центар, 4М доо, Музичка школа, Начелник школске управе,
Национална служба за запошљавање, Народна библиотека Радоје Домановић, ОШ Јосиф
Костић, ОШ Светозар Марковић, ОШ Вук Караџић Бобиште, ОТП Банка, Пољопривредна
саветодавна стручна служба, помоћник Градоначелника из области урбанизма, помоћник
Градоначелника за економски развој, помоћник Градоначелника задузен за питања друштвених
делатности (спорт, култура, образовање, здравство), Председник савета за развој града,
Предшколска установа Вукица Митровић, Регионална Привредна комора, Савет за
запошљавање, Савез за школски спорт, Школа за текстил и дизајн – тренинг центар, Одбор за
родну равноправност града Лесковца, Спортски савез, Станковић инжењеринг доо Лесковац,
Технолошки факултет, Телеком Србија АД, Туристичка организација Лесковац, Удружење
предузетника, УГ Окружна организација слепих, УГ Ресурс центар, УГ Удружење глувих и
наглувих, УГ Удружење за МНРО, Установа за одрасле и старије Лесковац, Висока пословна
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школа струковних студија, Висока пословна школа за текстил и дизајн, Завод за јавно здравље,
Здравље Актавис доо.
На изради Програма развоја града Лесковца са акционим планом 2015-2020. године
радило је укупно 89 лица од чега је 49.44% жена.
Имeницe кoje сe у oвoм Програму кoристe при oзнaчaвaњу звaњa и зaнимaњa у мушкoм
рoду, истoврeмeнo пoдрaзумeвajу имeницe у жeнскoм рoду.
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2. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА
2.1. ДРУШТВЕНО- ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
Географски положај, природне карактеристике и природни ресурси
У срцу простране и плодне лесковачке котлине, дугачке 50 и широке 45 километара,
налази се град Лесковац који је привредни, друштвени, политички, културно-просветни и
административни центар Јабланичког округа. Град Лесковац има 144 насељена места од којих
су три, Лесковац, Грделица и Вучје, градског типа. Само подручје града Лесковца налази се на
надморској висини од 210 до 240 метара и смештено је у плодној котлини, оивиченој Бабичком
гором (1098m), Селичевицом (903m) и Сувом планином на истоку, Раданом (1409m) и Пасјачом
на западу, и Кукавицом (1442m) и Чемерником (1638m) на југу. На северу је отворена према
Нишкој, а на југу, преко Грделичке клисуре, према Врањско-бујановачкој котлини.
Слика 1 Географски положај Лесковца

Северна географска ширина града је 42°52', а источна географска дужина 21°57'.
Географско-саобраћајни положај лесковачке котлине има транзитни карактер. Кроз њу пролазе
важне међународне саобраћајнице, али и саобраћајни правци нижег реда. Главни саобраћајни
правац повезује Западну и Средњу Европу са Македонијом, Грчком и Малом Азијом.
На западу, долином Јабланице, налази се саобраћајни правац који повезује лесковачку
котлину са косовском котлином (пут Лесковац-Лебане-Медвеђа-Приштина). Са Пиротском
котлином повезана је долином Власине и Лужнице, а долином Власине са Власином и
Крајиштем односно Бугарском.
Блага умерено-континентална клима са просечном годишњом температуром од 11,10°C,
падавинама 625.40 mm и благом надморском висином од 210-240m je изузетно погодна за
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живот и привредне активности. Укупна пољопривредна површина чини 572km2 лесковачке
територије, а површина под шумама је 278km2. град Лесковац припада региону са економијом
базираном на природним богатствима и неискоришћеним ресурсима, што га сврстава у мање
развијене градове.
Највећа река лесковачког краја је Јужна Морава која тече од југа према северу и заједно
са Западном Моравом чини Велику Мораву. Кроз сам град протиче река Ветерница, која
заједно са реком Вучјанком чини главни речни потенцијал града.
Природна богатства лесковачког краја погодују великој разноврсности биљног и
животињског света. Најраспрострањеније животињске врсте су: срндаћи, дивље свиње, зечеви,
јаребице и фазани, док је код биљака приметно веома разнолико присуство лековитих и других
корисних биљака.
Десетак километара јужно од Лесковца, пространа лесковачка котлина почиње да
прелази у брдовит предео под шумом. Ту настаје живописна Грделичка клисура. Потенцијал за
развој туризма у граду Лесковцу је планина Кукавица, која је смештена између Врањске
котлине на југу, Лесковачке на северу, односно Грделичке клисуре на истоку и долине
Ветернице, са највишим врхом Влаином (1441 м.н.в.). Планина Кукавица располаже природним
условима за развој планинског и ловног туризма, обзиром на богатство ловне дивљачи.
Историја
Легенда каже да је Лесковац добио име по биљци лески која је расла на простору
некадашњег исушеног језера које се налазило испод брда Хисара у близини садашњег града. По
њој је насеље добило име Лесковац пре више од 600 година. О животу словенских предака на
овим просторима нема помена све до XII века, када је предео око данашњег Лесковца под
именом Глубочица (Дубочица) грчки цар Манојло поклонио Стефану Немањи. Крајем 18. века
Лесковац је већ центар великог Лесковачког пашалука који је обухватао целу територију
бившег санџака Алаџахисар (Крушевац и Параћин). По завршетку Првог светског рата, па све
до почетка Другог, Лесковац је постао право привредно чудо у ондашњој Југославији. Свој
економски просперитет базирао је најпре на предузимљивости и марљивости својих људи, али
и на природним ресурсима којима је располагао. Највише се развија текстилна индустрија по
којој ондашњи Лесковац постаје познат у целом свету.
У току Другог светског рата Лесковац је поднео велике људске и материјалне жртве. У
периоду од 1945. до 1952. године из Лесковца је у друге градове Југославије (Пирот, Титоград,
Ужице, Прокупље, Вишеград, Пожаревац, Београд, Тетово, Земун…) пресељен велики број
текстилних и других фабричких машина, што је свакако, пресудно утицало на наставак развоја
Лесковца као индустријског центра.
Становништво
Према попису из 2011. године, у Лесковцу живи 144.206 становника од чега 72.574 жена
и 71.632 мушкараца. Градско становништво чини 45,27% а остало становништво 54,73%
укупног становништва града Лесковца. Што се тиче полне структуре, становништво је полно
уједначено, са нешто већим бројем жена (50,33%) у односу на мушкарце (49,67%).
Између два пописа у Лесковцу је дошло до депопулације која упозорава. Према
званичним подацима последњег пописа 2011. године, на територији града живи 144.206
становника, што је за 12.046 мање у односу на попис из 2002. године. Основни разлози велике
депопулације леже у ниском прираштају и у изузетно високим стопама смртности. Негативни
природни прираштај износи -6,7 на 1000 становника, док је број умрлих у односу на број
новорођене деце већи за 984. Миграција, односно изузетно изражено исељавање из региона
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(посебно младих) је велики проблем града и знатно утиче на број становника у граду, иако се
наставља вишедеценијски тренд присутан на нивоу целе Србије: миграције из села ка граду.
Табела 1. Основни подаци о граду и округу (површина), попис 2011. године
Удео у укупној површини (%)

Површина
(km2)

Града

Округа

Србије

Урбана зона

449

43,80

16,21

0,51

Рурална зона

576

56,20

20,79

0,65

Град

1.025

100

37,00

1,16

Округ

2.770

/

100

3,13

Србија

88.509

/

/

100

Tabela 1.a Основни подаци о граду и округу (становништво), попис 2011. године
Удео у укупном броју
становника (%)

Укупно

Мушко

Женско

Града

Округа

Србије

Густина насељености (бр.
станов./ km2)

Урбана
зона

65.289

32.429

32.860

45,27

30,18

0,91

145,4

Рурална
зона

78.917

39.198

39.719

54,73

36,48

1,10

137,0

Град

144.206

71.632

72.574

100

66,67

2,01

140,7

Округ

216.304

107.982

108.322

/

100

3,01

78,1

Србија 7.186.862 3.499.176 3.687.686

/

/

100

92,6

Број становника

Индекс старења који показује број особа старијих од 64 године у односу на млађе од 14
година на нивоу Србије износи 96, док на територији Лесковца износи 171. Ово указује на
доминацију старије популације у односу на децу, и само потврђује предходно дату анализу.
Према првим подацима пописа пољопривреде, 14% од укупног становништва је
пољопривредно становништво. Степен образовања становништва града, као и структура
стручне понуде је неповољнија него у Републици Србији, а далеко заостаје и за потребама
развоја Града.
Од укупног броја становништва на територији града Лесковца, економски активно
становништво чини 41,24%, од чега 26,53% обавља занимање, а 14,71% је незапослено.
Проценат економски неактивног становништва у односу на укупан број становништва је доста
већи од економски активног становништва и износи 84.730 становника, односно 58,76%.
Највећи проценат чине пензионери са 21,57%, док су на другом месту деца млађа од 15 година
са 14,57%.
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Табела 2. Структура становништва према основним контигентима, попис 2011 године,
Општина,
2002

Град, 2011

Број
становника

Удео у укупном
становништву (%)

Број
становника

Удео у укупном
становништву (%)

Предшколски узраст 0-6

10.892

6,97

9.576

6,64

Школски узраст 7-14

14.806

9,48

12.913

8,95

Радни контигент 15-64

104.241

66,71

99.163

68,76

Становништво од 65
година и више
Пунолетни 18 и више

25.441

16,28

43.929

30,46

/

/

118.934

82,48

Још један од параметара који указује на квалитет живота у самом граду, а који у исто
време утиче на миграције станoвништва јесте и просечна нето зарада по запосленом, која је за
Лесковац 2008. године износила 25.979,00 динара, а у 2013. години само 34.005,00 динара.
Табела 3. Упоредни преглед просечних нето зарада по запосленом по годинама
Зараде по запосленом у
еврима*

Зараде по запосленом у
еврима*

Зараде по запосленом у
еврима*

Град Лесковац

Јабланички округ

Република Србија

2013

300

/

388

2012

282

/

366

2011

285

278

372

2010

259

252

331

2009

263

252

338

2008

317

298

402

2007

246

233

347

Година

*По просечном средњем курсу НБС за дату годину
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Економија, пољопривреда и туризам
Лесковац је традиоционално био познат по производњи текстила и прехрамбених
производа. Најзаступљенији сектори у прерађивачкој индустрији су производња прехрамбених
производа са уделом од 33%, производња дрвета и производа од дрвета са 18% и производња
текстила са 14%. Најзаступљенији сектори у укупној привредној структури Лесковца су
трговина на велико и мало и поправка моторних возила са 35,13%, затим прерађивачка
индустрија са 26% удела, док остале делатности имају знатно мање учешће, као нпр.
грађевинарство са 8,45% или саобраћај и складиштење са 8,81%.
Пољопривреда представља основну привредну деатност на читавом подручју округа са
посебним нагласком на пољопривредну производњу индивидуалног типа. С тим у вези, град
Лесковац је формирао Зелену зону као нову индустријску зону у власништву града Лесковца,
површине 971.500м2. Циљ формирања Зелене зоне је обезбеђивање нових инвестиција у
прехрамбену индустрију и прераду пољопривредних производа, као и бољи пласман
пољопривредних производа са целе територије Јабланичког округа. Планом Генералне
Регулације 16, у Зеленој зони је дозвољена изградња објекта доминантне намене: складишта
(хладњаче, сушаре, шпедициони центри и остало) и прехрамбена индустрија (у функцији
прераде и дистрибуције пре свега пољопривредних производа). Земљиште у зони по плану има
статус грађевинског земљишта.
Индустрија
Најдоминантније гране индустрије према броју активних предузећа и предузетничких
радњи су: прехрамбена (116 регистрованих привредних субјеката); производња производа од
дрвета и производња намештаја (укупно 72 активна предузећа и предузетника); производња
текстила и одевних предмета (63 активних фирми), следе метална индустрија, производња од
гуме и пластике и хемијска индустрија. Највећи број радника упошљавају предузећа из
прехрамбене индустрије, затим следе фармацеутска, дрвна, текстилна (производња одевних
предмета и производња текстила) и хемијска индустрија.
Према подацима АПР-а за 2014. годину укупан број предузећа која послују на
територији града Лесковца је 924 од којих је чак 86,01% малих предузећа, а само 12,53%
средњих предузећа. По броју радника запослених у предузећима највећи удео носе мала
предузећа са 3.399 радника што чини 39%, а затим 3271 радник у средњим предузећима што
чини 37,53%. Највећи број запослених је у сектору прерађивачке индустрије у којој послује
укупно 303 предузећа са 3503 запослена.
Табела 4: Број привредних друштава
2011

2012

2013

2014*

Aктивних

866

857

907

924

Новооснованих

66

70

70

27

Брисаних / угашених

168

82

22
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* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2014. године
Укупан број предузетничких радњи на територији Лесковца је 3239 по подацима АПР-а
за 2014. годину. Међутим, детаљна анализа предузетничких радњи дата је на основу броја
предузетничких радњи које воде двојно књиговодство, а то је 832. Када анализирамо број
радника у предузетничким радњама, анализу вршимо на основу 832 радње, за које је тај податак
доступан. Укупан број упослених у овим радњама 1614. Најдоминантнију делатност, према
броју радника, чине трговине на велико и мало са уделом 48.13% у укупном броју радњи. Затим
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следе предузетничке радње из сектора прерађивачке индустрије са уделом од 22,48%, стручне,
научне, иновационе и техничке делатности, са уделом од 7,57% и услуге смештаја и исхране, са
6,97%. Највећи број предузетничких радњи је у сектору трговина на велико и мало и поправка
моторних возила а затим следи сектор прерађивачке индустрије. Сектор прехрамбене
индустрије запошљава највећи број радника 672. Такође, сектор трговина на велико и мало и
поправка моторних возила, а затим и сектор прерађивачке индустрије имају највећи број
регистрованих радњи.
Табела 5: Број предузетника
2011

2012

2013

2014*

Aктивних

3.421

3.291

3.183

3.239

Новооснованих

585

471

621

233

Брисаних/угашених

649

593

729

185

*Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2014. годинe
Прехрамбена индустрија
У оквиру прехрамбене индустрије, на територији града Лесковца најзаступљенија је
производња и прерада воћа, поврћа и меса. Укупан број предузећа и предузетника ове
производне гране је 116 и у њима, према просечним вредностима за 2012. годину, ради укупно
1088 радника. Најзначајније фирме из овог сектора су: Млекара Лесковац- Бонефарм, Фунго
југ, Месокомбинат, МК месара, Томако лајн, Моравка и Југпром.
Текстилна индустрија
Лесковац, познат као некадашњи „српски Манчестер” због развијености текстилне
индустрије, данас покушава да поврати свој стари сјај. Данас је у Лесковцу заступљена
целокупна производња и то од примарне производње предива различитог састава до готових
производа (трикотажа, чарапе, метража, лака и тешка конфекција). Присуство страних
компанија је најзаступљеније управо у овој области. Најзначајнији инвеститори из ове области
су Фалке (Немачка), Јеанци (Турска) и Аутостоп интериорс (Грчка). Од домаћих компанија
истичу се Бим–теx и Матекс.
Дрвна индустрија
У области дрвне индустрије доминира производња финалних производа (производи од
масивног дрвета, школски, предшколски и канцеларијски намештај, грађевинска столарија,
комадни намештај, тапацирани намештај, фурнир, палете, брикет). Земље у које предузетници
и предузећа у Лесковцу остварују највећи извоз дрвне грађе и намештаја од дрвета су Италија и
Немачка, а затим следе Грчка, Шпанија, Шведска, Русија. Најважнија предузећа су Мита,
Ранђеловић и Бланд доо.
Метална и електро индустрија
У оквиру металне и електро индустрије заступљена је производња одливака од лива,
лимова, панел-сендвич плоча, прикључних пољопривредних машина, котлова за централно
грејање, пећи на чврсто и течно гориво, штедњака за етажно грејање и производа расвете.
Најзначајнији инвеститор у овој области је „Yura korporacija” (YURACorporation).
YURA се бави производњом електронских компоненти за аутомобилску индустрију. Компанија
је склопила уговор са градом о закупу земљишта у Лесковцу, на коме је саградила фабрику.
Компанија YURA планира да у Лесковац инвестира 13 милиона евра, а до сада је запослено
1500 радника.
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Хемијска и фармацеутска индустрија
У оквиру хемијске индустрије, на територији града Лесковца заступљена је производња
фармацеутских сировина, лекова, козметичких производа, полипропиленских и
полиетиленских производа, термоизолационих и хидроизолационих материјала. Најуспешнији
у оквиру ове гране индустрије су: ДЦП „ХЕМИГАЛ”, „Невена колор”, Невена АД у
реструктуирању и Здравље Актавис.
Пољопривреда
Град Лесковац припада региону чија се економија базира на природним богатствима, те
се због недовољно искоришћених капацитета сврстава у мање развијене регионе. Лесковац има
расположиво земљиште површине 57.248 hа, тренутно се користи се 30.659 hа, од тога је: 231
hа окућница, 2.248 hа ораница и башти, 3.814 hа ливада и пашњака, 3.435 hа воћњака, 673 hа
винограда, 56 hа расадника и 1 hа остало. Неискоришћено је 6.173 hа, под шумским земљиштем
се налази 10.186 hа, док се остало земљиште простире на 1.632 hа. Од 30.659 hа коришћеног
пољоприведног земљишта наводњава се свега 2.939hа. Према подацима завода за статистику
постоји 15507 пољопривредних газдинстава. Од овог броја, 15484 газдинстава у породичног
типа, док су 23 регистрована као правно лице и предузетник. Уколико погледамо податак о
особама које су у процесу Пописа пољопривреде 2012. године пријављене као менаџери
газдинства, видећемо да постоје знатне разлике у заступљеноси полова у управљу газдинством.
У 85,98 % случајева у граду Лесковцу и 84,13% на нивоу Републике, особе одговорне за
финансијско пословање и пољопривредну производњу су мушког пола. (Табела 6)
Табела 6: Менаџери на газдинству
Менаџери на породичном
газдинству
Укупно

Жене

Менаџери код правних лица и
предузетника

Мушкарци

Укупно

Жене

Мушкарци

Република
Србија

Број

628552

99749

528803

3000

419

2584

Проценат

100

15,87

84,13

100

13,97

86,03

Град
Лесковац

Број

15484

2171

13313

23

1

22

Проценат

100

14,02

85,98

100

4,35

95,65

Извор: Попис пољопривреде, 2012. године, књига: Менаџери на газдинствима
На основу података Управе за трезор филијала Лесковац регистровано је 11.748
пољопривредних газдинстава (физичких лица 11.720 и правних 28). Укупан број активних
газдинстава у 2014. години је 8.412, односно 8.394 физичких и 18 правних лица. Велики
проблем представља уситњеност пољопривредних парцела. Подршку пољопривредним
произвиђачима пружа Фонд за развој пољопривреде града Лесковца, који уз сагласност
Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине расписује конкурсе за подстицаје у
пољопривреди, а сву техничку и логистичку помоћ пружа Агенција за локални економски
развој - Сектор за пољопривреду. Упошљеници Сектора за пољопривреду преко пројекта „Агро
бизнис центра“ у месним канцеларијама у Турековцу, Печењевцу, Белановцу, Великом Трњану,
Манојловцу, Грделици и Вучју, пружају пољопривредним произвођачима саветодавну и
административно техничку помоћ.
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Број и структура запослених
Према подацима РСЗ (Општине и региони у Републици Србији,2014), број
запослених у граду Лесковцу у децембру 2013. године износио је 25.459 запослених лица.
Највише је запослених у прерађивачкој индустрији 5108, следе здравствени и социјални
радници 2867 и образовање 2833.

Табела 7: Број и структура запослених, 2014.
Структура
Лесковац запослених у
граду (%)

Структура
запослених у
округу (%)

Структура
запослених у
Србији (%)

Запослени - укупно

25459

100

100

100

Жене

12424

48.80

47.60

46.20

Мушкарци

13035

51.20

52.40

53.80

У предузећима,
установама, задругама и
организацијама

18357

72.10

68.61

78.01

Приватни предузетници,
самостални делатници и
запослени код њих

7102

27.90

31,39

22

Извор: Општине и региони у Републици Србији,2014.
Тенденција раста броја незапослених у граду Лесковцу, која је посебно уочљива од
2008. године, привремено је заустављена у 2013. години у којој је дошло до смањења броја
незапослених у односу на 2012. годину. Као могући узрок смањења броја незапослених у 2013.
и 2014. години јављају се новоотворена привредна друштва (JEANCI,YURA,FALKE…) која су
наставила са пријемом нових радника и мере активне политике запошљавања, које је локална
самоуправа реализовала на територији града Лесковца у 2013. и 2014. години.
Табела 8: Број и полна структура незапослених, преглед по годинама.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Незапослени укупно

20042

20922

20991

22658

22812

22229

20470

Незапослени жене

10270

10435

10435

11019

10698

10147

9371

Незапослени мушкарци

9772

10487

10556

11639

12114

12082

11099

Извор: НСЗ, Билтен НСЗ, децембар 2014. године
У периоду од 2011 – 2014. запажа се константно смањење запослености код жена у
односу на број запослених мушкараца.
У циљу решавања повећане незапослености жена, потребно је пре свега урадити студију
о положају жена на тржишту рада у граду Лесковцу и у ЛАПЗ за 2016. годину исказати родно
осетљиве мере активне политике запошљавања и нове методе рада са теже запошљивим
групама жена које ћемо промовисати на локалном нивоу.
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Туристички ресурси – Најзначајније манифестације
Карневал Лесковац представља спој традиције и савремених карневалских трендова.
Карневал Лесковац, уз главну међународну карневалску поворку, чине и дечији карневал,
велики маскенбал, карневалски бал са избором принцезе Карневала, карневалске изложбе,
бројни пратећи програми и концерти. Организатор Карневала је Туристичка организација
Лесковац, а покровитељ Град Лесковац. У 2011. години на Карневалу је учествовало 37
карневалских група из Бугарске, Македоније, Хрватске, Словеније, Румуније и Црне Горе са
око 2000 учесника.
Роштиљијада се одржава сваке године у септембру, већ 20 година. За седам дана,
колико траје, манифестацију посети више од 500.000 посетилаца из Србије и иностранства и
тако је сврстава у сам врх туристичких приредби у Србији. Ову манифестацију прати велики
низ дешавања као што су ватромет, прављење највеће пљескавице за Гинисову књигу рекорда,
многобројни концерти познатих естрадних уметника, приредбе културно-уметничких друштава
из земље и иностранства.
Највећи број туриста у Лесковац долази поводом ових манифестација.
SWОТ анализа – Економија, пољопривреда и туризам
Предности
Слабости


















Стратешки положај града
Центар округа
Град са повољним пословним
окружењем
Развијена мрежа институција
Природни ресурси - вода, шума,
обрадиве пољопривредне површине
Развијен предузетнички дух
Примена активних мера
запошљавања и самозапошљавања
Постојање локалних олакшица и
подстицаја за инвестиције
Познати туристички производи –
роштиљијада , карневал
Зелена зона као потенцијал развоја
прерађивачких и складишних
капацитета
Развијена пластеничка производња
Електрификација поља-иновативни
приступ у производњи здраве хране
Интензивирана сарадња између ЛС
и удружења пољопривредника
Постојање Фонда за развој
пољопривреде
Постојање центра за континуирано
образовање младих
Расположива радна снага



















Немогућност финансирања развојних
потреба привреде
Недовољaн број комунално опремљеног
земљишта у власништву града за
потенцијалне инвеститоре
Лоша приватизација
Недостатак финансијских средстава за
подршку МСП
Гломазна и нефункционална
администрација и велики број месних
заједница
Лоше управљање људским ресурсима у
предузећима
Недовољна институционална подршка
предузетничким идејама
Слабо коришћење ИТ у приватном
сектору
Неуједначен квалитет пољопривредних
производа
Уситњеност поседа
Непостојање сталне стручне обуке
произвођача
Непостојање јединственог система
откупа пољопривредних производа
Недовољна организованост
предузетника за заједнички наступ на
тржишту
Неусклађеност профила занимања са
потребама тржишта рада
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Могућности




















Даљи развој удружења у циљу
бољег пласмана производа
Развој прерађивачких и
складишних капацитета и ланаца
вредности
Постојање могућности развоја
различитих индустрија
Усклађивање приоритета са
републичким нивоом
Израда стратегије за развој
предузетништва
Израда стратегије туризма
Отварање ЕУ према Србији
Реформа домаћег законодавства као
основе унапређења економског
развоја
Коришћење ИПА фондова и
донација
Отварање технолошких паркова
Фискална децентрализација у циљу
обезбеђења потребних средстава за
развој
Развијање свести и стратешки
приступ концепту друштвено
одговорног пословања
Дефинисање заштићених подручја
за производњу одређене врсте
воћа,поврћа и органску производњу
Подршка издвајању производа
јединствених карактеристика са
заштићеним географским порекломБРЕНД

Миграција становника и
квалификоване радне снаге
 Неизвесна перспектива након
завршеног школовања
 Застарела технологија
 Недостатак стратегије развоја туризма
 Неравномеран развој на нивоу локалне
самоуправе
 Нерешени имовинско-правни односи на
земљишту у приватној и јавној својини
Претње




















Депопулација села
Миграција становника и
квалификоване радне снаге
Нерешени процеси
реструктурирања предузећа
Светска рецесија
Политичка нестабилност
Непостојање свести о друштвено
одговорном пословању (загађивање
животне средине.)
Лоше и споре законске реформе
Лоша локална економска политика
Неповољан интензитет
конкуренције (немогућност
одговора односно реакције на
конкуренцију)
Лоша државна политика према
пољоприведи и туризму (Држава
нема јасан однос према
пољопривредним и туристичким
потенцијалима)
Формирање и рад паралелних
развојних и јавних институција
Недовољно познавање све
захтевнијих и избирљивијих
иностраних тржишта
Изложеност рецесији
Застарео образовни систем који се
не прилагођава потребама привреде
Диспаритет цена у пољопривреди
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Урбанизација
За централно место локалног развоја (Лесковац), инфраструктурни развој подразумева
изградњу инфраструктуре која омогућује другима да раде и производе профит. То пре свега
подразумева информатичко-телекомуникациону и пословну инфраструктуру.
Добру основу за даљи развој урбане и пословне инфраструктуре, град Лесковац је
створио усвајањем урбанистичко планских докумената, пре свега усвајањем Просторног плана
града Лесковца (‘’Службени гласник града Лесковца’’, број 12/11) и Генералног урбанистичког
плана Лесковца од 2010. године до 2020. године (’’Службени гласник града Лесковца’’, број
4/13).
Лесковац је својеврсно саобраћајно чвориште. Поред Лесковца пролази европски пут Е
75 (деоница коридора 10) који спаја крајњи север Норвешке са крајњим југом Грчке. Из
Лесковца се тим путем стиже директно до свих битних дестинација на југу (Солун 364 km) и
северу Европе (Будимпешта 662 km). Кроз Лесковац у правцу исток-запад пролази државни пут
М9 реда, који спаја Лесковац са Приштином на западу (100 km) и Пиротом на истоку (79 km).
Међународни возови који из Европе путују до Скопља, Солуна и Атине пролазе кроз
град. Сваког дана се у Лесковцу заустави 19 возова. Пруга до Лесковца изграђена је 1886.
године.
Саобраћајна инфраструктура
Путна мрежа града Лесковца састоји се од 725,7 km категорисаних путева. У односу на
период пре неколико година то је значајно повећање, али махом у категорији локалних путева.
Кроз територију града Лесковца пролази магистрални пут М-9, укупне дужине 56 km и у
потпуности је под савременим коловозом. Од укупне дужине регионалне мреже под
савременим коловозом је 72,55%, а од локалне мреже 63,51%.

Табела 9: Путна мрежа града Лесковца
Град (km)

Удео у дужини путева у
округу (%)

Округ (km)

Дужина путева – укупно

725,7

38,06

1906,349

Савремени коловоз

495,18

45,37

1091,43

укупно

56

38,37

145,95

савремени коловоз

56

38,37

145,95

укупно

153

36,60

418

савремени коловоз

111

34,78

319,2

укупно

516,7

38,49

1342,399

Савремени коловоз

328,18

52,40

626,28

Магистрални
Регионални

Локални

Извор: Општине и региони у РС, 2013
Међуградски друмски саобраћај одвија се преко градске аутобуске станице (ЈП ГАС)
која има 276 полазака дневно за велики број дестинација, а унутрашњи градски саобраћај
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поверен је предузећима која обављају превоз путника до свих 144 насељених места града
Лесковца.
Територијом града Лесковца пролази главни крак железничког коридора 10 СалзбургБеоград-Лесковац-Скопље-Солун. Имајући у виду лоше стање железничке мреже и пруга
Лесковац је ушла у програм “Железничке мреже високих перформанси”, који ће омогућити
стварање железничких мрежа високог квалитета, са знатно смањеним временом путовања
између главних урбаних центара.
Лесковачка железничка станица је на списку надзорних станица отворених за пријем и
отпрему робе, што омогућава јефтинији робни транспорт до свих дестинација широм региона и
Европе. 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. Индустријска зона Лесковац није директно укључена у железничку мрежу
преко одговарајућег броја индустријских колосека. Проширење капацитета постојећих
индустријских колосека биће један од важнијих задатака у наредном периоду на ублажавању
уочених недостатака и проблема у овој области.
Најближи аеродром за робни промет у Србији је аеродром Никола Тесла у Београду
(304 km), док аеродром Константин Велики у Нишу (47 km) обавља само путнички саобраћај на
мањем броју дестинација. За потребе робног и путничког саобраћаја алтернатива је и аеродром
Александар Велики у Скопљу (150 km) у Македонији.
Комунална инфраструктура
Град Лесковац се налази у групи од 25 урбанизованих градова/општина и издваја се по
свом специфичном положају, јер се центри Ниш, Лесковац и Врање налазе у јужном делу
међународног саобраћајног коридора 10. У погледу функционално урбаног значаја Лесковац
представља једно од 16 функционалних урбаних подручја од државног значаја, где на 2,4%
републичког простора живи 3% становништва Републике.
На територији града постоји пет јавних водовода, један за Лесковац и неколико мањих
насеља, један за Грделицу и три локална за Вучје, Чукљеник и Предејане, укупне дужине
главних довода 87 km, разводне мреже 480 km, са близу 23.250 водоводних прикључака.
Дужина канализационе мреже је 125 km. 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.
Основни извор за снабдевање водом града Лесковца представља акумулација "Барје"
настала преграђивањем реке Ветернице, тридесет километара узводно од Лесковца, код
истоименог села. Укупан капацитет постројења износи 840 l/s, а његова реализација је са две
технолошке линије од 420 l/s.
Индустријски и демографски развој Лесковца наметнуо је потребу изградње савремене
канализационе мреже. Због конфигурације терена на ком се налази град, одвод отпадних вода у
Лесковцу представља специфичан проблем.
Заједно са секундарном мрежом канализациони систем премашује дужину од 120
километара и тренутно се све отпадне воде изливају директно у реку Ветерницу без претходног
третмана или касније прераде.
У циљу унапређења животне средине и заштите здравља грађана, граду Лесковцу
одобрен је пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у вредности од преко
24 милиона евра чија III фаза укључује проширење канализационе мреже у преко 20 насеља на
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територији града који гравитирају будућем постројењу. Постројење се налази код села
Богојевце на простору улива Ветернице у Јужну Мораву. Постројење ће моћи да преради 800
литара отпадних вода у секунди, а крајњи рок за изградњу све три фазе је 2016. година.
Производњу и дистрибуцију топлотне енергије за потребе грејања крајњих корисника у
граду Лесковцу обавља ЈКП Топлана. Топлана је и носилац је развојног програма
топлификације и гасификације града.
На мрежу вреловода од преко 12 km прикључено је укупно 111.862 m² површине
пословних просторија и 3.758 станова са површином од 168.040 m2 што износи мање од 10% од
укупног броја домаћинстава у Лесковцу.
Кроз Лесковац пролази главни крак магистралног гасовода МГ 11 од Ниша до Лесковца
(ГРЧ Лесковац) и крак разводог гасовода РГ 11-02 до Доњег Буниброда (ГМРС „Власотинце”).
Према граду Лесковцу је изведена инсталација крака МГ 11 до Бобишта (ГМРС „Лесковац”).
Од ГМРС „Лесковац” је изграђена је дистрибутивна градска мрежа радног притиска до
16 бара и мерне станице „Невена-Југекспрес”, „Летекс” и „Пролетер”, из којих су већ
прикључени корисници Јура, Бимтекс, Златни пек, Златан траг, Морава (циглана) и са којих
мерних станица постоје капацитети за прикључење свих заинтересованих правних и физичких
лица.
Уз основно енергетско упориште на трафо-станици ТС 220/110KV „Лесковац“ са две
трафо станице ТС 110/10KV у Лесковцу и једне ТС 110/35KV, конзум је квалитетно и поуздано
обезбеђен електричном енергијом. Применом директне трансформације 110/10KV у градском
делу, смањена је потреба изградње међутрансформације 35/10KV. Средња напонска мрежа
капацитетом, локацијом и техничким стањем још увек не задовољава потребе привреде и
становништва.
Број телефонских прикључака у граду Лесковцу од 38.046 даје 26,38 апарата на 100
становника (или инверзно: један прикључак на 3,79 становника) што је за 65% нижи ниво него
у Републици Србији где је 40,2 апарата на 100 становника (или један прикључак на 2,49
становника). Телефонску мрежу града употпуњују 14 телефонске централе, од чега 7 модерних
аутоматских и око 1.500 km укупне телефонске мреже од чега 20% са подземним каблом.
Проценат дигитализације укључених претплатника фиксне телефоније на подручију МГ
Лесковац износи 89,58%, док број укључених двојника чини 1,8%.
Услуге мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије у Лесковцу пружају
многе фирме тако да је заступљена јака конкуренција која гарантује висок квалитет наведених
услуга. Мобилни оператери у Лесковцу су: ВИП Мобиле д.о.о., Телеком Србија а.д. и Теленор
Србија. Оператери кабловске телевизије су: СББ, Телеком Србија, Коперникус и Орион
телеком. Наведене фирме пружају све услуге које се тренутно нуде у целој Србији са одличним
интернет пакетима.
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SWOT анализа - Урбанизација
Предности













Искуство у урбанистичком планирању
Институционално
успостављена
функција урбанистичког планирања
Стечена
искуства
у укључивању
приватне иницијативе за решавање
комуналних проблема
Препознат
заједнички
регионални
урбанистички
интерес
(Барје,
регионална санитарна депонија)
Постојање основних урбанистичких
планских докумената за већи број
насељених места
Планска покривеност на нивоу планова
вишег реда
Постојећа студијска сазнања (саобраћај,
водозахват)
Пoстojaњe индустриjских зoнa
Зaдoвoљaвajућa
eнeргeтскa
инфрaтруктурa
Рaзрaђeнoст урбaнистичких дoкумeнaтa
зa пoбoљшaњe aутeнтичнoсти грaдa
Могућност
решавања
проблема
издавања
дозвола
посредништвом
АЛЕР-а
Јавно доступна планска документа

Могућности














Сарадњом различитих актера омогућити
адекватно планирање, у циљу
омогућавања реализације инвестиција
Територијална реорганизација града
Суштинска децентрализација система
јавне власти у Србији
Функционална регионализација
Усклађивање регионалних развојних
интереса
Деметрополизација Србије
Коришћење ИПА фондова и донација
Приватизација јавног сектора
Појава нових технологија
Пораст значаја локалног нивоа
управљања
Коридор 10.
Moгућнoст кoришћeњa JПП
Отварање ЕУ према Србији

Слабости















Недостатак аутентичности као
урбанистичке средине
Нефункционална територијална
организација локалне власти која не води
рачуна о посебности већих насељених
места
Нетранспарентно одлучивање
Недовољна сарадња на функционалној
интеграцији простора са суседним
општинама
Велики број подстандардних насеља
Неодговоран однос власти према усвојеним
плановима
Корупција у органима локалне управе
Недовољна реализација планских
докумената
Недовољни ниво постојеће комуналне
опремљености
Водоводне aзбeстне цeви у вeћeм дeлу
грaдa
Нeдoвршeнa питaњa пoбoљшaњa
eнeргeтскe eфикaснoсти
Нeдoвoљнa рaзвиjeнoст сeкундaрнe
инфрaструктурe
Лоша сарадња међу различитим актерима,
посебно у сектору изградње

Претње












Демографско пражњење подручја
Нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa зa
изградњу и пoбoљшaњe инфрaструктурe
Нефункционална територијална
организација града Лесковца
Партократско управљање
Метрополизација Србије
Заустављање ширења ЕУ
Нефункционална регионализација земље
Неповезаност са релевантним
територијалним јединицама
Непредвидивост јавних финансија
Трајни прекид веза са Косовом
Смањење улaгaња државе у путну
инфрaструктуру
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Животна средина
Квалитет ваздуха
Главни извори загађујућих материја Града Лесковца су:
 ложишта на фосилна горива и
 моторна возила.
Већина већих ложишта на чврста и течна горива (топлане и котларнице) смештено је у
граду Лесковцу, око 83%. Локација ових ложишта у односу на правац доминантних ветрова је
неповољна – ветрови дувају од емитера ка стамбеним зонама града.
Саобраћај је један од главних узрока загађивања ваздуха већих насеља. Од загађујућих
материја које су карактеристичне за сагледавање утицаја саобраћаја на квалитет ваздуха
(угљенмоноксид, азотдиоксид, формалдехид, олово и укупни угљоводоници) у Лесковцу се
прате концентрације азотдиоксида и олова.
Испитивања загађености ваздуха у Лесковцу први пут су вршена у периоду од
01.02.1975.године до 31.01.1976. године. Након ових једногодишњих испитивања настао је
прекид све до 1994. године када се поново отпочело са континуалним праћењем квалитета
ваздуха у Лесковцу.
Мерењем је обухваћена само територија града Лесковца, на којој је лоциран највећи
број загађивача ваздуха. Завод за јавно здравље у Лесковцу врши континуирано и систематско
праћење квалитета ваздуха града.
Градска Управа за заштиту животне средине у свом програму је предвидела израду
локалног регистра извора загађивача ваздуха на територији града Лесковца као и повећани број
мерних места и параметара за праћење квалитета ваздуха, што је у складу са националном
политиком.
Квалитет земљишта
Подручје града Лесковца одавно је познато као прави мозаик типова земљишта,
формираних под утицајем специфичних педогенетских чинилаца, који су ставили свој печат на
изглед, производне особине и потенцијалне вредности земљишта.
Вишегодишњим испитивањем земљишта у лабораторији ПССС Лесковац установљено
је да је, у односу на пре двадестак година, дошло до смањења pH вредности земљишта за 0,2 –
0,3 јединице, с једне стране, а с друге стране дошло је до смањења процента хумуса у
земљишту, као и до смањења садржаја фосфора и калијума – што указује да је дошло до
погоршања квалитета земљишта односно да је већина тих узорака јако кисела.
На загађење земљишта највише утиче индустрија, саобраћај (тешки метали) и
интензивно коришћење пестицида у пољопривредној производњи чија је употреба у великој
мери неправилна и неконтролисана.
На основу напред реченог, а са циљем унапређења квалитета земљишта, град Лесковац
одредио приоритете и детаљне циљеве, реализацијом пројеката који као резултат имају
мапирање загађивача и контролу примене пестицида уз стално испитивање земљишта.
Квалитет вода
Изворишта за водоснабдевање су Акумулација Барје и подземне воде. Концепција
дугорочног снабдевања водом територије града Лесковца огледа се у задовољавању потреба за
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водом коришћењем капацитета подземне издани - садашње извориште и акумулисањем
површинских вода реке Ветернице (брана и акумулација „Барје”). Систем снабдевања водом
„Барје” обухвата територију општине Лесковац са 144 насеља и укупно око 144.206 становника.
Укупна количина воде која се може обезбедити из акумулације „Барје” (Q=820 лит/сек)
и из подземне издани (Q=500 лит/сек) је Q=1.320 лит/сек.
Снабдевање становништва водом за пиће из подземног изворишта, врши се на више
начина и то:
 централним водоводима,
 групним водоводима и
 из сопствених извора и јавних чесми - (сеоски водоводи).
Систем снабдевања водом из акумулације Барје подељен је у два међусобно зависна и
повезана дела:
 од акумулације до Лесковца, и
 од Лесковца према осталим насељеним местима општине. Овај подсистем обухвата и
дистрибутивну мрежу града Лесковца.
У оквиру снабдевања водом из акумулације „Барје” изграђени су сви потребни објекти
(захвати воде, постројење за пречишћавање воде, црпне станице, магистрални доводи,
резервоарски простор) и почетком 2012. године је отпочео пробни рад регионалног система за
водоснабдевање Барје.
На сталном праћењу квалитета воде за пиће, у циљу утврђивања здравствене и
хигијенске исправности, укључено је више организација. Носиоци ових испитивања су Завод за
јавно здравље у Лесковцу, ЈКП „Водовод” - Лесковац који врши и дистрибуцију воде за пиће,
као и Завод за јавно здравље „Др Милан Јовановић - Батут” из Београда.
Стање заштита вода
Пословни објекти и велика већина домаћинстава имају обезбеђено снабдевање текућом
водом за пиће, а централне колекторске системе за сакупљање и одвођење отпадних вода имају
само Лесковац, Вучје, Грделица и Предејане (од укупно 144 насеља у општини). Централним
системима за прикупљање и одвођење отпадних вода обухваћено је око 40% града (рачунато на
број становника). Отпадне воде из осталих загађивача одводе се у септичке јаме, водотокове,
канале за прикупљање атмосферских вода.
На разне начине искоришћена вода у границама подручја града се системом затворене
канализације без пречишћавања испушта у реку Ветерницу. Након пријема колекторских вода,
а пре улива у Јужну Мораву, Ветерница протиче кроз насеље Богојевце.
У циљу заштите отпадних и површинских вода утврђена су 3 степена приоритета
заштите и то: високи, средњи и ниски.
Градска Управа за заштиту животне средине у свом програму је предвидела израду
локалног регистра потенцијалних загађивача подземних и површинских вода као и програм
мониторинга квалитета подземних вода.
Комунални отпад
Комунални отпад се организовано прикупља и износи из града Лесковца и 80% насеља
на територији Града.
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За сакупљање и одлагање чврстог комуналног отпада на територији града Ласковца, као
и Јабланичког округа, задужено је „PWW” Лесковац, формирано од стране аустријске
компаније „PWW” и града Лесковца као јавно-приватно партнерство. Формирањем овог
предузећа, организовано сакупљање и одвожење комуналног чврстог отпада у многоме је
побољшано.
Комунални отпад се одвози посебним возилима и одлаже на Регионалну санитарну
депонију Жељковац.
Санитарна депонија „Жељковац" којом управља „PWW” Д.О.О. Лесковац, је део
Националне стратегији управљања отпадом, којом је предвиђено, да се у Републици сагради 29
регионалних депонија, 44 сабирне станице, 17 рециклажних центара.
Санитарна депонија је изграђена по највишим еколошким стандардима, а простире се
на површини до 80 хектара, са заштитним појасом површине од 30 до 40 хектара.
Изграђен је центар у коме се врши селекција прикупљеног комуналног отпада.
У складу са Националном стратегијом о управљању отпадом и законом о управљању
отпадом, град Лесковац је израдио Локални план управљања отпадом.
Град Лесковац је 27.01.2011. године усвојио Локални план управљања отпадом. План
дефинише предуслове за одрживи интегрални систем управљања отпадом за дугорочни период
од 10 година. Управљање отпадом представља скуп активности, одлука и мера за спречавање
настанка отпада, смањење количина отпада и штетног деловања на животну средину. Поменуте
активности су: организација сакупљања, превоза, употребе, збрињавање, надзор над кретањем
отпада, као и брига за депоније које се не користе.
Очекује се почетак израде Регионалног плана управљања отпадом за општине које
гравитирају ка Регионалној депонији Жељковац (чекају се одлуке свих општина о изради
плана).
Планови би водили ка прогресивном напретку у области услуга и опреме за управљање
чврстим отпадом, институционалном јачању општина у Јабланичком округу за успостављање
система и управљање отпадом, подизању свести јавности о регионалном управљању отпадом,
промовисању регионалног приступа управљању отпадом у Србији и коначно до приближавања
националне праксе и процедура ка међународним стандардима и праксама.
SWOT анализа- Животна средина
Предности

Слабости










Повољан географски положај Лесковца и
карактеристике рељефа, већи део територије
налази се поред главних међународних
саобраћајница, железничке пруге и аутопута
Повољне климатске и хидролошке прилике,
површина
под
шумом
и
шумским
земљиштем( на око 36% укупне површине),
структура шума је задовољавајућа у
поређењу са просечним стањем у Републици
Србији
Ловачка друштва су бројна и добро
организована, постоји велико интересовање
за ловство и стално повећање фонда дивљачи
Природни ресурси, лесковачко петоречје и







Неискоришћеност
институционалног
капацитета,
посвећеност
управним
поступцима, недостатак програма и планова
у домену заштите животне средине
Неповољна привредна структура и низак
ниво локалне привреде
Екстензивна употреба природних ресурса
Не ради се примарна селекција отпада
Веома низак ниво свести о заштити
животне средине (прављење дивљих
депонија, неразвијена свест о селекцији
Непостојање дефинисаних корективних
мера како би се спречило бацање смећа на
очишћеним местима од отпада
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постојање подземних вода доступних за
употребу у пољопривредној производњи
Присуство минералних сировина, шљунка,
песка, опекарске глине и грађевинског
камена, гранита и др.
Људски ресурси, дуга традиција бављења
пољопривредом,
препознатљив
имиџ
повртара
и
бренд
паприке,
велики
пољопривредни, тржишни и потрошачки
центар
Умрежене институције које се интерактивно
баве питањем животне средине
Повећање броја парцела погодних за
производњу органске хране
Електрификација поља-иновативни приступ у
производњи здраве хране
Урађен мастер план за обновљиве изворе
енергије

Могућности











Регионална сарадња
Децентрализација
Приступ различитим фондовима
Законска регулативе
Реформа домаћег законодавства, нови
Закони, децентрализација, отварање Европске
уније према Србији,
Приступ и коришћење различитих фондова и
донација
Регионална сарадња - могућност развоја
регионалних водопривредних система
Усавршавање људских ресурса- подршка
развоју
пољопривреде
кроз
обуку
пољопривредника,
оснивање
специјализованих удружења приозвођача,
дефинисање
заштићених
подручја
за
органску производњу
Шуме као ресурс за приозводњу дрвне масе
са ширењем прерађивачких капацитета



Недостатак сарадње између локалне
администрације и факултета на тему
заштите животне средине
 Непостојање инструмената за процену
стања животне средине (непостојање
адекватне лабораторије при Технолошком
факултету у Лесковцу)
 Загађеност вода, одсуство одржавања
водотокова, нарочито бујичних сливова,
појава
неконтролисаног
депоновања
разноврсних
отпадних
материја
(грађевинског, комуналног, биоотпада,
животињских костију)
 Не ради се мониторинг праћења квалитета
подземних вода и осталих загађења
 Недовољно развијена канализациона мрежа
на целој територији града
 Непостојање катастра загађивача
 Недостатак
поузданих
података
о
потенцијалима
обновљивих
извора
енергије, недовољан број програма и
пројеката којима би се привукле стране
инвестиције у надоградњу постојећих и
изградњу нових постројења за производњу
обновљивих горива
Претње








Неефикасност законских прописа
Централизовано управљање ресурсима
Превелики утицај политике у свим
областима
Спор
процес
транзиције
и
лоша
приватизација
Економска криза, недостатак донаторских
финансијских
средстава
и
нових
инвестиција
Недовољна регионална сарадња у вези
заштите животне средине нпр. заштита
водотокова
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Друштвени развој
Образовна структура становништва
Степен образованости становништва, као и структура стручне понуде неповољнији су
него у Републици, а далеко заостају и за потребама развоја града. У граду Лесковцу је чак
10.231 (7,83%) неписмених лица старости 15 и више година. Међу њима доминирају жене –
8.935. Без школске спреме је 13.220 лица, од чега чак 10.608 жена. Велики број лица нема ни
завршену основну школу, а 26.958 лица (20,1%) има завршену само основну школу.
Проценат становништва старог 15 и више година без образовања и без завршене
основне школе је знатно виши од републичког просека. Овај број на нивоу Србије износи
13.68% док је у Лесковцу 19% овог контигента становништва. Са друге стране, број високо
образованих лица износи 8.616, односно 7% популације, док је просечна вредност у Србији
10.5%. Поређења ради, у Београду је проценат високошколованих 19,6%.
Проценат деце узраста од 3 године до поласка у ППП у предшколском васпитању и
образовању у Лесковцу је 14,6%, док је просек на републичком нивоу 38,8%.
Издвајања из буџета града за област образовања
За област образовања се сваке године у Буџету града планира одређени износ средстава.
У 2014. години планирани буџет за образовање је 497,3 милиона динара, што чини 14,5%
укупно планираног буџета.
Образовне институције
У Лесковцу постоје следеће образовне институције: Технолошки факултет, Висока
пословна школа струковних студија, Висока школа за текстил и дизајн, 11 средњих школа, 22
матичне основне школе и 65 подручних одељења основних школа.
Технолошки факултет је школске 2013-2014. године имао укупно 376 студената.
Наведене школске године овај факултет уписало је 126 студената, док је исте године
дипломирало њих 59. Укупан број уписаних активних студената на свим годинама Високе
пословне школе струковних студија Лесковац је 967 студената , од тога на буџету 362 и
самофинансирајућих 605. Укупан број уписаних студената у 2013-2014 години на Високој
пословној школи струковних студија Лесковац је 238, од тога 120 на буџету и 118
самофинансирајући. Висока школа за текстил и дизајн је у 2013-2014 уписала укупно 113
студената, од чега је 104 на буџету а 9 самофинансирајућих. Укупан број уписаних студената у
ову школу је 285, од којих 131 на буџету.
Лесковац има 11 средњих школа: гимназија, економска школа, медицинска, техничка,
пољопривредна, трговинско – угоститељска, средња школа „Грделица“, музичка школа, школа
за текстил и дизајн, хемијско – технолошка и специјална школа “11 октобар“. Укупан број
уписаних ученика школске 2012-2013. године у овим школама био је 6.214, док је у завршним
разредима било 1.503 ученика. Ове школе укупно имају 36 образовних профила (последњи
расположиви подацима Завода за статистику РС).
Број основних школа по подацима статистичког завода за 2013. годину је следећи: 22
матичне школе и 65 подручних одељења. Матичне школе имају укупно 9.273 ђака, док
подручне школе броје свега 2.537 ученика.
Институције за подршку образовању
Центар за стручно усавршавање у образовању је настао је као потреба да се унапреди
квалитет образовања, ефикасност, економичност, децентрализација и реформски процеси у
образовању а све ради усаглашавања са европским стандардима. Ова институција представља
регионални центар и место је организовања стручних скупова, семинара, вредновања и
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праћења квалитета стручног усавршавања у складу са Стратегијом развоја образовања на
националном нивоу.
Центар за економику домаћинства „Даница Вуксановић”. Делатност Центра за
економику је унапређење културе исхране, одевања, становања организовањем предавања,
семинара правилне исхране, исхране трудница, дојиља, одојчади и деце, као и радом
саветовалишта. Центар је и место организовања доквалификација и преквалификација у
сарадњи са НСЗ.
Издвајања из буџета града за културу и спорт
За развој културе и спорта сваке године се планира у Буџету града одређени износ
средстава. У 2014. години планирани буџет за културу је 270 милиона динара, што чини 7,8%
укупно планираног буџета града, док је планирани буџет за спорт и рекреацију 106 милиона
динара или 3%.
Институције културе
Лесковац има велики број институција културе: Лесковачки културни центар, 4 дома
културе у већим насељеним местима, Дом културе Рома, затим Народно позориште, Народни
музеј и Народну библиотеку.
Зграда Лесковачког културног центра је јединствена грађевина заштићена законом.
Налази се у строгом центру града. Народно позориште Лесковац је познато по манифестацији
''Позоришни маратон'' који се одржава од 2002. године. У недавно реновираном лесковачком
позоришту у такмичарском делу ће бити играно шест представа за децу (и одрасле), као и осам
представа за одрасле.
Народно позориште Лесковац је 2014. године дoмаћин јубиларног, 50. Фестивала
професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“. Фестивал Јоаким Вујић, смотру
позоришних представа у Републици Србији јужно од Београда, основали су 1965. године
председници општина у којима су постојала професионална позоришта.
Народни музеј има за циљ да прикупља, обрађује, чува и излаже музејску грађу везану
за прошлост лесковачког краја. У склопу музејске зграде налазе се стална поставка, галерија,
сала за научне скупове и стручна библиотека са преко 14.000 наслова.
У састав музеја улазе и издвојени објекти:
 Градска кућа
 Музеј текстилне индустрије у селу Стројковцу
 Спомен-кућа Косте Стаменковића
 Археолошки локалитет Царичин град
Туристичке и културне манифестације
Готово је сигурно да је лесковачка Роштиљијада постала бренд по коме се Лесковац
препознаје ван граница Србије. Према броју посетилаца спада у сам врх туристичких приредби.
За седам дана трајања ову манифестацију посети преко 500.000 гостију. Роштиљијада је
аутентични, највећи и најпосећенији фестивал роштиља и меса у овом делу Европе.
Од осталих манифестација треба поменути:
1. Интернационални фестивал гитаре
2. Балканску смотру младих стрип аутора
3. Лесковачке дане музике – ЛЕДАМУС
4. Карневал Лесковац
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5.
6.
7.

LIFFE, Лесковачки интернационални филмски фестивал
Дани Николаја Тимченка, у знак сећања на великог књижевног критичара и
филозофа
Драм дам фест – музички фестивал, смотра бубњара и бубњарска радионица

Спорт и рекреација
Лесковац има дугу и богату спортску традицију. Организациона структура спорта у
граду Лесковцу полази од Градске управе за друштвене делатности - одсека за спорт и
Спортског савеза града који као спортска институција обједињава 98 спортских клубова и
организација.
Лесковац располаже Градским стадионом, стадионом у Вучју, Грделици и Мрштану,
као и са још 40 травнатих терена. Већина фудбалских клубова са територије града Лесковца
има своја фудбалска игралишта. У оквиру Градског фудбалског савеза тренутно егзистира 44
мушких и један женски фудбалски клуб. ФК „Моравац’’ се у сезони 2013/2014 пласирао у 2.
лигу Србије. Остали клубови такмиче се у Јабланичкој фудбалској и општинској лиги. Женски
фудбалски клуб ЖФК „Леминд Лавице” такмичи се у 1. лиги Србије.
Кошаркашки Савез Региона 8, броји 9 кошаркашких клубова на нивоу града , међу
којима је најпознатији КК „Здравље” Лесковац. У последњих десетак година примат у
лесковачком спорту је преузела кошарка захваљујући улагањима компаније „ Здравље”. Клуб
се тренутно финансира из буџета града Лесковца. Одлуком Градског већа, КК „Здравље” и још
два спортска клуба, проглашени су за клубове од приоритета и посебног значаја за град што је
направило помак у њиховом статусу. У сезони 2013/2014, КК „Здравље” се пласирало у већи
ранг такмичења, другу лигу Србије. Лесковац пуно полаже и у развој женске кошарке свих
школских узраста.
Одбојкашки савез Лесковца формирао је мушке и женске клубове који се са
променљивим резултатима и данас такмиче у Источниј групи друге лиге. Од такмичарске
сезоне 2013/2014 на инсистирање локалне самоуправе, ОК „Лесковац” 98 и ОК „ЛЕ 016’’
спојени су у ОК „Лесковац’’ ради бољих резултата, бољег финансирања и сконцентрисаног
квалитета.
Значајне резултате постижу и окупљају велики број чланова: четири мушка и један
женски рукометни клуб, стонотениски клуб Дубочица, шаховски клубови, два атлетска клуба,
клубови борилачких вештина: два џудо клуба, БК ,,Дубочица”, велики број карате клубова који
су организовани кроз разне федерације – Сенсеи, Бусхидо, Иппон. У последњој деценији
прошлог века кик бокс се развио као врло популарна спортска дисциплина међу омладином.
У Лесковцу постоји Клуб за коњичке спортове са једном од најбољих касачких стаза у
Србији, Аеро клуб ,,Саша Митровић”, Мачевалачки клуб „Дубочица”, Рагби клуб ,,Морава
Гепарди”, два клуба за дизање тегова, тениски клубови и други.
Изградњом СРЦ „Дубочица”, појавили су се пливачки и ватерполо клубови који веома
успешно раде са млађим категоријама. Тренутно у граду постоје два пливачка и један
ватерполо клуб. Пливачки клуб „Лесковац”, уз подршку локалне самоуправе, планира да по
трећи пут за редом буде организатор међународног пливачког митинга на коме просечно
учествује 500-600 пливача из Србије, Бугарске, Македоније и БИХ.
Град улаже и у развој спорта особа са посебним потребама кроз спортско друштво
„Арена” које у својим редовима има такмичаре, учеснике Специјалне олимпијаде, са запаженим
резултатима.
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Најзначајнији спортски објекти који су у функцији су: Спортско - рекреациони центар
„Дубочица”, који својим корисницима нуди велику салу (капацитета преко 3600 места) и малу
дворану (капацитета 200 места), куглану, стрељану, велики базен олимпијских размера, два
мања базена у којима се врши обука непливача, као и салу старог сајмишта (Плави павиљон). У
већини месних заједница изграђена су спортска игралишта, док су планови да све месне
заједнице и школе буду покривене овим теренима или салама, јер их је у овом тренутку
недовољно.
Започета је реконструкција спортске сале ДСР „Партизан" као и изградња новог објекта
на простору ДСР „Партизан" чиме ће површина затворених спортских терена у граду бити
повећана. Планирана је адаптација и прилагођавање услова ове сале за одржавање спортских
такмичења особа са посебним потребама, а конкурс за добијање тих средстава је у току. У
завршној фази су балон сале у Вучју и Брестовцу док су балон сале у Лесковцу и Печењевцу у
функцији. У плану је изградња још две такве сале и отворени базени при СРЦ Дубочица.
Посебно и значајно место лесковачког спорта заузима школски спорт. Кроз такмичења
која се одвијају у 10 дисциплина, годишње учешће просечно узме око 5000 деце. Носилац ових
активности је Градски савез за школски спорт, у сарадњи са локалном самоуправом града
Лесковца.
Издвајања из буџета града за здравсто и социјалну заштиту
У 2014. години буџет за социјалну заштиту је 80.9 милиона динара, што представља
2,3% буџета Града, док је буџет за здравство 23 милиона динара или 0,66%.
Финансирање здравствене заштите из буџета се углавном односи на финансирање
текућег одржавања и инвестиција. Кад је у питању социјална заштита, буџет издваја средства за
инвестиције, текуће одржавање и програме социјалне заштите као што су: болест и
инвалидност, породица и деце, социјална помоћ угроженом становништву, дотације
организацијама и удружењима (Народна кухиња, дневни боравак Дуга, Црвени крст, Савез
слепих, Савез глувих и наглувих, невладине организације и др.), пројектно финансирање,
новчане награде ученицима и студентима.
За потпунију слику социјалне ситуације у граду, релевантни су подаци о запосленом
становништву, броју корисника пензијско-инвалидског осигурања, износима зарада и других
личних примања, као и броју корисника здравствене и социјалне заштите.
Статистика здравственог стања и социјалне заштите
Према подацима Завода за статистику Републике Србије у 2012. години, број лекара на
1000 становника износи 3,3 док је републички просек 2,9. Овај број се може представити и као
број становника на једног лекара, који у Лесковцу износи 309, док је републички просек 343
становника на једног лекара.
Од лекара у примарној здравственој заштити тек сваки трећи (57%) је лекар опште
праксе, док су остали специјалисти. Највећи број специјалиста је у у служби за здравствену
заштиту опште медицине (37%), а најмањи у служби за здравствену заштиту школске деце
(8,5%). Укупан број лекара, стоматолога и фармацеута у здравственој служби у Лесковцу је 466
од тога су 111 лекари опште медицине, 337 је специјалиста, док је 18 на специјализацији.
Стоматолога је 59, фармацеута 54.
Према подацима Центра за социјални рад у 2012. години било је укупно 12091
корисника социјалне, породично-правне заштите и других облика материјалне подршке, од чега
је 6418 мушкараца и 5673 жена. У 2013. години овај број је повећан на 12.604 корисника.
30

Повећање броја корисника искључиво се односи на мушку популацију (7073 корисника), док је
број жена корисника социјалне заштите смањем у односу на 2012. годину и износи 5531.
Од укупног броја корисника у 2013. години било је укупно 11.236 корисника социјалне
и породично-правне заштите и 1368 корисника других облика материјалне подршке.
Институције здравства
Мрежу здравствених организација у граду и приградским насељима обухваћених ГУПом сачињавају: објекти примарне, секундарне и хигијенско-епидемиолошке здравствене
заштите. Објекти здравства су у државној и приватној својини. За пружање примарне
здравствене заштите надлежан је Дом здравља у Лесковцу са својим огранцима у Грделици и
Вучју. У оквиру Дома здравља функционише преко 10 служби међу којима је и Служба за
здравствену заштиту деце и школске деце. Дом здравља располаже разгранатом мрежом
здравствених станица и амбуланти у насељеним местима града Лесковца, те већим бројем
зубних амбуланти по основним и средњим школама у Лесковцу.
Здравствена установа „Апотека Лесковац” је још једна здравствена установа која
обезбеђује примарну здравствену заштиту, али за територију читавог Јабланичког округа.
Основна делатност је снабдевање становништва, здравствених установа и других правних лица
лековима и медицинским средствима. Апотеку Лесковац чине 13 огранака и 21 јединица за
издавање готових лекова.
Секундарну здравствену заштиту свим становницима Јабланичког округа пружа Општа
болница Лесковац. У болници ради преко 1200 упошљеника подељених на 19 служби односно
сектора који опслужују 216.304 становника округа.
У Лесковцу такође постоје и приватне поликлинике: ДЦМ, Бебафарм, Нова Медика,
Неолаб - поликлиника за лабораторијску дијагностику, Спебо медицал - болница за лечење
стерилитета и вантелесну оплодњу као и привате гинеколошке, очне, стоматолошке ординације
и привате апотеке.
Институције социјалне заштите
Установе на територији Лесковца чија је делатост социјална заштита становништва су:
Центар за социјални рад, Установа за одрасле и старије Лесковац, Црвени крст и Дом за чување
старих лица „Сунчана јесен”у приватној својини.
Центар за социјални рад своју делатност заснива на основу Статута Центра у коме је
предвиђено да као орган старатељсва и примарна установа социјалне заштите решава захтеве у
првом степену из области породично-правне и социјалне заштите. Центар обавља послове
социјалне, породичноправне заштите, пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим
правима, врши исплату новчаних права, решава у првом степену о остваривању права
утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. Од
јануара 2004. године у оквиру Центра као посебна организациона целина функционише и
Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици.
Послове дечије заштите на територији града Лесковца обавља градска управа за
друштвене делатности и предшколска установа „Вукица Митровић”.
Предшколско образовање одвија се у 54 објекта. У 2013. години 1279 детета похађало је
припремни предшколски програм. На територији ужег градског језгра налази се 6 а у
приградским насељима 4 објекта за целодневни боравак деце.
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Организациона структура везана за образовање, здравствену, социјалну и дечију
заштиту је подржана и од Градске управе за друштвене делатности и одсека који се бави тим
питањима у сарадњи са специјализованим установама. Градска управа у овој области доноси
програме унапређења социјалне заштите, обавља послове који се односе на праћење,
планирање развоја и обезбеђивање средстава у области социјалне и здравствене заштите,
координише радом инвалидских и социо-хуманих организација и удружења грађана у области
социјалне заштите, прати стања и потребе социјално угрожених лица, лица са посебним
потребама, утврђивање права из области друштвене бриге о деци и борачко инвалидске
заштите. Кроз одбор за превенцију болести зависности и борбу против верских секти, разматра
се проблем болести зависности, превенције лечења, рехабилитације и социализације од
наркоманије и свих облика болести зависности. Канцеларија за младе и градско повереништво
за избеглице и миграције имају велики значај у овим областима.
Скупштина града Лесковца је 26.02.2014. године, на предлог ГУ за друштвене
делатности, донела Одлуку о социјалној заштити грађана на територији града Лесковца. Овом
одлуком уређују се делатности, права и услуге, поступци за остваривање права социјалне
заштите, али и права и обавезе самих корисника. Ова одлука је донела нове услове
финансирања удружења и социо-хуманитарних организација, делом кроз пројектно
финансирање. Предвиђене су услуге које се већ финансирају, али и финансирање социалног
становања у заштићеним условима када се за то створе услови.
Са циљем пружања квалитетнијих услуга здравствене и социјалне заштите потребно је
ојачати и проширити капацитете институција које се баве овом проблематикoм. Значајнији
пројекти који би се требали покренути а који би значајно утицали на подизање нивоа социјалне
заштите су свакако модернизација и проширење капацитета диспанзера за децу, дoма за старе
и немоћне особе, дневног центра за омладину и децу сa посебним потребама, прихватилишта за
жене и децу жртве насиља у породици као и изградња сеоских амбуланти.
На погоршање нивоа здравствене заштите утиче више фактора. Неки од њих су:
повећање броја незапослених, повећање броја предузећа која нередовно уплаћују доприносе и
недовољани износи средстава које се уплаћују од стране Фонда за здравствено осигурање. На
тај начин пацијенти су приморани да лекове купују сопственим средствима. Приступ
адекватној здравственој заштити је отежан за све становнике због ограниченог броја услуга у
постојећим установама, а посебно је ограничена покривеност услугама руралних делова града.
SWOT анализа – Друштвене делатности
Предности
Људски ресурси
Масовно бављење омладине спортом
Потенцијал у младим талентима
Позитиван став ГУ према потребама
рањивих група
 Бројна и употребљива инфраструктура у
објектима у области спорта, здравства,
школства
 Активна удружења грађана у областима
социјалне заштите, културе и спорта
 Значајан допринос приватног сектора
развоју спорта
 Постојање установе за одрасле и старије
 Развијени институционални и





Слабости










Низак животни стандард
Неизграђени стандарди понашања
Непостојање функционалне стратегије у
области социјалне заштите
Непостојање стратегије за унапређење
статуса особа са инвалидитетом
Недовољна усклађеност услуга са
потребама особа са инвалидитетом
Недовољна искоришћеност и лоше стање
постојећих спортских терена и објеката
Недовољна заступљеност економских
критеријума у развоју друштвених
делатности
Неадекватна техничка опремљeност ГУ за
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ванинституционални облици у социјалној
заштити старих и предшколском
образовању деце
 Центар секундарне здравствене заштите
округа
 Постојање омладинског клуба

Могућности














Суштинска децентрализација сиситема
јавне власти у Србији
Регионална сарадња и заједничко
лобирање
Приступ различитим домаћим и
страним фондовима
Промена законске регулативе о
формирању и функционисању
спортских клубова
Стандардизација услуга (могућност да
приватни сектор равноправно
учествује у расподели послова у
домену социјалне заштите)
Усклађивање домаћег законодавства
са законодавством ЕУ и успостављење
система вредности који важи у ЕУ
Проналажење додатних извора
финансирања
Развој привреде као могућност
додатног извора финансирања – јавно
приватно партнерство
Постојање законских регулатива и
потписаних Конвенција државе са ЕУ
и УН
Повраћај имовине локалној
самоуправи
Унапређење јавног здравља (Центар за
превентивну здравствену заштиту)

друштвене делатности
Нерешен статус јавних објеката у области
спорта
 Недовољна организованост спортских
активности за децу са потребним
потребама
 Неумрежене институције спорта и
здравства
 Непостојање критеријума за утврђивање
оправданости финансирања спортских
клубова
 Недовољно едуковани кадрови за рад са
старијима
 Недовољан број услуга помоћи у кући
старијима
 Велика дечја слобода и слаба контрола
породице (повећати ниво обавезне
сарадње школе и породице и рад на
оснаживању породица)
Претње
















Превага анти-европских система
вредности
Заустављање ширења ЕУ
Демографско пражњење, посебно
одлазак високостручног кадра
Нефункционалност централизованог
сиситема јавне власти
Метрополизација Србије
Превелики утицај политике
Недовољно функционалан Закон о
спорту
Неусклађеност образовних профила
са стварним потребама на терену
Недостатак системских решења за
проблеме школства
Постојање предрасуда о особама са
инвалидитетом
Подстицање традиционалних
вредности ради ограничавања
утицаја и друштвене улоге жена
Пораст незапослености
Ограничени материјални ресурси
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Управљање
Градска управа Лесковца 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", који ће бити започет до краја 2014.године.
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 у коме постоји искуство функционисања управе
као јединствене целине и искуство функционисања управе организоване у више управа за
различите области.
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. Дакле, Функционална Анализа започиње реформом управе што
представља први корак који је потребно направити, а затим приступити изради Стратегије
развоја управе која ће садржати све краке реформе управе у модерну и професионалну градску
управу.
Основни циљ реформе
Основни циљ реформе Градске управе јесте да се значајно ојача административни
капацитет 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 (родне, језичке
и националне) 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.
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
Стубови реформе градске управе
Под "стубовима реформе градске управе" подразумевају се груписане мере и
активности које служе реализацији циљева и принципа Стратегије и то су :
1) Подизање административног капацитета градске управе (мере за јачање кадровских
потенцијала):
- Систем процедура 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 родне, језичке и националне равноправности у градској управи.
2) Антикорупцијске мере и транспарентност градске управе:
- Кодекс понашања у градској управи;
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- Систем конкурсног и јавног трошења буџетских средстава;
- Јавност рада градске управе.
3) Модернизација градске управе
- Структуралне промене градске управе;
- Увођење менаџмента контроле квалитета и стандардизације;
- Јединствена рачунарска мрежа;
- Јединствена база података;
- Електронска управа (е-говернмент).
У том стратешком документу, Стратегија развоја, део ће се односити на управљање
градском имовином (станови, локали, спортски објекти, финансијска средства, кредити,
обавезнице итд.) и тај сепарат ће се назвати Стратегија управљања локалном имовином.
Локална самоуправа
Највиши правни акт Града је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици
вршења права и дужности из надлежности Града. Статут доноси Скупштина града већином
гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе
самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим
прописима и Статутом.
Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градске управе.
Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину града чини 75 одборника, које бирају
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом.
Скупштина града има председника Скупштине града.
Председник Скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава
њеним седницама. Председник Скупштине града представља и заступа Скупштину града пред
свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. Председник Скупштине
града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност. Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града.
Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. Градоначелника бира
Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине града. Градоначелник има заменика који га
замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник
Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. Кандидат за Градоначелника
предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина
града на исти начин као и Градоначелника.
Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и
врше друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. Помоћнике
Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник. У Градској управи може бити
постављено највише пет помоћника Градоначелника.
Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 11 чланова Градског
већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од
укупног броја одборника. Градоначелник је председник Градског већа.
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Градска управа jе организoвана у више Градских управа за поједине боласти. Број,
назив и области за које се образују Градске управе утврђује се актом о организацији Градских
управа. Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. Начелника Градске управе
поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Градска управа Лесковца је
подељена на следеће управе:
1. Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове
2. Градска управа за инспекцијске послове
3. Градска управа за финансије
4. Градска управа за имовину и имовинско правне послове
5. Градска управа за привреду и пољопривреду
6. Градска управа за друштвене делатности
7. Градска управа за заштиту животне средине
8. Градска управа за опште послове
9. Градска управа за послове Градске скупштине и Градског већа
10. Градска управа за пружање услуга грађанима – Градски услужни центар
11. Градска управа за јавне набавке
За економски развој града Лесковца задужена је Агенција за локални економски
развој, која је настала као израз потребе да се формира једна кровна, развојна институција која
би директно радила на изградњи економске конкурентности локалне заједнице у циљу
побољшања њене економске и социјалне будућности. Агенција је формално настала
обједињавањем професионалних, финансијских, материјалних и људских потенцијала: Фонда
за развој града, Гаранцијског фонда за град Лесковац, Фонда за унапређење развоја
пољопривреде и Фонда за доделу стипендија и награда на територији града Лесковца.
Мисија Агенције је, промовисање предузетништва и динамичне предузетничке културе,
подршка развоју МСП, подстицање оснивања и развијања задругарства, кооператива и других
пословних облика удруживања, стварање услова за отварање нових радних места, као и
унапређење економског амбијента и квалитета живота за све људе у локалној заједници.
Основни задаци Агенције су: израда средњерочних и дугорочних стратегија и планова развоја
града, израда конкретних развојних пројеката, управљање пројектима, умрежавање привредних
субјеката и успостављање партнерства између приватног и јавног сектора, организовање
различитих облика саветовања, организовање стручних семинара, израда промотивних
материјала, организовано наступање на презентацијама, изложбама и сајмовима, стручна
подршка start-up предузетницима (обука за самостално вођење бизниса, подршка у изради
пословних планова, и сл.), подршка оснивању пословних и струковних удружења, услуге
инвеститорима преко Инфо-центра.
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SWOT анализа – Управa и буџет
ПРЕДНОСТИ
• Људски ресурси
• Развијена мрежа институција
• Материјални ресурси региналног и
административни центра
• ЈКП могу да одговоре на потребе грађана
• Постојање јединственог салтера за
издавање дозвола
• Доступност података о накнадама и
таксама на интернету
• Постојање Система 48

МОГУЋНОСТИ
• Приступ различитим фондовима
• Донаторски програми са подршком
управљању
• Децентрализација ЛС
• Регионална сарадња
• Стабилна монетарна политика
• Рационализација запослених у управи
враћањем дела запослених у ЈКП
• Направити стратегију доброг управљања
како би се побољшао стандард и покренуо
развој
• Мерење ефеката додељених субвенција
и прилагођавање критеријума измереним
ефектима
• Ефикасније планирање и тросење
буџетских средстава
• Адекватно пројектовање прихода

СЛАБОСТИ
• Прегломазност управе
• Неадекватно коришћење материјалних
ресурса
• Низак степен изграђености унутрашње
инфраструктуре
• Слаби институционални капацитети и
одсуство сарадње међу различитим управама и
актерима
 Сукоб надлежности
• Неефикасност у раду
• Инертност запослених према обављању
дужности
• Нетранспарентност у раду
• Део запослених није довољно квалитетан,
едукован и мотивисан
• Немерење ефеката додељених субвенција
• Неадекватно планирање буџета, са
пројекцијом плата на првом месту и
нетранспарентност планирања буџета
 Недовољно
функционалан
механизам
запошљавања
• Нетранспарентност у праћењу прилива
средстава у буџет и њихове расподеле
• Израда буџета је политизована
ПРЕТЊЕ
• Непостојање законске регулативе у области
регионализације
• Слабо развијена мрежа јавних услуга у
руралним срединама које су у надлежности ЛС
• Укорењена бирократија као систем
функционисања ЛС
• Неспремност надлежног министарства да
прати потребе ЛС
• Недовољно мерење финансијских ефеката
доласка инвеститора и утицај на приход у
буџету
• Регионални развој се финансира из пореза
на добит, а тог пореза нема уколико нема
запослења
• Пад привредне активности
• Неадекватан приступ планирању буџета
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2.2. УПОРЕДНА АНАЛИЗА
Стратегија Града Лесковца усвојена за период 2010-2019. године и Програм развоја
града Лесковца за период 2009-2013 сачињен је у складу са могућностима носилаца развојних
активности и потребама становништва града Лесковца за бржим развојем. Програмом развоја
су идентификовани основни природни, економски, материјални, људски и социјални фактори
развоја, утврђена је стратешка визија развоја, дефинисани су стратешки циљеви, специфични
циљеви, детаљни циљеви и приоритетни пројекти.
Међутим, и поред тога што даје основне смернице, циљеве, мере и подстицаје за будући
инфраструктурни и економски развој Града, стварајући на тај начин услове за развој и
унапређење свих аспеката живота грађана Лесковца, План развоја ипак не гарантује покретање
развоја у оној мери која би задовољила све њихове потребе и побољшала квалитет живота. На
реализацију Плана, а самим тим и покретање жељеног развоја утичу многи фактори, пре свега
финансијски и економски, међу којима су општа привредна кретања у земљи и
заинтересованост приватног сектора да даље улаже. Такође, на развојни ниво Града још утиче и
низ историјских, демографских, политичких, географских фактора који се не могу превазићи у
кратком временском периоду. Стога се успех не само Плана, већ и Стратегије мора посматрати и
мерити само кроз низ интервенција на дугорочној основи.
И поред постојања значајних локалних капацитета, Град Лесковац припада трећој групи
развијености локалних самоуправа што означава недовољну развијеност, тј. степен развијености
у распону од 60% до 80% републичког просека. У циљу бољег сагледавања недостатака и
предности Града у односу на околне локалне самоуправе сличне или исте развијености,
употребљена је савремена метода „бенчмаркинг“ која на темељу упоређивања са другим
системима пружа могућност сагледавања тренутног стања на локалном нивоу. Она се користи
као инструмент за идентификацију и оцену властитог конкурентског положаја и усмерена је на
изградњу будућих потенцијала успеха, те у том контексту пружа драгоцено сазнање о томе
како се нешто (производ, процес, функција) може остваривати боље. „Бенчмаркинг“ је урађен
на основу анализе тренутних показатеља социо-економског стања релевантних за развој сваке
посматране локалне средине.
За упоредну анализу изабрана су 2 града сличних економских, демографских,
природних и културно-историјских датости и развијености, Крушевац и Краљево. Првобитна
намера је била да упоредна анализа уврсти и град из непосредног окружења, Врање, ради
упоређивања са непосредним конкурентским окружењем, али је због недостатка података за све
посматране области овај Град изостављен. Бенчмаркинг анализа упоређивања са изабраним
градовима је направљена на бази званичних статистичких податaка Републичког завода за
статистику.
Сврха анализе је да се установе упоредиве вредности развоја у односу на град Лесковац
тако да се поређење наведених градова темељи на основу квалитативних и квантитативних
показатеља. Резултат упоређивања је показао значајну статистичку разлику у појединим
сегментима међу наведеним градовима (демографика, економија, саобраћај и здравство и
социјална заштита), док се у појединим сегментима та разлика своди на само неколико апекта
(пољопривреда, образовање, правосуђе, природна среднина). Упоређивани су следећи подаци:
Критеријум

Оцена

Коментар

Демографија

Средња

Град Лесковац има највећи број насеља, као и број
становника, а приближно исту густину насељености са
Крушевцем и знатно већу густину у односу на
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Краљево. Стопа природног прираштаја је незнатно
нижа у односу на Крушевац и Краљево, што је
значајно ублажено тиме да Лесковац има најмањи
негативни миграциони салдо (-280), односно најмању
стопу исељавања становника.Треба поменути да
Лесковац има и најнижи индекс старења становништва
с тим што је разлика у односу на Краљево мала, а
значајније ниска у односу на Крушевац.

Економија

Пољопривреда

Саобраћај и
грађевинарство

Ниска

Лесковац је град са процентуално најмањим бројем
запослених у односу на број становника.С друге стране
Лесковац има највећи број запослених у приватном
сектору (27,97%) од укупног броја запослених.У
односу на Крушевац и Краљево, Лесковац има најнижу
просечну зараду али и најнижу просечну и минималну
потрошачку корпу, тако да је однос зараде и
потрошачке корпе скоро изједначен код сва три града.
Као и у остала два града економија се углавном базира
на постојање неколико јачих индустрија и то углавном
оних које су успешно прошле процес приватизације,
док су остали носиоци економских активноси мање или
средње приватне фирме. Лесковац је град који у односу
на Крушевац и Краљево има и најмањи број
новооснованих и угашених привредних друштава у
последње 4 године, али и најмањи број активних
предузетника. Овај недостатак компензује податак да
Лесковац има убедљиво највише регистрованих
пољопривредних газдинстава у односу на друга два
града. Лесковац је последњи по искоришћености
подстицаја регионалног развоја са нивоа Републике. По
примањима у буџет локалне самоуправе по становнику,
налази се иза Краљева и испред Крушевца али је и град
са највећим исказаним дефицитом.

Средња

Иако
има
најмању
површину
коришћеног
пољопривредног
земљишта
(укупна
површина
територије је већа од Крушевца, а мања од Краљева),
Лесковац има највећи број регистрованих газдинстава.
Такође има знатно већи број чланова породице који
обављају пољопривредну активност на породичном
газдинству. Ниво запослености у пољопривреди је
веома низак у сва три града, док Лесковац бележи
најнижу
стопу
запослености
на
породичном
газдинству. Град Лесковац има највећу површину под
ораницама и баштама, средње заступљену површину
под воћњацима и веома малу под виноградима (заједно
са Краљевом). Сточарство је знатно мање развијено у
односу на Крушевац и Краљево. Што се тиче
механизације, Лесковац има бољу опремљеност у
односу на поменута два града.

Ниска

Иако бележи највећи број насеља и средње је
позициониран у односу на остала два града према
укупној површини распростирања, Лесковац има
најмању дужину водоводне мреже и мању дужину
канализационе мреже у односу на Краљево, а већу у
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односу на Крушевац. Такође има најмањи број
прикључака на канализациону мрежу, док је по броју
прикључака на водоводну мрежу испред Краљева.
Позиција Лесковца уз Коридор 10 пружа већу
могућност за привлачење инвеститора, стога је у овом
сегменту Лесковац боље позициониран. Такође,
Лесковац има развијенију путну мрежу, што је и реално
очекивати обзиром да има највећи број насеља.
Постојање инфраструктурно опремљене индустријске
зоне са власништвом над земљиштем даје незнатну
предност Граду за будућа улагања, међутим због
проблема који још увек нису решени, Лесковац је
оцењен ниском оценом.

Образовање,
информисање и
комуникације

Здравство

Социјална заштита

Правосуђе

Природна средина

Средња

Лесковац има најмањи проценат становништва са
високим образовањем, док је у рангу са остала два
града што се тиче вишег образовања. Проценат
становништва без образовања је нешто виши у односу
на Крушевац и Краљево. Ниво пружања услуга како
основног тако и средњег образовања је бољи у
Лесковцу. Лесковац има већи број и основих и средњих
школа. Високо образовање је доступно у сва три града.
Области информисања и комуникације су на истом
нивоу у сва три града.

Висока

Лесковац има обезбеђен виши ниво здравствене
заштите у односу на Крушевац и Краљево, јер је
основна здравствена заштита доступна у већем броју
сеоских насеља, а такође је и број лекара на 1000
становника већи.

Средња

Социјална заштита је слична у сва три града. Заснива
се на раду центара за социјални рад са недовољним
људским и материјалним капацитетима у односу на
потребе становништва, нарочито када су у питању
алтернативни облици пружања социјалне заштите.
Укупан број корисника социјалне заштите као и број
породица корисника новчане социјалне помоћи у граду
је већи од Крушевца, а мањи од Краљева, што у односу
на број становника омогућава оцењивање Лесковца
вишом оценом.

Средња

Статистика правосуђа показује повећан број кривичних
дела, те самим тим и већи број осуђених починиоца у
односу на Краљево и Крушевац, док је број малолетних
учиниоца кривичних дела знатно мањи у Лесковцу.

Средња

Канализациона мрежа града је недовољно развијена.
Одвод отпадних вода у Лесковцу представља
специфичан проблем, али ситуација није знатно боља
ни у остала два града. За разлику од остала два града у
Лесковцу је у току изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода. Питање комуналног
отпада је решено изградњом санитарне депоније, за
разлику од остала два града.
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2.3. АНАЛИЗА НАЦИОНАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ СТРАТЕШКОГ ОКВИРА
У циљу хармонизације са националним стратешким оквиром, где постоје четири кровне
развојне стратегије у Србији (Национална стратегија одрживог развоја 2009-2017. године,
Национална стратегија привредног развоја 2006-2012. године, Просторни план Србије 20102020. године и Стратегија за смањење сиромаштва 2003-2009. године), урађена је анализа
Сратегије са Нацртом Националног Плана регионалног развоја и радном верзијом Стратегије
региона Јужна и Источна Србија.
Нацрт Националног плана регионалног развоја Србије (ННПРР) 2014-2020.
ННПРР промовише интегрисани приступ одрживом социо-економском развоју свих
делова територије Србије. ННПРР представља значајан документ који има секторскотериторијални приступ и повезује надлежна министарстава и националне институције са
социо-економским актерима и институцијама на регионалном, обласном и локалном нивоу, у
оквиру једног усаглашеног, дугорочног процеса „одозго-надоле и одоздо-нагоре“, како би
допринео смањењу заостајања мање развијених региона и обезбедио хармоничан развој свих
региона Србије у свим развојним аспектима (економским, социјалним и територијалним).
Поштујући стратешке циљеве четири кровне развојне стратегије у Србији (тј.
Националне стратегије одрживог развоја 2009-2017. године, Националне стратегије
привредног развоја 2006-2012. године, Просторног плана Србије 2010-2014-2020. године и
Стратегије за смањење сиромаштва 2003-2009. године), ННПРР дефинише четири стратешка
циља:
1.Развој људског капитала у свим деловима Србије кроз развој стручне, здраве и
образоване радне снаге, способне да привуче инвеститоре и да уз обуку у кључним секторима
одговори на дугорочне захтеве тржишта рада;
2.Стварање услова за одрживи развој у регионима Србије кроз циљане и
прогресивно растуће инвестиције јавног сектора у основну инфраструктуру како би се
подстакао и потпомогао економски раст и обезбедио раст квалитета живота за грађане у свим
деловима Србије;
3. Стварање нових радних места и богатства у свим деловима Србије кроз
подстицање развоја конкурентне, иновативне и предузетничке привреде, јачање постојећих
предузећа и подстицање перспективних старт уп предузећа, подршку секторима раста и
привлачење одрживих инвестиција из иностранства.
Поред ова три стратешка циља регионалне политике, утврђен је један
оперативни/имплементациони циљ. Разлог зашто је овај циљ дефинисан као
оперативни/имплементациони, а не као стратешки циљ проистиче из чињенице да ни у једној
од новијих стратегија и политика у Србији питање институционалног капацитета није
дефинисано као значајна стратешка активност која ће стимулисати развој и тако омогућити
социо-економски раст у различитим деловима Србије.
4. Унапређење институционалног капацитета у кључним областима на
националном, регионалном, обласном и локалном нивоу како би се обезбедиле максималне
користи за људе, места и производне капацитете кроз делотворнији регионални развој путем
партнерства.
Стратешки елементи ННПРР су разрађени кроз оперативне инструменте како би се
омогућило спровођење и праћење резултата регионале политике 2014-2020. године. Из
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приоритета ННПРР изведено је 10 „имплементационих поља интервенције“ која представљају
везу 4 приоритета и методологије имплементације приоритета. Из њих су изведене „стратешке
имплементационе мере“ као „пресеци политика“ усаглашени са ресорним министарствима,
реализаторима активности. Ове мере представљају основу за креирање четири регионална
развојна плана као важна регионална планска документа. Имплементациони део документа
даје чврст „стратешки мост“ између националног и регионалног нивоа планирања развоја.
Предложене мере по имплементационим пољима интервенције су дефинисане,
осмишљене и реализују се на основу информација специфичних за појединачне регионе. За
свако имплементационо поље и предложену меру за регион Регион Јужне и Источне Србије су
дефинисане и индикативне акције.
Табела: Предлог регионалних мера
Приоритет

ЉУДИ - Унапређење
људских ресурса у
различитим регионима
Србије кроз приступ
заснован на
специфичним
потребама њихових
грађана у погледу
запослености и прихода

МЕСТО - Унапређење
окружења у којем људи
живе, раде и одмарају
се, како би се подстакле
инвестиције, економска
активност и
стабилност
квалификоване радне
снаге у сваком од
региона Србије.

Предлог регионалне мере за Регион Јужне и Источне Србије
Подстицање запошљивости група под ризиком, нарочито младих
и дугорочно незапослених
Интегрисана подршка запосленима под ризиком да буду
проглашени за вишак како би се ублажиле социјалне последице
економског пада и реструктурирања привреде
Усвајање програма и алата за учење који се заснивају на
потребама послодаваца, каријере и запошљавања
Подстицај усвајању приступа целоживотног учења и лакша
доступност средњег, високог и даљег образовања, посебно у
удаљеним подручјима
Мера 2.1.1: Регионална отпорност – подршка ефикасној реакцији
на највеће кризе које утичу на регионално становништво и имиџ
региона – За ову националну меру нису предложене
регионалне мере и акције. Региону је остављена могућност да
предложи мере и индикативне акције у Регионалном
развојном плану.
Унапређење приступачности унутар и изван региона
Унапређење основне инфраструктуре у областима у којима је
могућ одрживи развој и повећање животног стандарда, а посебно
у мање развијеним областима, у рубним подручјима и пословним
зонама
Успостављање базичне доступности услуга у областима где
функционише одрживи развој и постоји повећање животног
стандарда за становнике мање развијених и рубних области
Унапређење и обнова изграђеног окружења, нарочито у урбаним
подручјима
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Побољшање квалитета живота и слике о региону, промоцијом
мултикултуралности, посебно код младих људи, етничких
заједница, и старијих особа, стимулацијом полицентричног
развоја динамичног културног и социјалног живота у региону
Побољшање јавне туристичке инфраструктуре на најзначајнијим
туристичким дестинацијама ради побољшања конкурентности и
имиџа
Обезбеђивање нових знања и способности за постојеће запослене,
у складу са потребама регионалне економије, у циљу
промовисања једнаких могућности и поштеног запошљавања
Пружање нових вештина и способности постојећим запосленима у
складу са потребама регионалне економије и ради промовисања
једнаких шанси и правичног запошљавања
ПРОИЗВОДНИ
КАПАЦИТЕТ Стварање нових радних
места у складу са
специфичним
потребама и
потенцијалима региона

Унапређење конкурентности и иновативности предузећа кроз
олакшање приступа тржиштима, усвајање нових технологија и
повећање инвестиција
Унапређење продуктивности и ланца вредности у
пољопривредним предузећима и групама произвођача
Подршка промоцији и производњи енергије из обновљивих извора
Подршка микро и малим предузећима, нарочито startup у
областима са високим степеном незапослености или потенцијалом
за раст
Подршка диверсификацији економске активности у руралним
крајевима, као и за социјална предузећа

Стратегија Града дефинише 5 стратешких циљева који су у већој мери компатибилни
са регионалним мерама ННПРР за регион Јуже и Источне Србије. Сваки детаљни циљ
Стратегије има по неколико елемената који су дефинисани у индикативним акцијама које
ННПРР предвиђа, мада у Акционом плану за период 2015-2020 треба још детаљније сагледати
иновативне мере које ННПРР као новији документ садржи. На пример, Стратегија локалног
развоја садржи мањи број мера које се односе на усвајање програма и алата за учење који се
заснивају на потребама послодаваца, каријере и запошљавања, иако се у економској анализи
помиње недостатак сложеније специјализалције радне снаге које нема у локалној понуди, те је
овај сегмент потребно детаљније обрадити у Акционом плану. У наставку су наведени
стратешки циљеви локалне Стратегије и оквиру њих акције које највише кореспондирају са
индикативним акцијама наведеним у ННПРР:
 Стварање просторно-урбанистичких услова за унапређење квалитета живота грађана
Лесковца у складу са принципима одрживог развоја и предузетничком традицијом:
Развој локалне инфраструктуре се намеће као неизбежна развојна стратегија Града. За
места најнижег хијерахијског реда (насеља сеоског типа) она се тиче саобраћајне и
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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 центрe, индустријскe парковe, технолошкe парковe, бизнис инкубаторe, зоне
унапређеног пословања, пословна удружења, асоцијације, задруге).
 Омогућавање вишег животног стандарда грађана Лесковца и отварање животне
перспективе засноване на вредностима предузетничког друштва:
Привредну структуру Лесковца, у зависности од расположивих ресурса, чини
индустријска и пољопривредна компонента. Локални одрживи развој предвиђен Стратегијом
сублимира економски, социо-психолошки, културни и политички развој. Стратегија у овом
смислу препознаје две врсте насеља којима прилагођава дефинисање пројеката и активности и
то насеља сеоског типа и урбанизована насеља.
Насељима сеоског типа одговара
пољоприведна делатност и велики део Стратегије је посвећен повећању продуктивности,
организованој продаји свежих производа кроз удруживање и улагање у зоне пољопривредне
производње, јер пољопривредни сектор привређивања располаже најмасовнијим ресурсима и
такође и због тога што од овог посла своју егзистенцију остварује највећи део привредно
активног становништва на овом подручју. Са друге стране, изразито урбанизованим местима
припада улога произвођача пословних услуга свом окружењу, маркетинга локалних
потенцијала, идентификације и спровођења истраживачких и развојних пројеката. Град
Лесковац као носилац економског раста има улогу да подржи привредну структуру у којој ће
доминирати сервисне, услужне, информатичке и образовно-истраживачке делатности.
 Заштита и унапређење животне средине као императив одрживог развоја.
Док се локална развојна Стратегија углавном базира на заштити и унапређењу
природног окружења у смислу смањења загађења и заштиту животне средине, ННПРР највише
обрађује енергетску ефикасност и поједине облике обновљивих извора енергије. Међутим, без
обзира на то, локална Стратегија ипак у једном сегменту препознаје и уврштава енергетску
ефикасност као и развој система за коришћење обновљивих природних ресурса као један од
сегмената на коме треба радити, јер локални развој подразумева између осталог и штедњу
минералних и других природних ресурса (шума, земљишта, биодиверзитета, вода и др.).
Такође, Стратегија прихвата и чињеницу да даљи развој насеља, људске заједнице, индустрије
и економије уопште, треба да се креће ка усавршавању и примени модерне технологије и
технике, и коришћењу незагађујућих и обновљивих видова енергије.
 Пружање благовремене, свеобухватне, висококвалитетне и континуиране услуге у
области друштвених делатности.
У области друштвених делатности ННПРР помиње подстицаје усмерене на усвајање
приступа целоживотног учења и лакшу доступност средњег, високог и даљег образовања,
посебно у удаљеним подручјима, изградњу социјалне и здравствене инфраструктуре, редовно
праћење и извештавање о локалној/регионалној структури у заједници ради унапређења социоекономског профила, ревитализацију културе и културне баштине, подршку социјалним и
културним иницијативама локалних НВО и група грађана, посебно младих и етничких
заједница. Стратегија одрживог развоја са друге стране сагледава све наведене области и
прилагођава их локалним приликама и потребама, с тим што све сегменте који чине ову област
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(формално образовање, културу, социјалну и здравствену заштиту, спорт и сарадњу са
цивилним сектором) обрађује дубље него ННПРР.
 Изградња управе која доследно поштује принцип легализма, ствара конкурентни
локални систем финансија и ради на увећању локалних слобода и права грађана.
ННПРР се највише базира на побољшању комуникационог аспекта и пружању
ефикасних услуга локалне самоуправе кроз формирање услужних/координационих центара,
комуникационих центара и ИТ сервиса, што је у потпуној синергији са планом Града да ради на
побољшању пружања услуга својим грађанима и остваривању боље и темељније сарадње
између јавног, приватног и цивилног сектора. Остали сегменти у области управљања и буџета
које сагледава локална Стратегија нису обрађени у ННПРР.
Компатибилност са Радном верзијом Регионалне развојне стратегије
Иако Стратегија регионалног развоја Јужне и Источне Србије још увек није усвојена, у
овом сегменту ће се разматрати степен подударности и компатибилности локалног и
регионалног развојног документа, како би се осигурала даља улагања која могу да допринесу
побољшању развоја и квалитета живота локалног становништва. Нацрт Стратегије
регионалног развоја дефинише претпоставке за убрзани социо-економски развој и обезбеђује
основе за развој и јачање предузетништва, иновација и нових технологија, пољопривреде и
руралног развоја, ефикаснијег коришћења људских и природних ресурса као и равномернијег
регионалног развоја.
Радна верзија Стратегије регионалног развоја Јужне и Источне Србије нуди знатно
већу компатибилност са локалном Стратегијом у поређењу са ННПРР, сагледавајући све
сегменте који су кључни за развој локалне средине, јер Регионална стратегија препознаје
готово идентичне проблеме који су идентификовани на локалном нивоу и предлаже
интервентне мере које су потпуно компатибилне са Стратегијом одрживог развоја Лесковца.
Тачније, бави се кључним питањима која су у друштвено-економској анализи локалног
документа идентификована као „корен“ или „узрочник“ проблема.
У радној верзији регионалне Стратегије је „низак економски раст“ идентификован као
суштинско питање на које треба првенствено обратити пажњу. Анализа проблема у Јужној и
Источној Србији, слично нацрту Националног плана регионалног развоја, резултира у четири
изведена „чворишта проблема“:
 Неусклађеност понуде и потражње на тржишту рада;
 Ниску додату вредност у предузећима као резултат слабог учинка и продуктивности у
сектору привреде;
 Ниске и неадекватно планиране инвестиције у јавну инфраструктуру;
 Слаби институционални капацитети за регионални развој и координацију.
У региону, као и у Лесковцу постоји стални недостатак прилика за запошљавање, ниво
привредне активностије низак, радна снага је са нивоом образовања испод просека и често са
застарелим вештинама, образовни програми нису адекватни, повезаност између образовања и
тржишта рада је слаба, што све заједно резултира ниским нивоом запослености у читавој Јужној
и Источној Србији.
Ову ситуацију додатно погоршава изразито висока зависност од традиционалних
производних грана, мешовите пољопривредне производње и других примарних производњи
(природних ресурса, минерала итд.). Сталан мањак радних места, висока незапосленост и
последично мали расположиви приход домаћинства, води сталном ризику од сиромаштва и
миграцијама младих и радно способних ван региона.
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Радна верзија Регионалне стратегије препознаје 4 осе развоја и то:
 Приоритетна оса Окружење и инфраструктура пружа подршку јавним
инвестицијама које побољшавају квалитет живота становништва и унапређују
окружење у складу са потребама инвеститора. Мере ће се пре свега фокусирати на
побољшање приступачности региону кроз модернизацију кључних регионалних путних
праваца и унапређење ИКТ инфраструктуре. Основни услови за живот ће бити
побољшани пружањем подршке инвестицијама у управљању отпадом, водоснабдевању
и социјалној инфраструктури. Додатне мере које подржавају енергетску ефикасност и
коришћење обновљивих извора енергије, регенерацију урбаних и руралних простора за
живот као и унапређење туристичке инфраструктуре у туристичким одредиштима
осмишљене су са циљем да очувају животну средину и учине одређена подручја
привлачнијим.
 Приоритетна оса Људи има за циљ повећање запошљивости различитих циљних група
кроз модернизацију система образовања, увођење приступа доживотног учења и
унапређење основних вештина запослених, незапослених и свих ризичних група у
Јужној и Источној Србији. Људски капитал и образовање имају кључну улогу у
изградњи одрживе економије која се заснива на знању, конкурентности, друштвеној
кохезији и одрживости.
 Очување постојећих и креирање нових радних места је главни циљ свих мера
предложених под приоритетном осом Привреда. Висока незапосленост, односно
низак ниво запослености, је основни проблем Јужне и Источне Србије.
Интервентне мере се фокусирају на јачање окружења које пружа подршку
пословању и иновативности, подршку почетницима у пословању, предузећима у
освајању нових производа и тржишта, усвајању нових технологија и умрежавању.
Посебна пажња се поклања јачању продуктивности и конкурентности прехрамбеног
сектора, агробизниса и група произвођача, као и диверсификацији руралних подручја.
 Приоритетна оса 4 има карактер прожимања и подићи ће институционалне капацитете
кроз унапређење вештина за управљање регионалним развојем, унапређење
регионалних истраживања, јачање улоге цивилног друштва и недржавних актера и
обезбеђивање подршке за припрему регионалних пројеката. Адекватан
институционални оквир има одлучујућу улогу у ефикасном спровођењу стратегије.
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2.4. ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
Имплементација Стратегије у периоду 2010-2014. године
Посматрајући досадашњи период имплементације важећег стратешког документа града
Лесковца "Стратегија одрживог развоја Града 2010-2019" и релизације "Програма развоја града
Лесковца 2009-2013", уочава се промена вредности неколико индикатора који директно или
индиректно утичу на реализацију свих циљева развоја Града наведених у Стратегији: број
становника у регији и самом граду је драстично смањен, стопа незапослености је значајно
порасла, стопа запослености је веома мало (скоро незнатно) порасла, док су нето зараде,
посматране у еврима, смањене. На реализацију стратешких циљева делимично су утицали
ефекти светске економске кризе, али је утицај кризе у нашој земљи знатно већи услед смањене
привредне активности, мањих плата, што заједно са губитком радних места значајно утиче на
пуњење градског буџета. Заједно са изостанком очекиваних страних донација, за реализацију
поједних важних пројеката, све горе наведено је резултирало смањеним обимом реализације
стратегије, те утицало да се неки планирани пројекти одложе за будући период и боља времена.
Такође, град Лесковац је дуго био погођен политичком нестабилношћу, која је узроковала
успоравање реализације неких кључних пројеката.
Предност представља то што је израђен Извештај о остваривању Програма развоја града
Лесковца 2009-2013. Проценат остварених мера и циљева који су реализовани кроз пројекте у
односу на План је следећа: планирано је 284 појединачних активности - пројеката од који су
174 реализоване, а 110 нереализоване. Проценат извршења је 61,3%.
Врло је тешко прецизно одговорити која је врста пројеката била најуспешнија,
посматрано како по приоритетима и областима тако и онима који су спроведени локално,
регионално или у сарадњи са националним нивоом или донаторима. Локално искуство говори
да су најуспешнији били они пројекти на којима је сваки партнер дао значајан допринос у
ономе што је био његов ресурс било да се говори о новцу, људским ресурсима, спровођењу
законских процедура или неким другим материјалним или нематеријалним средствима.
Многи пројекти су реализовани на различитим нивоима и у сарадњи са различитим
партнерима, али у свима је било значајно учешће локалног капацитета било да се односи на
локалну управу, јавна предузећа или удружења грађана. На пример успешно спроведен
пројекат електрификације поља у области пољопривреде је поред Светске банке, која је
финансирала пројекат са 90% новца, укључивао Министарство пољопривреде, Дирекцију за
воде Републике Србије, као и град Лесковац, АЛЕР, водокорисничка удружења, али и саме
произвођаче поврћа из лесковачког краја. Овде је значајно то што су поред великог броја
учесника и партнера у програму поштоване и спроводене процедуре које пројекте чине
транспарентним, партиципативним и смањују коруптивност на најмању могућу меру.
Иако је спровођење пројеката у свим областима које Стратегија обрађује релативно
добро функционисало (друштвене делатности, урбанизација, привреда и економски развој,
управа и буџет) ипак не значи да је у тим областима све урађено беспрекорно и да нема места
за даљи напредак. Убудуће би посебну пажњу требало усмерити на оне области у којима,
истовремено, има и значајних помака, али и заостајања и тапкања у месту (друштвене
делатности и/или управа и буџет). На пример, у јавности рада Градске управе као и код
доступности ефикасних услуга грађанима су постигнути значајни резултати, али у делу где је
било потребно разрадити мере за ојачавање финансијских капацитета Града и боље газдовање
над сопственом својином учињено је веома мало.
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Град Лесковац до сада није припремио јединствену базу података о поднетим
пројектима за финансирање код домаћих и иностраних донатора. Према евиденцији о
одобреним пројектима, евидентно је да домаћи донатори предњаче у финансирању пројеката са
158 одобрених пројеката, док је финансијким средствима страних донатора реализовано тек 23
пројекта, што је 15% од укупног броја. Овак податак указује на то да се и убудуће треба више
ослањати на домаће ресурсе, али да су и страни извори преко потребни и добродошли како би
се проценат имплементације пројеката повећао.
Тренутно не постоји податак колико је укупно средстава одобрено и потрошено за
реализацију пројеката, утолико више што су носиоци великог броја пројеката биле друге
градске институције и предузећа, које, обзиром да још увек нема програмског буџетирања нису
у обавези да у својим буџетима нагласе износе и називе пројеката које спроводе. Још један од
разлога овакве ситуације је и сама величина и гломазност лесковачке администрације, што
директно утиче на добру координацију активности и адекватну и благовремену размену
информација. Треба нагласити да је ово један од недостатака у планирању развоја и
спровођењу стратешког документа на коме треба озбиљно радити у будуће. Рокови за
реализацију пројеката из Програма развоја представљају више прогнозу, него стварни рок јер
често не постоји увид у то колико је одмакла припрема пројектне документације и колико су
средства за реализацију пројеката реална.
До сада је било покушаја одређивања институционалног оквира који би дефинисао тим
за имплементацију акционог плана и координацију активности, те је по садашњем поретку за
координацију активности и подношење извештаја Скупштини града одређена Агенција за
локални економски развој. Није оформљен посебан менаџмент тим, који би вршио мониторинг
и евалуацију Стратегије или Програма развоја, већ је у оквиру АЛЕР-а формиран тим који се
састаје и поступа у складу са задацима и роковима који дефинишу: Скупштина града,
Градоначелник или Градско веће.
Агенција за локални економски развој прати и анализира резултате само на нивоу
неколико битних података (број пројеката, проценат реализације, степен реализације и
поштовање предвиђених рокова), утврђује проценат реализације документа, али не даје оцене
успешности, нема могућности санкције за неизвршене обавезе, не предлаже мере којима би се
проблеми отклонили, него се задржава на дескрипцији и анализи више у облику констатације.
Није дефинисан ни усаглашен формат извештавања што би такође, значајно допринело бољој
анализи и компарацији са упоредивим градовима и општинама. Све ове недоречености резултат
су до тога да не постоји јединствена информативна база података, и да је поприлично замагљен
простор у којем би се процес евалуације и мониторинга могао оцењивати као успешан или
неуспешан или се вршило упоређивање акционих планова у сличним градовима и општинама.
Спољни евалуатор није до сада био ангажован да уради подробнију процену.
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2.5. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОСТИ
За израду шестогодишњег плана активности Програма развоја (2015-2020), а за
реализацију Стратегије одрживог развоја града Лесковца одређен је сет од 40 индикатора
одрживости, који покривају три области одрживог развоја и омогућавају праћење и оцену
спровођења стратегије по приоритетним осама дефинисаним у Стратегији и акционом плану.
Табела Индикатори одрживости
Индикатор

Извор верификације

Подаци за
2014

Циљ 2020

Приоритетна оса 1: природни ресурси и заштита животне средине
SWQISerbianWaterQualityI
ndex- за мерно место на
реци или језеру [тамо где
постоји]

Извештај о стању животне
средине у Републици Србији
у 2010.годину, Агенција за
заштиту животне средине,
2011, Слика 49.

Проценат пречишћене
отпадне воде на систему
одвођења [ = укупне
пречишчене воде :
испуштене отпадне воде са
системом одвођења]
Проценат становника
прикључених на систем
одвођења отпадних вода/
канализацију (процена) [
=(број домаћинстава
прикључених на систем
одвођења отпадних водаX
просећан број чланова
домаћинстава) : број
становника у години)]

0

↗

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
11-1

0%

↗

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
11-1

45,4%

↗

Квалитет ваздуха:
1) Број дана у току године
са прекораченим
граничним вредностима
СО2,
2) Број дана у току године
са прекораченим
граничним вредностима
НО2,

1) 0

Годишњи извештај о стању
квалитета ваздуха у
Републици Србији 2010.
године, Агенција за заштиту
животне средине, Табела 4

3) Број дана у току године
са прекораченим
граничним вредностима
ПМ10
Проценат површине
општине под заштитом

2) 4

↓

ЧАЂ 104
Завод за заштиту природе
Србије, Регистар заштићених

0,20%

→
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(заштићена подручја)

природних добара

Проценат површине
загађеног и напуштеног
земљишта (индустријске,
урбане површине, ...)

Сопствени прорачун

1,3%

↓

Величина јавних зелених
површина у градовима по
становнику

Сопствени прорачун

21,2м2

↗

Сопствени прорачун

3,40%

Проценат становника
града и приградског
подручја који
просечно дневно користе
градски и приградски
јавни превоз

↗

Укупна прикупљена и
одложена количина
комуналног отпада у кг по
становнику годишње

Јавна комунална предузећа,
Агенција за заштиту
животне средине, Извештај о
стању животне средине у
2010. години / Комунална
предузећа

Проценат одвојено
прикупљеног и
рециклираног комуналног
отпада

262,4 кг

↗

Јавна комунална
предузећа/сопстени
прорачун

0

↗

Проценат домаћинстава са
услугом прикупљања
отпада

Јавна комунална
предузећа/сопстени
прорачун

86,25%

↗

Проценат домаћинстава
прикључених на систем
даљинског грејања

Јавно предузеће у чијој је
надлежности даљинско
грејање

9,85%

↗

Приоритетна оса 2: Економија
Удео укупне коришћене
пољопривредне површине
у пољопривредној
површини општине

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији.Табела 91.1. и Табела 1

53,6%

↗

Индивидуални
пољопривредници, број
пољопривредних
газдинстава

Попис становиштва,
домаћинстава и станова у
2002, Пољопривреда,
Пољопривредна газдинства
према активности и
изворима прихода, 2004,
Табела 1

15.507

→
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Инфраструктурно
опремљене површине на
располагању за
инвестиције по глави
становника

Сопствени прорачун

3,42

Број активних привредних
друштава и предузетника
на 1000 становника [број
активних привредних
друштава:број становника
X 1000]

Сопствени прорачун на
основу података Агенција за
привредне регистре,
Регистар мера и подстицаја
регионалног развоја

28,76

Сопствени прорачун на
основу података Агенција за
привредне регистре,
Регистар мера и подстицаја
регионалног развоја

-0.0323

↗

Ноћења туриста

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
14.1.

15.614

↗

Запослени у правним
лицима (привредна
друштва, предузећа,
задруге, установе и
образовање) у 000

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
4.1.

25,4

↗

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
4.1.

24,12%

↗

% жена запослених

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
4.1.

46%

↗

Број незапослених на 1.000
становника

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Табела
4.4.

159

↓

92%

↗

Нето ефекат нових
предузетника и
привредних друштава
[(Број новоосниваних -број
угашених предузетника и
привредних
друштава)/укупан број свих
активних]

Стопа запослености
[Број запослених/активно
становништво 15-64]X100

↗

↗

Приоритетна оса 3: Друштвени развој
Индекс промена броја

Сопствени прорачун
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становника 2011 /2002
Стопа природног
прираштаја [(рођениумрли):1000 становника]
Миграцијски салдо: [број
досељених - број одсељених
у години] : становништво
укупно x 100

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији.Табела
3.10

-6,7

↗

ДевИнфо база и сопствени
прорачун

-0,23%

↗

171

↓

Индекс старења [(број
становника старијег од 64 :
ДевИнфо база
број становника млађег од 15
година)X100]
Проценат становиштва
старог 15 и више година
без образовања и без
завршене основне школе

Попис становништва,
домаћинстава и станова у
Републици Србији 2011.
Први резултати, Републички
завод за статистику, 2011.
Табела 3-4

19%

↓

Проценат становиштва
старог 15 и више година са
завршеним вишим или
високим образовањем

Попис становништва,
домаћинстава и станова у
Републици Србији 2011.
Први резултати, Републички
завод за статистику, 2011.
Табела 3-4

12,37%

↗

Обухват деце узраста од 3.
године до поласка у ППП
предшколско васпитање и
образовање

ДевИнфо база

14,6%

↗

Проценат становништва
прикључених на водоводну
мрежу

Сопствени прорачун на
основу Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији.Табела
11-1 и табеле 3-12

78%

↗

Буџет за културу по глави
становника просечно
годишње

Завод за проучавање
културног развитка
Република Србија

16,6

↗

Буџет за спорт и
рекреацију по глави
становника просечно
годишње

Сопствени прорачун

6,5

↗

Просечна зарада без пореза
и доприноса

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у

34.005

↗
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Републици Србији.Табела 45
Учешће свих корисника
социјалне заштите у
укупном становништву
(%)

Сопствени прорачун

8,5%

↓

Буџет за социјалну
заштиту по глави
становника просечно
годишње

Сопствени прорачун

5

↗

Очекивано трајање живота
живорођене деце

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији. Подаци
службе за социјално
старање., Табела 3-13

74

↗

17,83

↗

III

↗

3950

↗

Приоритетна оса 4: Развој локалне управе и добро управљање
Фискални капацитет
општине (релативно):
проценат изворних
прихода у остварењу
буџета (по Закону о
финансирању локалне
самоуправе) = апсолутно
ФКО/ сви буџетски
приходи*100

Сопствени прорачун,
Градска управа за финансије

Степен развијености по
Закону о регионалном
развоју (група)

Уредба о утврђивању
јединствене листе, региона и
јединица локалне
самоуправе за 2011, годину,
Министарство надлежно за
регионални развој

Обим свих подстицаја
регионалног развоја у
години / становнику

Агенција за привредне
регистре, Регистар мера и
подстицаја регионалног
развоја , Табела 8

% општинских
службеника са високом и
вишом стручном спремом

Општински извори

VII-33,7%,
VI/17,66%

↗
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2.6. ПРИКАЗ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА ГРАДА

Укупни приходи града Лесковца у 2014. години износе: 3.409.940.000 динара.
Буџет се пуни од: пореских прихода, трансфера од Републике, прихода од имовине,
прихода од продаје добара и услуга и осталих прихода.
Пореске приходе општина прикупља кроз наплату пореза на зараде, добит и капиталне
добитке, пореза на добра и услуге, пореза на имовину и осталих пореза.
Приходе од имовине Град прикупља кроз наплату накнаде за коришћење и уређење
грађевинског земљишта.
Приходи од продаје добара и услуга обухватају различите градске административне
таксе које локална управа прикупља.
Остали приходи обухватају приходе од новчаних казни, као и све неодређене и
мешовите приходе које прикупља Град.
Трансфери представљају пренос новца из Републичког буџета у корист Града.
Трансфери из Републичког буџета чине 28,56% извора финансирања Града.
Планирани расходи у 2014. години
Једно од основних буџетских начела јесте равнотежа прихода и расхода, стога укупни
планирани расходи Града у 2014. години износе 3.409.940.000динара.
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У 2014. години највише новца из буџета биће издвојено за развој заједнице, градску
управу и образовање. У табели је приказано процентуално учешће појединих ставки у укупним
трошковима буџета:

План за 2014. годину

% учешће у
укупним
трошковима

Развој заједнице

777.635.000

22.80

Градска управа

1.008.240.000

29,56

Образовање

488.976.000

14,34

Социјална заштита

63.040.000

1,85

Спорт

64.000.000

1,88

Остали расходи

419.309.000

12,30

Скупштина, градоначелник и градско веће

67.790.000

1.99

Култура

284.600.000

8,35

Фонд за заштиту животне средине

24.250.000

0,71

Дотације невладиним организацијама

80.600.000

2,36

Средства резерве

15.000.000

0,43

Фонд за помоћ у запошљавању

35.000.000

1,03

500.000

0,02

Назив

Канцеларија за младе
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Фонд за развој пољопривреде

81.000.000

2,38

3.409.940.000

100,00

Међународни пројекти
Укупно

Расходи се могу приказати и по функционалној класификацији, односно према намени
за коју се новац из буџета троши. Постоји 9 категорија у које се групишу трошкови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Опште јавне услуге,
Јавни ред и безбедност,
Економски послови,
Заштита животне средине,
Послови становања и заједнице,
Здравство,
Рекреација, спорт, култура и вере,
Образовање,
Социјална заштита.

911.015.000
12.800.000
319.709.000
298.690.000
867.435.000
23.000.000
407.275.000
488.976.000
81.040.000

26,7%
0,4%
9,4%
8,2%
25,4%
0,7%
11.0%
14.3%
2,4%

У развој заједнице биће потрошено укупно 777.635.000 динара, што чини скоро 22,80%
укупних трошкова буџета.
План за 2014. годину

% учешће у
укупним
трошковима

Обилазница око Лесковца

40.000.000

1,17

Изградња спортске сале «Дом партизана», друга фаза

20.000.000

0,59

Изградња централног трга

20.000.000

0,59

Пројекти
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Изградња постројења за прераду отпадних вода

250.000.000

7,33

Електрификација поља

10.000.000

0,29

Народно позориште

9.800.000

0,29

Изградња објеката на Власинском језеру

2.000.000

0,06

Унапређење енергетске ефикасности школа

15.000.000

0,44

57

3. СТРАТЕШКИ ОКВИР

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ВИЗИЈА: Лесковац лидер Јужне Србије
МИСИЈА: Локална самоуправа у служби свих грађана
Стратешке области
Привреда и
економски развој

Заштита животне
средине

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 живљења за све грађане,
центар грађанских европских и
социоекономских вредности.

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

Стратешки циљ 1
Створити просторно
урбанистичке услове
за унапређење
квалитета живота
грађана Лесковца у

Стратешки циљ 2
Омогућити виши
животни стандард
грађана Лесковца и
отварање животне
перспективе

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

Стратешки циљ 4
Створити подстицајну и безбедну
средину у којој сви грађани могу
на адекватан начин да искажу и
задовоље своје потребе за личним
развојем и друштвеним

Стратешки циљ 5
Изградити управу која
доследно поштује
принцип легализма,
ствара конкурентни
локални систем

Урбанизација

Друштвене делатности

Управа и буџет

58

складу са принципима
одрживог развоја и
предузетничком
традицијом.
Приоритет 1.1
Дефинисати целовиту
политику урбаног
развоја

засноване на
вредностима
предузетничког
друштва.
Приоритет 2.1
Изградити локално
пословно окружење
које је у функцији
максимизације
продуктивне
запослености

Детаљни циљеви:

Детаљни циљеви:

1.1.1. Развити
Географскоинформациони систем
1.1.2. Израдити
планску
документацију

2.1.1 Унапређење
локалне економске
политике
2.1.2. Презентација
локалних пословних
могућности
2.1.3. Стварање
услова за повећање
ефикасности
коришћења локалних
ресурса
2.1.4. Повећање
ефикасности
локалног јавног
сектора

Приоритет 3.1
Развити систем заштите
природних ресурса

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

активностима уз адекватну бригу
о здрављу.

финансија и ради на
увећању локалних
слобода и права грађана.

Приоритет 4.1
Обезбедити одговарајуће
образовање доступно свима,
успостављањем европских
стандарда, подстицањем
иновативности, стицањем
савремених знања перманетним
образовањем, рационализацијом
постојеће школске мреже,
институција и чвршћим
повезивањем са приватним и
цивилним сектором
Детаљни циљеви:

Приоритет 5.1
Установити стручну,
ефикасну, ефективну,
непристрасну и
деполитизовану управу.

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 Повећати безбедност и
заштиту здравља ученика и
наставника
4.1.4 Допринети стварању бољих
услова у погледу инфраструктуре
и материјалне основе рада

5.1.1. Створити
оптималну структуру
Градске управе
5.1.2. Унапредити систем
додатног образовања и
континуираног обучавања
службеника

Детаљни циљеви:
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Приоритет 1.2
Реализовати
просторне и
урбанистичке планове

Детаљни циљеви:
1.2.1. Изградити нове
и реконструисати
постојећу водоводну
и канализациону
мрежу
1.2.2. Изградити нове
и реконструисати
постојеће градске
саобраћајнице
1.2.3. Проширити
капацитете и
изградити секундарну
мрежу топловода
1.2.4. Унапредити
пружање услуга у
комуналним
делатностима
1.2.5. Изградити нове
и реконструисати
постојеће путеве

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
Детаљни циљеви:

Приоритет 3.2
Развити система за
управљање отпадом

2.2.1 Утврђивање и
промовисање
локалне политике
развоја
предузетништва и
МСП
2.2.2 Привлачење
домаћих и страних
инвститора
2.2.3 Развијање
подршке
предузетничким
активностима

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

Детаљни циљеви:

Приоритет 4.2
Обезбедити ефикасну социјалну
заштиту грађана, унапређењем
квалитета живота свих рањивих
друштвених група

Детаљни циљеви:
4.2.1 Јачање капацитета
институција и удружења из
области социјалне заштите
4.2.2 Унапређење могућности за
интеграцију избеглих и интерно
расељених лица
4.2.3 Унапредити положај особа са
инвалидитетом, старијих особа,
припадника националних мањина,
првенствено рома, жртава насиља
у породици и осталих рањивих
група
4.2.4 Унапређење могућности за
интеграцију избеглих и интерно
расељених лица
4.2.5 Унапрeдити квалитет живота
свих социјално рањивих група
4.2.6 Унапређење квалитета
живота жена у локалној заједници

Приоритет 5.2
Унапредити јавност рада
градске
управе
–
транспарентност управе

Детаљни диљеви:
5.2.1 Установити
електронску управу
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Приоритет 2.3

Приоритет 3.3

Приоритет 4.3

Приоритет 5.3

Унапредити руралну
средину и
пољопривредну
производњу

Развити систем
образовања и
информисања

Унапредити заштиту здравља и
промовисати здраве стилове
живота

Ојачати финансијске
капацитете

Детаљни циљеви:

Детаљни циљеви:

Детаљни циљеви:

Детаљни циљеви:

2.3.1 Развој
удружења и
кооператива, уз
формирање
специјализованих
агро-бизнис центара
у пољопривредном
сектору у циљу
унапређења
производње и
маркетинга
пољопривредне
производње
2.3.2 Унапређење и
повећање обима и
капацитета
пољопривредне
производње и
прераде, уз
модернизацију
пољопривредне
инфраструктуре у
циљу бржег и
савременијег развоја
пољопривреде на
подручју града.

3.3.1 Развој система
образовања

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

5.3.1 Унапредити
управљање градском
имовином

3.3.2 Развој система
информисања

5.3.2 Унапредити систем
наплате прихода
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Приоритет 2.4

Приоритет 3.4

Приоритет 4.4

Унапредити имиџ
града као туристичке
дестинације

Развити систем подршке
екобизнису

Детаљни циљеви:

Детаљни циљеви:

Омогућити квалитетну,
свеобухватну физичку културу са
посебним акцентом на развој
школског и рекреативног спорта.
Детаљни циљеви:

2.4.1 Стварање
позитивног
туристичког имиџа
подручја
2.4.2 Стварање
атрактивних и
конкурентних
туристичких
производа.

3.4.1 Развој екотуризма

4.4.1 Унапређење постојећих и
изградња нових
инфраструктурних капацитета за
бављење спортом
4.4.2 Створити материјалне и
организацијске услове за
укључивање већег броја школске ,
студентске и популације
националних мањина у спортске и
активности физичке културе

Приоритет 3.5

Приоритет 4.5

Развити систем урбане
екологије
Детаљни циљеви:

Очувати, развити и унапредити
културни садржај и друштвени
живот у Лесковцу као
регионалном центру
Детаљни циљеви:

3.5.1 Развој система зе
заштиту од буке
3.5.2 Развој системаза
заштиту, уређење и
унапређење природних
добара и предела
3.5.3 Развој система за
заштиту од елементарних
непогода

4.5.1 Адаптација постојећих и
стварање нових капацитета у
циљу унапређења културног
садржаја града
4.5.2 Финансирање и
суфинансирање пројеката који
доприносе развоју културне
традиције, стварању нових и
савремени вредности и
афирмацији ствараоца, носиоца и
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3.5.4 Развој система
енергетске ефикасности и
система за коришћење
обновљивих видова
енергије

организатора, односно средине у
целини
4.5.3 Успостављање и унапређење
сарадње са институцијама културе
у региону и Европи
4.5.4 Заштита, презентација и
промоција културно-историјских
обележја
4.5.5 Стварање услова за очување
и унапређење националне културе
и култура националних мањина
Приоритет 4.6
Унапређење положаја младих у
Лесковцу
Детаљни циљеви:
4.6.1 Јачање институционалног
оквира, за сарадњу, организовање
и учествовање младих у
доношењу одлука
4.6.2 Поспешивање свих облика
запошљавања и самозапошљавање
младих
4.6.3 Унапређење система
подршке младих у свим областима
живота (образовање, спорт,
култура)
4.6.4 Повећање нивоа
информисаности младих
4.6.5 Унапређење могућности за
квалитетно провођење слободног
времена младих

63

АКЦИОНИ ПЛАН 2015-2020.
Акциони план је оквир за боље планирање буџета и ефикаснију организацију пројектног
рада у локалној самоуправи и оперативни алат за имплементацију Стратегије одрживог развоја
и Програма развоја. Овим планом обухваћени су најважнији пројекти/програми којима ће
Лесковац за следећих шест година остварити развојне циљеве постављене у стратегији.
4.

Овај Акциони план је израђен у складу са Законом о буџетском систему1 којим је
прописано увођење програмског модела буџета. Програмски буџет представља ефикасан
механизам за спровођење Стратегија локалног одрживог развоја као и боље управљање
учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза
између годишњег буџета и утврђивања приоритетних расхода.
У Акционом плану се налазе програми, програмске активности и пројекти који су
идентификовани у фази припремања овог Акционог плана.
Програм прeдстaвљa скуп мера које кoрисници буџета спроводе у складу са својим
кључним надлежностима и утврђеним срeдњoрoчним циљeвима. Програм се сaстojи oд
нeзависних али тeснo пoвeзаних кoмпoнeната – прoгрaмских aктивнoсти и/или прojeката.
Прoгрaмскa aктивнoст je тeкућa дeлaтнoст корисника буџета чијим спровођењем сe
постижу циљeви кojи дoпринoсe достизању циљева прoгрaмa. Прoгрaмске aктивнoсти се
утврђују на основу његових уже дефинисаних надлежности. Прoгрaмскa aктивнoст мoрa бити
дeo прoгрaмa, спроводи се од стране само једног корисника буџета и ниje врeмeнски
oгрaничeнa.
Прojeкaт je временски ограничен пoслoвни пoдухвaт корисника буџета чијим
спровођењем сe постижу циљeви кojи дoпринoсe постизању циљева прoгрaмa. Прojeкти имају
јасно дефинисане циљеве, активности, резултате и временски су ограничени. Сваки пројекат
мора да има свој пројектни тим који води пројекат и све административне процедуре везане за
спровођење пројекта.
Овај Акциони план чине пројектне идеје које су се јавиле последњих година или током
израде акционог плана и на панел дискусијама са заинтересованим странама.
За сваки пројекат опредељен је носилац, партнери, вредност и временски план. За
већину програм/пројеката финансијске вредности су процењене, осим за оне за које већ постоји
техничка документација или студије изводљивост. Kада пројектне идеје буду детаљније
разрађена моћићемо да дефинишемо реалније вредности.
Све вредности пројеката су представљене у РСД и ЕУР (курс 1 ЕУР=120 РСД) при чему
се планира да програм/пројекат буде финансиран из средстава локалне самоуправе и неког
донатора (ЕУ, УСАИД, Влада РС, кредит…)
Потенцијално кофинансирање донатора проценили смо на основу познавања
потенцијалних извора финансирања. Висину кофинансирања донатора и министарства
проценили смо на основу искустава и следећих предпоставки:


90% за пројекте социјале,

(Сл.Гласник РС бр 54/2209, 73/210, 101/210, 101/211, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр и 108/2013)члан
112
1
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85% за јавне инфраструктурне пројекте потенциално кофинансиране ЕУ ИПА и других
донатора,
50%-70% за пројекте које кофинансирају министарства,
50% за предузетничке пројекте у области привреде и пољопривреде.

Након идентификације свих потенциалних програма/пројеката урађена је
приоритизација. Сваки пројекат смо проценили на основу 5 критеријума: стратешка важност
пројекта, обавезност пројекта према законима, вероватноћу обезбеђења финансија, спремност
пројекта и финансијска одрживост пројекта. Након приоритизације утврдили смо пројекте
града Лесковца које можемо поделити у три групе:
a) Пројекти НАЈВЕЋЕГ приоритета (Оцена: 1): Пројекти који су стратешки најважнији за
грађане, имају велик утицај и синергију са другим мерама, за њих се треба највише
залагати у спровођењу и финансирању из средстава града и донатора,
b) Пројекти СРЕДЊЕГ приоритета (Оцена: 2): Пројекати који су важни и за које треба да
се подигне спремност на виши ниво и траже донатори,
c) Пројекти НАЈМАЊЕГ приоритета (Оцена: 3): Пројекти који нису најспремнији или
немају неки већи утицај или велики значај; али уколико се нађу финансије онда ће се и
ови пројекти спровести
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СТРАТЕШКА ОБЛАСТ: УРБАНИЗАЦИЈА
1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:Створити просторно-урбанистичке услове за унапређење квалитета живота грађана Лесковца у складу са принципима одрживог
развоја и предузетничком традицијом.
1.1 ПРИОРИТЕТ: Дефинисати целовиту политику урбаног развоја
1.1.1 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развити Географско-информациони систем
АКТИВНОСТИ

Унапређење (оргaнизaциja,
крeирaњe и aжурирaњe) ГИС
1
бaзe пoдaцимa из Прoстoрнoг и
урбaнистичких плaнoвa

Носилац
реализације

JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу

Партнери

Грaд
Лeскoвaц

Временс
ки
оквир

20152020

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊ
А
Буџeт грaдa
Лeскoвцa,
Републички буџет
Донатори

Средства
ЛС

2,000,000

Остали
извори

3,000,000

Оквирни
извор
средстава

Индикатори

5,000,000

Ажурирана ГИС база
Jaвнo дoступнe
инфoрмaциje
кoрисницимa прoстoрa,
инвeститoримa,
прeдузeћимa и
институциjaмa

1

12,000,000

Усаглашен план.
Нeсмeтaнa примeнa
Прoстoрнoг
плaнa.Стварање услова
за одрживи развој
планским уређењем
територије Града

1

3,000,000

Извештај о реализацији.
Одлука о изменама и
допунама.Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.

1

Оц
ена

1.1.2 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Израдити планску документацију

Усaглaшaвaњe вaжeћeг
2 Прoстoрнoг плaнa грaдa
Лeскoвцa

JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу

Прeиспитивaњe рeaлизaциje
плaнских рeшeњa вaжeћeг
Прoстoрнoг плaнa Лeскoвцa
3 узимajући врeмeнски хoризoнт
дo 2020. гoд. и пoкрeтaњe
прoцeдурa зa њeгoву измeну и
дoпуну повезаних база података

JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу

Грaд
Лeскoвaц

Град
Лесковац

2015

20182020

Буџeт
грaдa,Рeпублички
буџeт/

Буџeт
грaдa,Рeпублички
буџeт/

2,000,000

3,000,000

10,000,00
0
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Усaглaшaвaњe вaжeћeг
4 Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг
плaнa Лeскoвцa 2010-2021

ЈП
Дирекција за
урбанизам и
изградњу

Прeиспитивaњe рeaлизaциje
плaнских рeшeњa Гeнeрaлнoг
урбaнистичкoг плaнa Лeскoвцa
5 2010-2020 узимajући врeмeнски
хoризoнт дo 2020.гoд. и
пoкрeтaњe прoцeдурa зa њeгoву
измeну и дoпуну

JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу
Лeскoвaц-

Град
Лесковац

Грaд
Лeскoвaц

Прeиспитивaњe крoз
6 усaглaшaвaњe вaжeћих Плaнoвa
гeнeрaлнe рeгулaциje

JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу

Прeиспитивaњe крoз
7 усaглaшaвaњe вaжeћих Плaновa
дeтaљнe рeгулaциje

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

8

Израда ПДР-а за индустријске
зоне

Грaд
Лeскoвaц

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

2016

20182020

Буџeт грaдa
Лeскoвaцa,Рeпубл
ички буџeт/

Буџeт грaдa
Лeскoвaцa,Рeпубл
ички буџeт/

2,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

Усаглашен план.
Нeсмeтaнa примeнa
Гeнeрaлнoг
урбaнистичкoг плaнa
Лeскoвцa 2010-2020

1

3,000,000

Извешта о реализацији
и одлука о покретању
поступка Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.

1

/Буџeт грaдa
Лeскoвaцa,Рeпубл
ички буџeт/

1,000,000
пojeдинaчн
o пo
плaнскoм
дoкумeнту

1,000,000
пojeдинaчн
o пo
плaнскoм
дoкумeнту

2016

Буџет града
Лесковца,
Републички буџет,
донације,
финансијери и сл.

1,000,000
пojeдинaчн
o пo
плaнскoм
дoкумeнту

1,000,000
пojeдинaчн
o пo
плaнскoм
дoкумeнту

20162018

Буџет града
Лесковца,
Републички буџет,
донације

1.000.000

2016

2.000.000

3.000.000

Усаглашено пет плана
Генералне регулације
Нeсмeтaнa примeнa
Плaнoвa гeнeрaлнe
рeгулaциje Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.
Усаглашено девет
планова детаљне
регулације.Нeсмeтaнa
примeнa Планова
детаљне регулације
Стварање услова за
одржив развој планским
уређењем.
Израђена 3 ПДР-а.
Стварање услова за
одржив развој планским
уређењем.
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2

2

1

Изрaдa ПДР зa стaмбeнo нaсeљe
9 „Oбрaд Лучић“ у Лeскoвцу –
пoдручje ПГР 16
Изрaдa ПДР зa стaмбeнo нaсeљe
10 „Oхридскo“ у Лeскoвцу –
пoдручje ПГР 10
Изрaдa ПДР зa стaмбeнo нaсeљe
11 „Слaвкo Злaтaнoвић“ у Лeскoвцу
–пoдручje ПГР 10
Зaвршeтaк изрaдe Плaн
гeнeрaлнe рeгулaциje 18 зa
12
пoдручje ГУП Лeскoвцa –нaсeљe
Брaтмилoвцe
Изрaдa ПДР зa дeo рoмскoг
нaсeљa -пoдцeлинe a5-2 и a8-2,
13 блoк 61, нaсeљe „Слaвкo
Злaтaнoвић“ у Лeскoвцу –
пoдручje ПГР 10

JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу
JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу
JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу
JП
Дирeкциja зa
урбaнизaм и
изгрaдњу

Грaд
Лeскoвaц

2016

Буџет града,
Републички буџет,
донације,
финасијери и сл.

Грaд
Лeскoвaц

2016

Буџет града
Лесковца,

4,000,000

Грaд
Лeскoвaц

2016

Буџет града,
Републички буџет,
донације,
финасијери и сл.

2,000,000

Грaд
Лeскoвaц

2015

Буџет града
Лесковца,

4,500,000

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

Изрaдa Плaнa гeнeрaлнe
14 рeгулaциje нaсeљeнoг мeстa
Прeдеjaнe.

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

Зaвршeтaк изрaдe Плaнa
15 гeнeрaлнe рeгулaциje нaсeљeнoг
мeстa Грдeлицa

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

2015

. Донатори ОЕБС

3,500,000

3,500,000

4,000,000

190,000

2018

Буџет града
Лесковца,

4,100,000

2015

Буџет града
Лесковца,
Републички буџет

4,300,000

3,000,000

5,000,000

4,500,000

1,712,413

1,902,413

4,100,000

1,000,000

5,300,000

Израђен ПДР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.
Усвојен ПДР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.
Усвојен ПДР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.
Усвојен ПГР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.
Усвојен ПДР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем.
Усвојен ПГР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем насељеног
места Предејане.
Усвојен ПГР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем насељеног
места Грделица.
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2

2

2

2

2

3

3

Изрaдa Плaнa гeнeрaлнe
16 рeгулaциje нaсeљeнoг мeстa
Вучje

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

2017

Буџет града
Лесковца,
Републички буџет

2,800,000

Зaвршeтaк изрaдe Плaнa
17 гeнeрaлнe рeгулaциje нaсeљeнoг
мeстa Пeчeњeвцe

JП
Дирeкциja зa Грaд
урбaнизaм и Лeскoвaц
изгрaдњу

2015

Буџет града
Лесковца,

4,100,000

2015

Буџет града
Лесковца,

4,500,000

Зaвршeтaк изрaдe Плaн
JП
гeнeрaлнe рeгулaциje 17 зa
Дирeкциja зa Грaд
18
пoдручje ГУП Лeскoвцa –нaсeљe урбaнизaм и Лeскoвaц
Бoбиштe
изгрaдњу
1.2. Приоритет: Реализовати просторне и урбанистичке планове

2,900,000

5,700,000

4,100,000

4,500,000

Усвојен ПГР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем насељеног
места Вучје.
Усвојен ПГР Стварање
услова за одрживи
развој планским
уређењем насељеног
места Печењевце
Усвојен ПГР
Стварање услова за
одрживи развој
планским уређењем.

3

3

3

1.2.1 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Изградити нове и реконструисати постојећу водоводну и канализациону мрежу
Изградња секундарне
1
канализационе мреже

ЈКП
Водовод

Изградња секундарне водоводне
2
мреже

ЈКП
Водовод

Изградња 3 самостална система
3
за евакуацију отпадних вода

ЈКП
Водовод

Дирекција
за
урбанизам
и
изградњу
Дирекција
за
урбанизам
и
изградњу
ЈП
Дирекција
за
урбанизам
и
изградњу

20152020

Град Лесковац,
Министарства,
ЈКП Водовод,
донатори

20,000,000

400,550,000

20152020

Град Лесковац,
Министарства,
ЈКП Водовод,
донатори

160,000,000

164,740,000

20182020

Град Лесковац
Министарства,
ЈКП Водовод,
донатори

62,560,000

62,000,000

420,550,000

Изграђена
канализација за
17 села са
14.6000 становника

1

324,740,000

Изграђена водоводна
мрежа за 16 села са
12.360 становника

1

124,560,000

Изграђена 3
самостална система за
евакуацију отпадних
вода за 10 насељених
места 11.700
становника

2
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1.2.2 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Изградити нове и реконструисати постојеће градске саобраћајнице
Прoширeњe и рeкoнструкциja
Булeвaрa Никoлe Пaшићa, oд ул.
4
Нишкe дo улицe 28. мaртa у
Лeскoвцу

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

Изгрaдњa кружнoг тoкa нa
рaскрсници Бул. Никoлe
5 Пaшићa, ул. Нишкe и ул. Првe
Јужнoмoрaвскe бригaдe у
Лeскoвцу

ЈП
Дирекција за
урбанизам и
изградњу
Лесковац

Oбилaзницaoкo грoбљa нa
6
Хисaру

ЈП
Дирекција за Град
урбанизам и Лесковац
изградњу

Град
Лесковац
ЈП Путеви
Србије

20152020

2015

20152016

Буџет Града
Буџет Републике

76,500,000

76,000,000

152,500,000

Буџет Града
Буџет Републике

10,000,000

10,000,000

20,000,000

Буџет Града

24,000,000

1.2.3 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Проширити капацитете и изградити секундарну мрежу топловода
Грaд
Лeскoвaц,
Дирекција
Град Лесковац,
Изрaдa мaгистрaлнoг
ЈКП
2015за
ЈКП Топлана ,
7
тoплoвoдa“Црвeнa Звeздa“-1км
Топлана
2016
урбанизам
донатори
и
изградњу

40,000,000

24,000,000

20,000,000

60,000,000

Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
безбедности учесника
у саобраћају
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
безбедности учесника
у саобраћају
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
комуналних услуга

Изграђен топловод.
Поуздано снабдевање
конзума

1.2.4 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапредити пружање услуга у комуналним делатностима

70

1

1

1

1

Урeђeњe тргa, пaркa и oстaлих
8 jaвних пoвршинa у цeнтрaлнoj
грaдскoj зoни у Лeскoвцу
Формирање спортскорекреационе зоне спортског
9 комплекса ''Дубочица'' (спортски
терени и др.) пројекти и
реализација

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

20152020

2018 2020

Буџет Града

Буџет града

50,000,000

2,000,000

18,000,000

50,000,000

Уређен трг
изграђене нове
парковне површине

1

20,000,000

Изграђени спортски
терени Изграђен
аквапарк Постављени
мобилијари

1

2

10 Изгрaдњa спрaтнe jaвнe гaрaжe

ЈП
Дирекција за
Стратешки 2015урбанизам и
партнери
2020
изградњу
Лесковац

Буџет града,
Стратешки
партнери

45,000,000

105,000,000

150,000,000

Основано јавно
приватно партнерство
Изграђена гаража
Решен проблем
паркирања у
централном градском
језгру

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

Агенција за
локални
економски
развој

Донатори, Буџет
града

2,000,000

8,000,000

10,000,000

Урађено партерно
уређење

2

90,000,000

Обновљена фасада на
9 заштићених и 25
репрезентативна
објекта
Успостављено 12
скупштине
станара.Унапређење
визуелног идентитета
градског језгра

3

Ревитализација фасада
12 заштићених и репрезентативних
објеката у градском језгру

Агенција за
локални
економски
развој

ЈП
Дирекција

Скупштин
е станара

20162017

20152019

Агенција за
локални
економски развој,
Власници објекта

75,000,000

15,000,000

1.2.5 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Изградити нове и реконструисати постојеће путеве
71

Рeкoнструкциja лoкaлнoг путa
13 OП-1, дeoницa aпрoксимaтивнe
дужинe oд 700м

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

20152016

Буџет Града

13,320,000

13,320,000

Рeкoнструкциja кoлoвoзнe
кoнструкциje нa OП-59, вeзa M-9
14
- Tурeкoвaц, aпрoксимaтивнe
дужинe oд 1000м

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

20152016

Буџет Града

22,920,000

22,920,000

Рeкoнструкциja кoлoвoзнe
кoнструкциje лoкaлнoг путa OП15
9, дeoницa aпрoксимaтивнe
дужинe oд 2000м

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

20152016

Буџет Града

16,800,000

16,800,000

Рeкoнструкциja лoкaлнoг путa
16 OП-8, дeoницa aпрoксимaтивнe
дужинe oд 400м

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

20152016

Буџет Града

2,760,000

2,760,000

Рeкoнструкциja кoлoвoзнe
17 кoнструкциje нa OП-31, дeoницa
aпрoксимaтивнe дужинe oд 300м

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

20152016

Буџет Града

5,160,000

5,160,000

Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
смањење трошкова
редовног одржавања
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
смањење трошкова
редовног одржавања
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
смањење трошкова
редовног одржавања
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
смањење трошкова
редовног одржавања
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
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3

3

3

3

3

Изгрaдњa сaoбрaћajницe кoja
прeдстaвљa нajкрaћу вeзу сa
18 Зaплaњeм и Нишeм нa лoкaлнoм
путу OП-74 у прaвцу Зaплaњскe
Toпoницe

ЈП
Дирекција за
Град
урбанизам и
Лесковац
изградњу
Лесковац

20152016

Буџет Града

36,000,000

36,000,000

смањење трошкова
редовног одржавања
Изграђена
саобраћајница.
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре и
смањење трошкова
редовног одржавања

СТРАТЕШКА ОБЛАСТ: ПРИВРЕДА И ЕКОНОМИЈА
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Омогућити виши животни стандард грађана Лесковца и отварање животне перспективе засноване на вредностима предузетничког
друштва.
2.1. ПРИОРИТЕТ :Изградити локално пословно окружење које је у функцији максимизације продуктивне запослености
Време
Оквирни
Носилац
Извори
Средства
Остали
АКТИВНОСТИ
Партнери
нски
износ
ИНДИКАТОРИ
реализације
финансирања
ЛС
извори
оквир
средстава
2.1.1 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапређење локалне економске политике
Унапређење запошљавања кроз
Савет за
Број запослених кроз
20151 релизацију субвенција за
АЛЕР, НСЗ запошљавањ
Буџет града, НСЗ
360,000,000
0
360,000,000 субвенције за
2020
запошљавање
е
запошљавање
Израда програма подстицајних
мера фискалне, економске
Скупштина
Дефинисан и усвојен
2015Буџет града,
2 политике и располагања
АЛЕР
града,
1,000,000
0
1,000,000
програм подстицајних
2019
Министарство РС
градским-грађевинским
Градско веће
мера
земљиштем
Надлежни
Буџет града,
Израда анализе привредне
орган
2015Министарство,
Урађена анализа
3 структуре и мерa за унапређење
АЛЕР
200,000
800,000
1,000,000
управе,
2019
донатори, локални
привредне структуре
локалног пословног амбијента
донатори
актери
2.1.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Презентација локалних пословних могућности
Унапређење промотивних
Врање,
2015општина лидер,
Ефикаснији и
1
АЛЕР,
1,000,000
4,900,000
5,900,000
активности у сврху привлачења
Н.Пазар,
2020
ЕУ ПРОГРЕС,
ефективнији
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3

Оц
ена

1

2

3

2

директних страних инвестиција

2

1

2

3

4

Ивањица,
Пријепоље

донатори

територијални
маркетинг
инвестиционих
могућности

Израда програма промоције
пословних могућности за
Приватни
2015Буџет града,
АЛЕР
500,000
улагање у развој локалних МСП
сектор
2016
Министарство
и занатских радњи
2.1.3. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Стварање услова за повећање ефикасности коришћења локалних ресурса
Буџет града,
Израда планске и пројектне
Дирекција за
државне
2015документације за Складишно урбанизам и
АЛЕР
институције, ЕU
5,000,000
2016
дистрибутивни центар
изградњу
ПРОГРЕС,
донатори
ГУ за
Буџет града,
Израда програма ревитализације
привреду и
2015државне
АЛЕР
5,000,000
браунфилда
пољопривре 2016
институције,
ду
донатори
ГУ за
Спровођење пописа имовине
привреду и
2015АЛЕР
Буџет града,
1,000,000
локалне самоуправе
пољопривре 2016
ду,
Надлежни
Израда програма управљања
орган
2015објектима у државној (градској)
АЛЕР
Буџет града,
1,000,000
управе,
2019
својини
донатори
2.1.4. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Повећање ефикасности локалног јавног сектора

Анализа понуде и тражње
локалног тржишта рада за
1
одређеним образовним
профилима

НСЗ

АЛЕР,
средње
стручне
школе

200152016

НСЗ, Буџет града

1,000,000

500,000

1,000,000

Израђен програм
промоције

Израда и усвајање
потребних
урбанистичких
планова,
пројектовање објекта
Израђен програм у
циљу стварања
повољног пословног
окружења

2

35,000,000

40,000,000

5,000,000

10,000,000

0

1,000,000

0

1,000,000

Реализован програм

1,000,000

Урађена анализа са
предлогом мера за
усклађивање
2
образовних профила
са потребама тржишта

0

Урађен попис
имовине
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2

2

2

2

рада
Побољшање
оперативне
АЛЕР,
ефикасности,
ЈКП
Градска
2015 Буџет града, ЈКП
1,500,000
0
1,500,000
рационалности и
управа
финансијских
перформанси
Правовремено
Израда Стратегије
дефинисање циљева и
3 реструктуирања локалних
ЈКП
АЛЕР
2016 Буџет града, ЈКП
1,000,000
0
1,000,000
правца развоја јавнојавних и комуналних предузећа
комуналног сектора
Града
Израђен програм ЈПП
Израда програма успостављања,
у сфери комуналног
АЛЕР,
развијања и реализације јавно
развоја. Иницирано
4
ЈКП
приватни
2017 Буџет града, ЈКП
1,000,000
0
1,000,000
приватних партнерстава у сфери
јавно-приватно
сектор
комуналног развоја
партнерство по
усвојеном програму
2.2. ПРИОРИТЕТ: 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. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Утврђивање и промовисање локалне политике развоја предузетништва и МСП
Израђена анализа
предузетничког
сектора, Јаснија слика
Израда анализе тренутног стања
АЛЕР,
о проблемима,
предузетничког сектора у
Удружење
Управа за
потребама и
20151 Лесковцу са предлогом мера на
предузетник привреду и
Буџет Града
3,000,000
0
3,000,000
циљевима
2016
основу спроведених
а
пољопривре
Лесковца
предузетника,
истраживања
ду
унапређење
пословања и
конкурентности
лесковачке привреде
Анализа функционисања
комуналних и делатности од
2
општег интереса на локалном
нивоу
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2

2

2

3

2.2.2.. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Привлачење домаћих и страних инвеститора
Инфраструктурно опремање
гринфилд локација

Град
Лесковац

Донатори,

Ревитализација 2 браунфилд
2 локације по усвојеном програму
ревитализације

Град
Лесковац

Донатори,
државне
институције

Град
Лесковац

АЛЕР,
удружење
предузетник
а, донатори

1

Формирање бизнис инкубатора
3 као подршка развоју МСПП
сектора

4

Формирање бизнис тренинг
центра

Град
Лесковац

АЛЕР, НСЗ

20152017

20182020

2017

2018

Буџет града,
донаторска
средства
Буџет града,
државне
институције,
донатори
Буџет града,
донатори,
приватни сектор

50,000,000

9,000,000

3,000,000

200,000,000

Инфраструктурно
опремљене гринфилд
локације у
власништву града

1

81,000,000

90,000,000

Ревитализоване 2
браунфилд локације у
циљу стварања услова
за нове инвестиције

1

27,000,000

30,000,000

10 нових успешних и
конкурентних
предузећа формирано

2

2

150,000,000

6,000,000

20,000,000

26,000,000

Формирање
функционалног
бизнис тренинг
центра као
инструмента локалног
економског развоја

Буџет града,
донаторска
средства

600,000

2,000,000

2,600,000

Повећан број жена
оспособљених за
предузетништво

2

Буџет града,
државне
институције,
донатори

5,000,000

20,000,000

25,000,000

Формиран
функционалан центар
за иновације

2

Буџет града,
донатори, НСЗ

2.2.3.. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развијање подршке предузетничким активностима
Унапређење женског
1 предузетништва кроз подршку
афирмацији жена на локалном
нивоу
2

Формирање локалног центра за
иновације

Локална
Удружења

АЛЕР, РПК
Лесковац

АЛЕР

ОУП,
Технолошки
факултет

20152016

2017
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ГУ за
привреду и
пољопривре
ду, РПКЛЕ,
приватни
сектор

20152020

Центар за
економику
домаћинства

АЛЕР, НСЗ

20152020

Оспособљавање и мотивисање
ученика завршних година
струковних школа за успешно
5
вођење предузећа кроз обуке о
предузетништву и награђивање
најбољих идеја

АЛЕР

Друштвено
одговорна
предузећа,
Опште
удружење
предузетник
а, школе

Развој предузетништва у
контексту европских
6 интеграција и политике
Европске уније за унапређење
МСП сектора

Регионална
привредна
комора
Лесковац

Подршка ефикаснијем
3 функционисању постојећих и
формирању нових кластера

Оспособљавање за самостални
рад и програм стручне праксе
(стручно оспособљавање за лица
4 без рад.искуства) и годишње
обуке преквалификације,
доквалификације, прехрамбене
струке и старих заната

АЛЕР

АЛЕР,
приватни
сектор

20152017

20162018

Буџет града,
државне
институције,
донатори

Буџет града

Буџет града,
државне
институције,
донатори,
друштвено
одговорна
предузећа
Буџет града,
РПКЛЕ, донатори,
приватни сектор,
партнери из ЕУ,
министарство

АЛЕР,
Буџет града,
Министарст 2015донатори, школа,
во просвете, 2016
локални актери
ГИЗ
2.3 ПРИОРИТЕТ: Унапредити руралну средину и пољопривредну производњу

Формирање Центра за
7 образовање одраслих у
текстилној индустрији

Школа за
текстил и
дизајн

5,000,000

10,000,000

15,000,000

Формирана 3 нова
кластера и подршка
функционисању
постојећих.

2

2

3

3,000,000

0

3,000,000

По 100 лица годишње
обучено по сваком
наведеном програму

1,500,000

2,500,000

4,000,000

200 ученика, у 10
школа прошло обуку
о предузетништву

500,000

4,300,000

4,800,000

700,000

6,300,000

7,000,000

Степен повећања
конкурентности МСП
сектора и иновација у 3
пословању МСП кроз
већу примену знања
Повећање броја
квалификованих
3
радника за рад у
текстилној индустрији
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1

2

3

4

5

6

2.3.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој удружења и кооператива, уз формирање специјализованих агро-бизнис центара у пољопривредном сектору у циљу
унапређења производње и маркетинга пољопривредне производње
АЛЕР,
Број новооснованих
Унапређење квалитета, обима
Град
Управа за
2015Буџет Града,
удружења и задруга,
производње и конкурентности
10,000,000
90,000,000 100,000,000
Лесковац
привреду,
2020
донаторска
Повећање обима
пољопривредних произвођача
донатори
средства
пољоп. производње
Број евидентираних
Формирање базе података
пољопривредних
пољопривредних произвођача у
произвођача,број
циљу модернизације и
2015АЛЕР, Буџет
АЛЕР
ПССС,
1,000,000
0
1,000,000
обавештења
унапређења система,
2020
града
усмерених
комунакције, обавештавања и
пољопривредним
оглашавања
произвођачима
Континуирана подршка
Удружења
пољопривредним
Број регистрованих
пољопривре 2015произвођачима у поступку
АЛЕР
300,000
0
300,000
пољопривредних
дних
2020
Буџет града
регистрације и пререгистације
газдинства
произвођача
пољопривредног газдинства
Завод за
Израда брошуре - Интегрална
Завод за
Број дистрибуираних
АЛЕР
пољопривре
2015
400,000
0
400,000
заштита
пољопривреду
примерака
ду
ГУ за
привреду,
Израда плана развоја и подршке
РПК
2015- Градска управа за
Површина под
производњи органске хране на
АЛЕР
Лесковац,
1,000,000
500,000
1,500,000
2016
привреду и
органском храном
територији града Лесковца
ЦРЈПО,
пољопривреду
ПССС
Лесковац
РПКЛЕ,
Министарство,
Развој органске производње и
ПССС
Управа за
2015 - донатори, локални
20 ха под органском
еколошки прихватљив,нов
700,000
6,500,000
7,200,000
Лесковац
привреду,
2020
актери, партнери
производњом
органски приступ
Јабланички
из ЕУ
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1

1

1

1

1

2

округ,
Пчињски
округ

7

8

Друга фаза развоја Агробизнис
центра

Сертификација у
пољопривредној производњи и
формирање нових брендова
пољопривредних и
прехрамбених производа

Пруступање у систем тржишних
9 информација у пољопривреди
Србије(СТИПС)

Едукације пољопривредних
произвођача - стручнe
10
манифестацијe и стручнe
екскурзијe (семинари, сајмови)

АЛЕР

Удружења и
индивидуалн
и
пољопривре
дни
произвођачи

РПКЛескова
ц

АЛЕР, Фонд
за развој
пољопривре
де, ГУ за
привреду,
Министарст
во привреде,
удружења и
индивидуалн
и
произвођачи

20152020

2015 2020

АЛЕР

Удружења,
задруге

20152020

Управа за
привреду

Удружења,
задруге и
АЛЕР

2015 2020

Буџет Града
Лесковца

РПКЛЕ, буџет
града, донатори,
надлежно
министарство,
удружења

Буџет Града
Лесковца

Буџет града,
донатори,
удружења

2,000,000

1,400,000

150,000

6,000,000

0

14,000,000

2,000,000

Опремљене 6
канцеларије
Агробизнис центра,
Припремљен план
рада, Прикупљене
информације за
ефикасан рад АБЦ

2

15,400,000

Број сертификованих
пољопривредних
производа, број нових
брендова

2

0

150,000

6,000,000

12,000,000

Повећана
информисаност
произвођача и
потрошача
100 пољопривредних
произвођача годишње
упознато са
савременим
трендовима у развоју
и организацији
пољопривредне
производње
79

2

2

2.3.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ : Унапређење и повећање обима и капацитета пољопривредне производње и прераде, уз модернизацију пољопривредне
инфраструктуре у циљу бржег и савременијег развоја пољопривреде на подручју града
АЛЕР,
Изградња
Пружање свеобухватне подршке
Управа за
логистичког центра у
ивеститорима у Зеленој зони
Град
20171
привреду и
Буџет Града,
10,000,000
90,000,000 100,000,000 зони као подршке
кроз формирање логистичког
Лесковац
2020
пољопривре
донатори
постојећим
центра у зони
ду, донатори
инвеститорима у зони
АЛЕР,
Инфраструктурно опремање
Дирекција за Градска
Инфраструктурно
2015Буџет Града,
2 Складишно - дистрибутивног
урбанизам и управа за
17,000,000 160,000,000 177,000,000 опремљено 56ха
2017
донатори
центра (другог дела Зелене зоне)
изградњу
урбанизам и
земљишта
изградњу

Изградња објеката за
складиштење, паковање,
3 класирање и објекта берзе у
оквиру складишнодистрибутивног центра

АЛЕР, ГУ за
урбанизам,
ГУ за
привреду,
удружења
пољопривре
Дирекција за
дних
урбанизам и
произвођача,
изградњу
ЈП Пијаца,
пољопривре
дна
газдинства,п
ривредна
друштва

20172020

Буџет града,
Дирекција,
донатори,
министарство

1,000,000

3,200,000

4,200,000

Изграђен објекат за
несметано обављање
функције складишнодистрибутивног
центра. Обједињена
квантитативно –
квалитативне понуда
свежих
пољопривредних
производа
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1

1

1

Формирање регионалног центра
4 за контролу прехрамбених
производа

5

Електрификација поља– II фаза (
1000 ha)

Организовани систем
6
наводњавања и одводњавања
Унапређење сарадње са
пољопривредним
7 произвођачима кроз формирање
сајта за пољопривредне
произвођаче
Повећање конкурентности
пољопривредних произвођача
8
кроз доношење мера подстицаја
града

Град
Лесковац

АЛЕР

Градска
управа за
привреду и
пољопривре
ду

АЛЕР, ГУ
за привреду
и
пољопривре
ду,
Технолошки
факултет,
надлежно
министарств
о
Удружења
пољопривре
дних
произвођача,
индивидуалн
и
произвођачи,
донатори
Удружења и
индивидуалн
и
произвођачи,
донатори

АЛЕР

Удружења,
задруге,

Фонд за
развој
пољопривре
де

Удружења,
задруге и
АЛЕР,
ПССС

20182020

20152020

2015 2020

20152016

2015 2020

Град Лесковац,
надлежно
министарство,
донатори, локални
актери

Буџет Града
Лесковца

Буџет града,
донатори,
надлежно
министарство,
удружења
Буџет Града
Лесковца,
донатори
Буџет Града
Лесковца,
донатори

2,000,000

20,000,000

3,000,000

18,000,000

45,000,000

270,000,000

20,000,000

Регионални центар
формиран

65,000,000

Унапређена
пољопривредна
производња у циљу
постизања већих
приноса

273,000,000

Унапређен систем
наводњавање и
одводњавања

1,000,000

500,000

1,500,000

150,000,000

150,000,000

300,000,000

Редовно
обавештавање и
континуирана
комуникација са
произвођачима
Унапређена
пољопривредна
производња реализ.
субвенција
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1

1

1

2

2

Побољшање расног састава
Удружења,
оваца набавком мушких
задруге, ГУ
приплодних грла расе
за привреду
2015Буџет Града
9
ПССС
Винтерберг у циљу
и
2016
Лесковца,
оплемењивања домаћих сојева
пољопривре
донатори
Праменке
ду
ПРИОРИТЕТ 2.4. : Унапредити имиџ града као туристичке дестинације
2.4.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Стварање позитивног туристичког имиџа подручја

Израда Стратегије развоја
1 туризма за град Лесковац за
период 2015 – 2025.

2

Израда Мастер плана развоја
туристичке целине Вучје

ТОЛ

ТОЛ

Градска
управа,висок
ошколске
институције,
локални
партнери

Надлежна
градска
управа,
Министарст
во туризма,
донатори,
локални
партнери

2015

2016 2017

Буџет града

Буџет града,
донатори

ГУ,
Министарство,
Министарст 2015 ТОЛ
донатори, локални
во туризма,
2017
актери
донатори
2.4.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Стварање атрактивних и конкурентних туристичких производа

Унапређење туристичке
3
сигнализације

500,000

2,500,000

3,000,000

50 овнова набављено
у циљу
оплемењивања
Праменке

2

1

600,000

0

600,000

Израђена 1 Стратегија
којом се усмерава
будући развој туризма
на територији Града

2

2

2

200,000

300,000

500,000

Израђен Мастер план
за развој туризма;
Трајна заштита
подручја;
Одржива
валоризација
туристичких
потенцијала;
Развој комплетне
понуде туристичке
дестинације;

150,000

350,000

500,000

Савремен начин
информисања

82

1 Израда пројекта мини ЗОО врта

Промоција развоја туризма у
Лесковцу путем припреме
2
свеобухватног промотивног
материјала

ТОЛ

ТОЛ

Градска
управа,
Министарст
во туризма,
донатори,
Градска
управа,
Министарст
во туризма,
донатори,
локални
партнери

2015 2017

2015 2017

6,000,000

буџет града,
Министарство,
донатори, локални
актери,

500,000

54,000,000

1,200,000

60,000,000

Привлачење
посетилаца
Унапређењe
туристичке понуде

3

1,700,000

Израђене брошуре,
израђен спот и филм о
туристичким
потенцијалима Града,
издата монографија

3

СТРАТЕШКА ОБЛАСТ: ЖИВОТНА СРЕДИНА
3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Заштити и унапредити животну средину као императив одрживог развоја
3.1. ПРИОРИТЕТ: Развити систем заштите природних ресурса
Врем
Извори
Активности
Партнери
енски
финансирање
оквир
3.1.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту и управљање водама
Град
ГУ за
Израда локалног регистра
Лесковац,
заштиту
2015- Фонд за заштиту
1 загађивача вода на територији
ЈКП Водовод,
животне
2016 животнe средине
града Лесковца
Завод за јавно
средине
здравље
Град
Лесковац, ГУ
ГУ за
Град Лесковац,
за д.д., Завод
Контрола квалитета воде за пиће заштиту
2015ГУ за друштвене
2
за јавно
у сеоским бунарима и школама
животне
2020
делатности, Завод
здравље,
средине
за јавно здравље,
Министарств
о просвете
Носилац
реализације

Средства
ЛС

1,300,000

500,000

Оквирни
износ
средстава

Остали
извори

0

500,000

Индикатори

Оц
ена

Локални регистар
загађивача вода

2

-Број прегледаних
1,000,000 сеоских школа и
бунара

2

1,300,000
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Град
Мониторинг контроле квалитета ГУ за
Лесковац, ГУ
изворске воде за пиће и јавних
заштиту
за друштвене
3
чесама на територији града
животне
делатности,
Лесковца
средине
Завод за јавно
здравље
Град
Мониторинг квалитета
ГУ за
Лесковац,
подземних вода неогених
заштиту
4
ЈКП Водовод,
аквифера, као резервног извора
животне
Завод за јавно
за снабдевање града Лесковца
средине,
здравље
ГУ за
ГУ за
Обележавање зоне санитарне
урбанизам и
заштиту
5 заштите резервног изворишта за
стамбеноживотне
снабдевање града Лесковца
комуналне
средине и
послове
3.1.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту ваздуха
Министарств
ГУ за
о
Израда локалног регистра
заштиту
пољопривред
1 загађивача ваздуха на
животне
е и заштите
територији града Лесковца
средине
животне
средине
ГУ за
Мониторинг квалитета ваздуха
заштиту
Завод за јавно
2
града Лесковца
животне
здравље
средине
3.1.3. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту земљишта
ГУ за
Израда локалног регистра
ГУ за
заштиту
1 загађивача земљишта на
привреду и
животне
територији града Лесковца
PWW
средине

20152020

Фонд за заштиту
животне средине

1,000,000

0

1,000,000

Број прегледаних
2
извора и јавних чесама,

20152020

Фонд за заштиту
животне средине

3,500,000

0

3,500,000

Површина обухваћена
испитивањем

2

2015

Фонд за заштиту
животне средине

1,500,000

0

1,500,000

Број постављених
табли за обележавање

2

20162017

Фонд за заштиту
животне средине

600,000

600,000

1,200,000

Број идентификованих
загађивача ваздуха

2

20152020

Фонд за заштиту
животне средине

750,000

1,000,000

1,750,000

Број мерних места за
мониторинг ваздуха

2

Фонда за заштиту
животне средине

700,000

0

700,000

Број регистрованих
загађивача

1

2015
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ГУ за
ГУ за
заштиту
2015привреду и
животне
2020
PWW
средине
3.1.4. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту биодиверзитета
ГУ за
Успостављање еколошких
комунално20151
ЈП Дирекција
коридора
стамбене
2020
послове
ГУ за
НВО
Катастар биљака на територији
заштиту
20152
Еколошки
града Лесковца
животне
2018
покрет
средине
ГУ за
Израда ГИС система за цео
заштиту
20153 биодиверзитет, са освртом на
ЈП Дирекција
животне
2020
заштићене врсте
средине
Зелена регулатива Лесковца,
ГУ за
заштита и одржавање система
заштиту
20154
ЈП Дирекција
зелених површина у граду
животне
2020
Лесковцу
средине
3.2. ПРИОРИТЕТ: Развој система за управљање отпадом
3.2.1. ДЕТЉНИ ЦИЉ: Управљање опасним отпадом
Пољопривре
ГУ за заштиту
Збрињавање опасног,
дна стручна
20151
животне
амбалажног отпада (пестициди)
служба
2018
средине
Лесковац
3.2.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Управљање комуналним отпадом
ГУ за
ГУ за
Ремедијација старих депонија на заштиту
20151
урбанизам и
територији града Лесковца
животне
2020
ЈП Дирекција
средине
Контрола примене пестицида,
2 испитивање загађености
земљишта

Фонда за заштиту
животне средине

Град и ЕУ
фондови

1,200,000

0

1,200,000

Површина испитаног
земљишта

Површина подигнутог
вишенаменског
2,500,000
заштитног појаса око
загађивача

1

500,000

2,000,000

Фонд за заштиту
животне средине

1,200,000

0

1,200,000

Фонд за заштиту
животне средине

1,700,000

0

1,700,000 Број података у ГИС

3

3

Број регистрованих
биљних врста

3

3

Град Лесковац и
ЕУ фондови

200,000

1,000,000

Уређена зелена
површина на
1,200,000
територији града
Лесковца

ПСС Лесковац

500,000

1,500,000

2,000,000

Количина безбедно
одложеног отпада

1

5,000,000

25,000,000

30,000,000

Број затворених и
санираних депонија

2

Фонд за заштиту
животне средине,
ЕУ фондови
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ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Управљање инертним отпадом
ГУ за
Израда студије изводљивости
ГУ за
привреду,
збрињавања отпада
заштиту
1
Ветринарски
животињског порекла на
животне
институт у
подручју града Лесковца
средине
Нишу
3.3. ПРИОРИТЕТ: Развти ситем образовања и информисања
3.3.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система образовања
ГУ за
Израда публикације намењена
Ромске
заштиту
1 деци предшколског узраста на
невладине
животне
српском и ромском језику
организације
средине
3.3.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система информисања
ГУ за
Израда информационог система
ГУ за заштиту
заштиту
1 са подацима о стању животне
животне
животне
средине
средине
средине
3.4. ПРИОРИТЕТ: Развити систем подршке екобизнису
3.4.1. Развој екотуризма
3.2.3.

1 Развој етно села Петровац

АЛЕР

Туристичка
организација
Лесковац

3.5. ПРИОРИТЕТ: Развити систем урбане екологије
3.5.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту од буке
ГУ за
Мониторинг нивоа комуналне
заштиту
Завод за јавно
1 буке на територији града
животне
здравље
Лесковца – изградња капацитета
средине
Израда локалног регистра
ГУ за
Завод за јавно
2 извора буке на територији града заштиту
здравље
Лесковца
животне

20152018

Фонд за заштиту
животне средине,
ЕУ фондови

500,000

500,000

Количина
1,000,000 регистрованог отпада
животињског порекла

20152020

Фонд за заштиту
животне средине

500,000

0

500,000

20152020

Фонд за заштиту
животне средине

2,500,000

0

2,500,000

20152020

АЛЕР,
Министарство
привреде -сектор
за туризам

20152020

Фонд за заштиту
животне средине

20152018

Фонд за заштиту
животне средине

1

Број одштампаних
публикација

1

Број података у
систему

2

8,000,000

Број регистрованих
пољопривредних
10,000,000
газдинстава која се
баве етно-туризмом

1

1,200,000

0

Број успостављених
1,200,000 мерних места за
мониторинг

2

1,200,000

0

1,200,000

Број регистрованих
загађивача

2

2,000,000

86

средине
ГУ за
Израда акустичне мапе града
заштиту
Завод за јавно 2015- Фонд за заштиту
3
1,200,000
Лесковца
животне
здравље
2017 животне средине
средине
3.5.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту, уређење и унапређење природних добара и предела

Формирање заштићене целине
Вучје са објектима Скобаљић
1 град, хидроелектрана, кањон
Вучјанке са природним
амбијентом

Израда студије заштите целина
2 предвиђених за стицање статуса
заштите

ГУ за
заштиту
животне
средине

ЈП Дирекција,
ЈП Србија
шуме, ЈВП
Србија воде,
АЛЕР, азвој
ЦРЈПОРПК

ЈП Дирекција,
ЈП Србија
шуме, ЈВП
Србија воде,
АЛЕР,
ЦРЈПО, РПК

0

20152020

Фонд за заштиту
животне средине
и ЕУ фондови

500,000

2,500,000

20162017

Буџет града,
АЛЕР, Центар за
развој
Јабланичког и
Пчињског округа,
Регионална
привредна
комора, донатори

500,000

1,500,000

Проценат
покривености
1,200,000
територије града
Лесковца
Проценат површине
територије која се
плански штити и
уређује преко
функционално3,000,000
еколошких јединица
(еколошких целина и
зона) до оптималних
12% од укупне
површине
Проценат површине
територије која се
плански штити и
уређује преко
функционално2,000,000
еколошких јединица
(еколошких целина и
зона) до оптималних
12% од укупне
површине
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2

1

2

Израда просторних планова
подручја посебне намене за већа
заштићена подручја (у функцији
заштите извориша регионалног
3
водоснабдевања и значајних
туристичких подручја:
акумулација Барје, Кукавица и
Грделичка клисура)
Студија валоризације и
ревалоризације непокретних
културних добара, добара под
Народни
претходном заштитом и објеката
4
музеј
са споменичким
Лесковац
карактеристикама на подручју
обухвата просторног плана града
Лесковца
Истраживање некрополе и
насеља у Малој Копашници и
манастиру Св.Никола у
5 Ораовици – наставак
истраживања (формирање
заштићене целине Грделица са
Грделичком клисуром)

Израда студије изводљивости и
6 пројектне документације за
етно-археолошки парк Хисар

ЈП Дирекција,
ЈП Србија
шуме, ЈВП
Србија воде,
АЛЕР,
ЦРЈПО, РПК

20152020

Буџет града, ЈП
Дирекција,
Центар за развој
Јабланичког и
Пчињског округа,
Регионална
привредна
комора, донатори

1,500,000

2,000,000

Завод за
заштиту
споменика
културе, ЈП
Дирекција

20152020

Град Лесковац и
ЕУ фондови

1,000,000

4,000,000

Народни
музеј
Лесковац

ЈП Дирекција,
ЈП Србија
шуме, ЈВП
Србија воде,
АЛЕР,
ЦРЈПО, РПК
Лесковац

20152020

Град Лесковац и
ЕУ фондови

1,000,000

1,000,000

Народни
музеј
Лесковац,

Завод за
заштиту
споменика
културе,
Завод за
заштиту

2017

3,000,000 Град
Лесковац и ЕУ
фондови

600,000

2,000,000

Израђени планови,
Површина територије
3,500,000
која је плански
покривена

Површина територије
која се плански штити
преко функционалноеколошких јединица
5,000,000
(еколошких целина и
зона) до оптималних
12% од укупне
површине
Проценат површине
територије која се
плански штити и
уређује преко
функционално2,000,000
еколошких јединица
(еколошких целина и
зона) до оптималних
12% од укупне
површине
Број евидентираних
објеката сакралне и
2,600,000 грађанске архитектуре
и археолошких
налазишта
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1

3

3

3

Израда урбанистичких планова
за локалитете у заштићеним
7 подручјима на којима је
регистрована или планирана
производња већег обима

ЈП
Дирекција

Израда плана рекултивације
деградираних површина за
8
локалитете у заштићеним
подручјима

ГУ за
заштиту
животне
средине

природе
Србије, ЈП
Дирекција,
АЛЕР
ГУ за заштиту
животне
средине, ,
АЛЕР, Центар
за развој
Јабланичког и
Пчињског
округа, РПК
ЈП Дирекција,
ЈП Србија
шуме, ЈВП
Србија воде,
АЛЕР,
ЦРЈПО, РПК
Лесковац

20152020

Град Лесковац и
ЕУ фондови

20152020

Град Лесковац и
ЕУ фондови

Формирање ГИС непокретних
ГУ за
2015- ЈП Дирекција и
ЈП Дирекција
културних добара
урбанизам
2020 ГУ за урбанизам
Израда ГИС за заштићена
подручја-студија (ревизија
ГУ за
ЈП Дирекција
ЈП Дирекција и
статуса раније проглашених
комунално201510
– Завод за
ГУ за комунално
заштићених подручја и
стамбене
2020
урбанизам
стамбене послове
усклађивање са важећом
послове
законском регулативом)
3.5.3. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система за заштиту од елементарних непогода
1,000,000 Фонд за
Израда плана заштите од пожара
Град
МУП ПУ
развој
1 града Лесковца у складу са
2020
Лесковац
Лесковац
пољопривреде и
развојем гасификације
ЕУ фондови
9

1,000,000

4,000,000

Број израђених
урбанистичих планова

2

Обухваћена површина
у односу на укупну
1,000,000
површину заштићеног
подручја

3

5,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000 Број података у ГИС

2

900,000

0

900,000 Број података у ГИС

3

500,000

500,000

Територија града
1,000,000 Лесковца обухваћена
планом

3
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Катастар клизишта на
2
територији града Лесковца

3

Израда плана заштите од
поплава града Лесковца

3.5.4.

Град
Лесковац

МУП ПУ
Лесковац

Град
Лесковац

МУП ПУ
Лесковац,
Републичка
дирекција за
воде

2018

Фонд за развој
пољопривреде и
ЕУ фондови

500,000

2017

Фонд за развој
пољопривреде и
ЕУ фондови

500,000

500,000

Број евидентираних
1,000,000 изграђених објеката на
простору клизишта

3

500,000

Број евидентираних
1,000,000 изграђених објеката на
простору клизишта

3

ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Развој система енергетске ефикасности и система за коришћење обновљивих видова енергије

Унапређење енергетске
ефикасности са израдом Плана
1
локалног енергетског развоја
града Лесковца

АЛЕР

2

Израда хидро-геолошких и
инжењерско-геолошких карата

ГУ за
заштиту
животне
средине

3

Гасификација котларнице
Дубочица

ЈКП
Топлана

Јавна
предузећа и
градске
управе

20152017

Град Лесковац и
ЕУ фондови

ЈП Дирекција

20152020

Град Лесковац и
ЕУ фондови

Град
Лесковац

20152017

Град Лесковац,
ЕУ фондови

30,000,000

10,000,000

500,000

2,500,000

6,000,000

6,000,000

40,000,000 Усвојена стратегија
Формирана
јединствена база
3,000,000 података о хидрогеолошком саставу
терена
%смањења емисије
12,000,000
штетних гасова

СТРАТЕШКА ОБЛАСТ: ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
4. Стратешки циљ: Створити подстицајну и безбедну средину у којој сви грађани могу на адекватан начин да искажу и задовоље своје потребе за личним
развојем и друштвеним активностима уз адекватну бригу о здрављу.
ПРИОРИТЕТ 4.1. Обезбедити одговарајуће образовање доступно свима, успостављањем европских стандарда, подстицањем иновативности, стицањем
савремених знања перманетним образовањем, рационализацијом постојеће школске мреже институција и чвршћим повезивањем са приватним и цивилним
сектором.
4.1.1 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Створити услове који обезбеђују суштински напредак у коришћењу знања као стратешког ресурса
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1

3

2

Активности

1

Формирање лесковачког
универзитета (са Универзитетом
уметности)

Носилац
реализације

Град
Лесковац

Врем
Извори
енски
финансирања
оквир

Партнери
Технолошки
факултет,
Високе
струковне
школе, Школа
за текстил и
дизајн,
Музичка
2016школа,
2019
Народно
позориште,
ГУ за
друштвене
делатности,
Школска
управа
Лесковац

Доградња II спрата , ламела 3 у
2 Трговинско-угоститељској школи
у Лесковцу

Трговинскоугоститељск
а школа
Лесковац

Град
Лесковац

Формирање центра за
3 унапређење каријере свршених
студената – Алумну организација

Висока
пословна
школа
Лесковац

Град
Лесковац ЕУ
„Прогрес“

20172018

Средства
ЛС

Остали
извори

Оквирни
износ
средстава

Индикатори

Оц
ена

11.000.000

Формиран
иницијативни одбор;
Урађен и усвојен
програм рада

1

Буџет Града
Министарство
просвете;

1.000.000

10.000.000

Донатори;

Буџет града,
Донатори
Министарство
просвете

Сопствена
средства школе,
2015
ЕУПрогрес, Буџет
града

4,104,000

23,256,000

100,000

2,260,000

Квалитетно, савремено
и адекватно
27,360,000 образовање, које
2
одговара потребама
друштва
Број свршених
2,360,000 студената активних
чланова центра
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2

Омогућен савременији
приступ настави и
савладавање знања
1,500,000
предвиђених наставом
у складу са развојем
технике
Омогућен савремен
приступ настави и
лакше савладавање
400,000
иновативних
технологија везаних за
обраду дрвета

Доградња и опремање
специјализованих кабинета
4
средње школе "Светозар Крстић Тоза" у Вучју

ГУ за
друштвене
делатности

АЛЕР, средња 2015школа Вучје
2018

Буџет града
Лесковца,
социјални
партнери школе,
донатори

Опремање специјализованог
кабинета за 3Д моделовање у
5
средњој школи "29. новембар" у
Грделици

ГУ за
друштвене
делатности

АЛЕР, средња
школа
2015Грделица,
2018
средња школа
Вучје

Буџет града
Лесковца,
социјални
партнери школе,
донатори

200,000

200,000

АЛЕР

Град
Лесковац , ГУ
за друштвене
делатности,
школа

20162017

Буџет града
Лесковца,
социјални
партнери школе,
министарства,
донатори

1,000,000

1,700,000

2,700,000

Омогућен савременији
приступ настави

2

Средња
школа
Грделица

Град
Лесковац ,
Социјални
партнери
школе, ГУ за
друштвене
делатности

2015

Буџет града
Лесковца,
социјални
партнери школе,
средња школа
Грделица,
министарства,
донатори

500,000

500,000

1,000,000

Ученици мотивисани
за унапређење знања

3

Опремање кабинета за физику,
хемију, биологију, географију,
историју, страни језик и
6
информатику савременим
наставним средствима у ОШ
„Јосиф Костић“ Лесковац

Адаптација и реконструкција
библиотеке – дневне учионице у
7
поткровљу средње школе у
Грделици

750,000

750,000
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2

2

Унапређeње стручне праксе и
истраживачко-стручног рада из
8 области предузетништва и
конкурентности на регионалном
нивоу

Опремање кабинета за потрeбе
9 увођења нових образовних
профила у средњим школама

Унапређење наставе у основним
10 школама увођењем иновативних
наставних средстава

Висока
пословна
школа
Лесковац

Факултет за
туризам
Охрид,
Висока
пословна
школа Цеље,
Универзитет
Бодо, Град
Лесковац,
Јабланички
округ,
Средње
стручне
школе

ГУ за
друштвене
делатности

Град
Лесковац,
АЛЕР,
Министарств
о просвете,
школе

АЛЕР

Град
Лесковац ,
школе

20152017

Сопствена
средства Школе
Буџет града
Лесковца,
остале општине
Јабланичког
округа,
Министарство
просвете Србије,
Средње стручне
школе:
Министарство
просвете
Норвешке,
Универзитет у
Бодоу

20172020

Буџет града,
Министарство
просвете,
донатори

20152018

Град Лесковац,
социјални патнери
школе,
министарства,
донатори

160,000

200,000

14,000,000

Одржани програми
обуке ученика и
наставника у средњим
стручним школама
применом примера
добре праксе;
Спроведени програми
преквалификације и
14,160,000
доквалификације са
привредним
субјектима и
Националном
службом за
запошљање;
Спроведене
истраживачке студије.

2

800,000

Образовање кадрова у
1,000,000 складу са потребама
привреде

1

Набављено 100
интерактивних табли
Ученици и професори
8,000,000
имају могућност да
прате савремене
начине стицања знања

2

8,000,000

4.1.2 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Отклонити нерационалности које оптерећују функционисање локалног образовног система
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Израда студије о могућностима
рационализације мреже основних
школа на принципу
1
максимизације образовно
васпитних ефеката за дата
улагања

АЛЕР

Школска
управа, Град
Лесковац,
Министарств
о просвете и
науке, ГУ за
друштвене
делатности

Буџет града,
Министарство
просвете,
донатори

500,000

Дефинисање
пројектног задатка,
формирање
експертског тима,
500,000 сагледане постојеће
нерационалности и
извршење свих
релевантних
истраживања

1

200,000

Купљен софтвер и
потребна техничка
средства за три школе
које учествују у
експерименталној
групи, професори
1,000,000
обучени за вођење
електронског
дневника, лакши увид
од стране родитеља,
побољшање успеха и
владања ученика

1

Испуњени обавезни
услови противпожарне
заштите јер систем
1,650,000
отворених пећи у
радионици за обраду
дрвета није дозвољен

1

Обезбеђена здрава
200,000 пијаћа вода и
унапређено окружење

1

20172019
4.1.3 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Повећати безбедност и заштиту здравља ученика и наставника

Експериментално увођење
1 електонских дневника у
основним школама

АЛЕР

ГУ за
друштвене
делатности,
основне
школе

Буџет града,
донатори,
друштвено
одговорна
предузећа
20152020

Доградња система грејања у
средњој школи Грделица и
2
повезивање школске радионице
на систем

АЛЕР

Обезбеђивање здраве пијаће воде
3 у школи „Вук Караџић“ у
Печењевцу

Град
Лесковац

Средња
школа
Грделица
Град
Лесковац,
партнери
школе

20152020

Школа

2015

Буџет града,
донатори,
друштвено
одговорна
предузећа

1,650,000

Буџет града

200,000

800,000
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4

Уређење школског дворишта ОШ
“Јосиф Kостић” у Лесковцу

Уређење школског дворишта ОШ
5 „Вук Караџић“ у Лесковцу и
истуреног одељења у Бобишту

Реконструкција санитарних
чворова објеката основних школа
6
у сеоским и приградским
насељима

АЛЕР

Град
Лесковац,
школа, ГУ за
друштвене
делатности
Лесковац,
школска
управа
Лесковац

АЛЕР

МЗ Дубочица,
школа, ГУ за
друштвене
делатности
Лесковац,
школска
управа
Лесковац

ГУ за
друштвене
делатности

Град
Лесковац,
друштвено
одговорна
предузећа

2015

Буџет града,
Буџет
министарства
просвете и
технолошког
развоја, донатори

2017

Буџет града
Лесковца, Буџет
министарства
просвете и
технолошког
развоја,
друштвено
одговорна
предузећа

Буџет града,

1,400,000

500,000

5,000,000

1,000,000

Повећана сигурност и
безбедност ученика и
запослених
2,400,000
Побољшано
обезбеђење имовине
школе

2

460,000

Школско двориште је
безбедније и
960,000
пријатније за боравак
деце

2

5,000,000

Побољшани
здравствени услови за
боравак деце у школи
10,000,000
Хигијенски услови
подигнути на виши
ниво

1

20152017

Буџет града,
донатори,
Постављање и санација ограда
20167
АЛЕР
друштвено
5,000,000
5,000,000
око школских дворишта
2018
одговорна
предузећа
4.1.4.
ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Допринети стварању бољих услова у погледу инфраструктуре и материјалне основе рада
Град
Лесковац,
школе, месне
заједнице

Испуњени законски
10,000,000 услови на омогућавању 3
безбедност ученика
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1

Завршетак пројекта изградње
наставног центра праксе за
студијски програм - Туризам и
угоститељство

Висока
пословна
школа
Лесковац,

Град
Лесковац Дом
ученика
Лесковац
Трговинскоугоститељска
школа
Лесковац,
град Лесковац

20152016

Сопствена
средства школе,
Дом ученика
Лесковац,
Средња
трговинскоугоститељска
школа Лесковац,
ЕУ Прогрес
ЕУ „Темпус“:

300,000

2019

Буџет града,
Министарство и
донатори

2,380,000

2

Aдаптација Дома Војске за
потребе Музичке школе са
градском концертном двораном

град
Лесковац

ГУ за
друштвене
делатности,
Музичка
школа, АЛЕР

3

Изградња мини хладњаче са
центром за дораду и паковање
воћа и поврћа

Пољопривре
дна школа
Лесковац

Град
Лесковац

20152017

Град Лесковац,
кредити, разни
фондови

АЛЕР

Град
Лесковац

20172018

Буџет града,
министарства,
донатори ,
министарства

Унапређење система грејања у
приградским и сеоским школама
4
у циљу обезбеђивање здравих
услова живота

5

Повећање капацитета школе у
Братмиловцу изградњом друге
ламеле

Град
Лесковац

АЛЕР, школе

2019

Буџет града ,
министарства,
донатори

400,000

2,700,000

3,765,000

Изграђен 1 наставни
центар; Број студената
на пракси у наставном
центру; Број
ангажованих
професора у наставном
3,000,000
2
центру у току школске
године; Број годишњих
туристичкоугоститељских
манифестација у
наставном центру
Адекватни услови за
рад школе и повећање
капацитета за
2,380,000
1
реализацију
различитих културних
садржаја
Заједнички наступ
пољопривредних
4,165,000
2
произвођача на
тржишту
Oбезбеђени здрави
услови за одржавање
наставе

7,500,000
10,000,000

7,500,000
20,000,000

2

15,000,000
Омогућен довољан
капацитет за
30,000,000
новонасталу потребу
уписа већег броја деце
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2

Изградња објекта за потребе
школе за основно образовање
6
одраслих "Доситеј Обрадовић"
Лесковац

Спровођење програма санације и
7 реконструкције школских
објеката у сеоским срединама

Школа за
образовање
одраслих

Град
Лесковац

Повећање енергетске
ефикасности и унапређење
8
услова за рад u школама заменом
столарије на школским објектима

АЛЕР

Доградња нове собе у склопу
9 вртића „Колибри“, ПУ „Вукица
Митровић“

ПУ „Вукица
Митровић“

ГУ за ДД,
Школска
Управа,
Центар за
социјални
рад,
невладин
сектор,
канцеларија
за младе,
РПК
Лесковац

АЛЕР,
Министарств
о просвете

Град
Лесковац, ГУ
за друштвене
делатности,
школска
управа
Лесковац,
Министарства
, донатори
Град
Лесковац ,
ПУ Вукица
Митровић

20172019

Буџет града,
донатори,
Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја РС,
индијска амбасада

20162017

Буџет града
Лесковца,донатор
ска средства,
Министарство
просвете,
амбасаде и други
заинтересовани
донатори

Буџет града
2017 Лесковца,
донатори

20152017

Буџет града,

1,500,000

25,000,000

5,000,000

3,900,000

3,000,000

Изграђен објекат,
Омогућен упис у
4,500,000
школу за најмање 270
полазника годишње

3

25,000,000

Адаптиран простор и
створени адекватни
услови за квалитетан
50,000,000
рад у школама Број
ученика у адаптираном
простору

3

10,000,000

Створени услови за
квалитетно обављање
15,000,000 наставних активности
Повећана енергетска
ефикасност

2

Повећан обухват деце
3,900,000 из маргинализованих
група

2
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4.2 ПРИОРИТЕТ:. Обезбедити ефикасну социјалну заштиту грађана, унапређењем квалитета живота свих рањивих друштвених група
4.2.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Јачање капацитета институција и удружења из области социјалне заштите

1

Израда Градске стратегије
развоја социјалне заштите

Подршка НВО организацијама у
задовољавању функционалних и
структуралних стандарда, са
2
циљем стварања услова за
лиценцирање
ванинституционалних услуга

ГУ за
друштвене
делатности

ГУ за
друштвене
делатности

Град
Лесковац,
Центар за
социјални
рад, донатори
Локална
самоуправа
(Градска
управа за
друштвене
делатности),
надлежна
Минастарства
и други
донатори

2017

Буџет града

20152019

Буџет
града,надлежна
Министарства и
друди донатори

100,000

Усвојена Градска
стратегија и ојачана
100,000
социјална сигурност
грађана

1

600,000

Ојачани капацитети за
ванинституционално
1,200,000
спровођење услуга у
социјалној заштити

2

600,000

4.2.2 . ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапређење могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених лица
Обезбеђивање грађевинских
1 пакета избеглим и интерно
расељеним лицима

Повереништ
во за изб. и
миграције
Лесковац

КИРС, Град
Лесковац

20152020

КИРС и Буџет
града

15,000,000

35,000,000

Обезбеђивање доходовних пакета
2 избеглим и интерно расељеним
лицима

Повереништ
во за изб. и
миграције
Лесковац

КИРС, Град
Лесковац

20152020

КИРС и Буџет
града

15,000,000

35,000,000

Унапређење услова
становања избеглих и
50,000,000 интерно расељених
лица на територији
града Лесковца
Економско
оснаживање и
осамостаљивање
50,000,000 породица избеглих и
интерно расељених
лица на територији
града Лесковца
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1

1

Откуп сеоских домаћинстава за
3 породице избеглих и интерно
расељених лица

Повереништ
во за изб. и
миграције
Лесковац

КИРС, Град
Лесковац

20152020

КИРС, буџет
града и донатори

10,000,000

22,500,000

Трајно решење
становања избеглих и
32,500,000 интерно расељених
лица на територији
града Лесковца

4.2.3 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапредити положај особа са инвалидитетом, старијих особа, припадника националних мањина, првенствено рома, жртава насиља
у породици и осталих рањивих група
25.679.129,00
Град
Просторије Сигурне
динара (161.062
Лесковац ,
куће адаптиране,
евра – Делегација
Адаптација просторија зграде
ЦСУ,
смештено 15
2016- Европске уније у
1
некадашње Наше речи за потребе АЛЕР
Установа за
6,500,000
19,179,129 25,679,129 корисника,
2018 Србији, Сигурне куће
одрасле и
психосоцијалну
54.729,00 Евра –
старије
подршку добило 30
учешће града
Лесковац
корисника.
Лесковца)
Град
Лесковац ,
Општина
Пренамена учионице у оквиру
Лебане, ЦСР,
школе за основно и средње
АЛЕР,Устано
Отворен центар за
Буџет града
образовање "11. ОКТОБАР" у
ва за одрасле
2015едукацију и
2
АЛЕР
Лесковца,
4,871,741
19,486,964 24,358,705
Центар за едукацију и
и старије
2017
рехабилитацију особа
донатори
рехабилитацију особа са
Лесковац, и
са сметњама у развоју
сметњама у развоју
удружење
Тезеј, школа
"11. октобар"
Лесковац
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1

1

1

3

Инфраструктурно унапређење
Дневног боравка за младе и
одрасле са интелектуалним
сметњама

Удружење
за помоћ
МНРО
Лесковац

Град
Лесковац,
АЛЕР

20152020

4

Уређење дела простора у оквиру
Дневног боравка за младе и
одрасле са интелектуалним
сметњама и оспособљавање
особа за помоћ породицама са
децом са сметњама у развоју “Предах родитељству”

Удружење
за помоћ
МНРО
Лесковац

Град
Лесковац

2018

5

Адаптација простора за потребе
заједничког живота особа
ометених у развоју – формирање
малих кућних заједница

Удружење
за помоћ
МНРО
Лесковац

Град
Лесковац

20172020

Буџет града
Лесковца,
корисници,
Удружење за
помоћ МНРО
Лесковац
Буџет града
Лесковца,
корисници,
Удружење за
помоћ МНРО
Лесковац,
Министарство
рада и социјалне
политике,
донатори
Буџет града
Лесковца,
корисници,
Удружење за
помоћ МНРО
Лесковац,
Министарство
рада и социјалне
политике,
донатори

Замењена столарија
Уведен централни
систем грејања
24,000,000
Број сталних
корисника услуге
повећан на 25

4,800,000

19,200,000

100,000

700,000

Услугу “Предах
800,000 родитељству” користи
30 породица

2

5,400,000

Пет корисника услуге
самостално може да
6,000,000
живи уз повремени
надзор

2

600,000

100

2

Буџет града
Уређење дела простора у оквиру
Лесковца,
Дневног боравка за младе и
Удружење за
Удружење
одрасле са интелектуалним
помоћ МНРО
за помоћ
Град
6
сметњама у сврху увођења
2017 Лесковац,
150,000
1,350,000
МНРО
Лесковац
иновативног стимулативног
Министарство
Лесковац
програма за децу са сметњама у
рада и социјалне
развоју - “Сензорна соба”
политике,
донатори
4.3. ПРИОРИТЕТ: Унапредити заштиту здравља и промовисати здраве стилове живота
4.3.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравственог стања становништва и јачање здравственог потенцијала
Унапређење услова рада у
здравственим амбулантама:
Турековац, Д. Локошница, Д:
Бријање, Разгојна, Бабичко,
Буџет града,
Богојевце, Орашац, Ораовица,
Град
2015- Донатори,
1
Дом Здравља
15,000,000
8,000,000
Јашуња, Драшковац, Бобиште,
Лесковац
2020 Министарство
Копашнице, Тулово и В.
здравља
Сејаница, у ООЗЗ Вучје: З.С.
Стројковце, З.А. Барје, З.А.Б.
Чифлук, З.А. Оруглица.

2

Рано откривање хипертензије и
фактора ризика за
кардиоваскуларне болести и
промоција здравих стилова
живота

Дом здравља Град
Лесковац
Лесковац,

2015

Буџет града
Лесковца,
Министарства,
донатори

371,000

1,484,000

Просторија уређена по
стандардима и
набављена опрема
Едукована три
1,500,000 стручњака за рад у
Сензорној соби
Број корисника
Сензорне собе већи од
30

2

Побољшани технички
капацитети у циљу
23,000,000 побољшања услова за
пружање здравствених
услуга

2

Подигнут ниво
информисаности и
превенције и контроле
болести срца и крвних
1,855,000
судова. Смањење
оболелих за 5% и
повећање отривених са
хипертензијом за 10%

2
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3

Спречавање ширења злоупотребе
психоактивних супстанци међу
ученицима основних и средњих
школа

Одбор за
превенцију
болести
зависности и
борбу
против
верских
секти

Градска
управа за
друштвене
делатности,
ALER

20152020

Буџет града,
Министарства,
донатори

280,000

520,000

Број ученика,
спортских радника,
наставника и
професора упознат са
штетношћу
злоупотребе ПАС-а
Спроведено
испитивање
800,000
присутности ПАС-а на
радним површинама,
спроведена едукација,
израђена брошура,
одржане радионице,
трибине, организован
квиз на тему
злоупотребе ПАС-а

2

4.3.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ : Допринети стварању бољих услова у пружању здравствене заштите

1

Унапређење пружања
здравствене заштите особама са
посебним потребама

Град
Дом здравља
Лесковац,
Лесковац
донатори

2

Унапређење дијагностичких
процедура у циљу смањења броја
срчаних удара

Град
Дом здравља
Лесковац,
Лесковац
АЛЕР

20152017

Буџет града;
Донатори;
Министарство
здравља

250,000

250,000

2015

Буџет града;
Донатори;
Министарство
здравља

1,150,640

4,602,560

Набављен
гинеколошки сто за
особе са посебним
потребама. Омогућено
500,000
пружање адекватних
здравствених услуга
особама са
инвалидитетом
Набављен колор
доплер, повећање броја
прегледаних особа и
5,753,200 повећана доступност
дијагностике за
целокупно
становништво
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1

1

3

Унапређење ефикасности Хитне
службе Дома здравља Лесковац

Град
Дом здравља
Лесковац,
Лесковац
АЛЕР

4

Измештање „Службе хитне
помоћи“ на нову локацију

Град
Лесковац

Дом здравља
Лесковац

Ромски
здравствени
медијатор

Дом здравља,
Ромски
здравствени
медијатор,
Д.К.Рома и
НВО

Организовање сета
5 превентивних прегледа са
едукативним садржајем за Роме

2016

Буџет града;
Донатори;
Министарство
здравља

2,768,178

20172020

Буџет града

3,000,000

20152020

Буџет града;
Донатори;
Министарство
здравља; Декада
Инклузија Рома

100,000

11,072,712

500,000

Набављена три
реаномобила, повећана
број транспорта
пацијената за 25% и
смањено потребно
време за долазак хитне
13,840,890
службе до патијента
Смањено време
потребно за транспорт
хитних случајева до
здравствених центара у
Нишу или Београду
Унапређени
функционални услови
3,000,000 рада у пружању
здравствених услуга у
хитним случајевима.
Рано откривање
евентуалних болести и
њихово лечење.
600,000
Повећах ниво свести
Рома о бризи за своје
здравље

4.4. ПРИОРИТЕТ: Омогућити квалитетну, свеобухватну физичку културу са посебним акцентом на развој школског и рекреативног спорта.
4.4.1 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапређење постојећих и изградња нових инфраструктурних капацитета за бављење спортом
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2

3

1

2

Реконструкција постојеће
спортске сале ДСР „Партизан“ и
прилагођавање особама са
посебним потребама

Изградња спортског центра
“Партизан”, II фаза

Град
Лесковац

Град
Лесковац , ГУ
за друштвене
делатности
Министарств
о омладине и
спорта,
донатори

Град
Лесковац

АЛЕР, ГУ за
друштвене
делатности,
Министарств
о омладине и
спорта

3

Изградња отвореног базена у
склопу СРЦ „Дубочица"

Град
Лесковац

ГУ за
друштвене
делатности,
Министарств
о омладине и
спорта,
донатори

4

Реконструкција спортског објекта
„Плави павиљон“

Град
Лесковац

Министарств
о спорта,
донатори

20152016

Буџет града
Донатори
Министарство
спорта

10,000,000

20152017

Буџет града
Донатори
Министарство
спорта

57,420,000

6,380,000

20182020

Буџет града,
Министарство
спорта, Донатори

20,000,000

30,000,000

20162020

Буџет града,
Министарство
спорта Донатори

10,000,000

60,000,000

Стварање
одговарајућих услова
за несметано одвијање
часова физичке
10,000,000 културе ош “Светозар
Марковић” и стварање
бољих усова за
додатни спортски
садршај у граду
Обезбеђени бољи
услови за бављење
спортом свих грађана.
Повећан број младих
који се баве спортом и
63,800,000 повећана улога града у
обезбеђивању
организационих услова
за квалитетно
спровођењу слободног
времена младих
Обезбеђени услови за
бављење спортовима
на води, повеђање
50,000,000 бављења рекреативним
спортским
активностима
становника Лесковца
70,000,000

Стварање бољих
услова за развој спорта
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1

1

1

1

5

Оспособљавање хиподрома за
такмичења

Министарств
Туристичка
о туризма,
организација Министарств
Лесковац
о омладине и
спорта

20182020

Буџет града,
Донатори,
Министарство
1,000,000
туризма,
Министарство
омладине и спорта

9,000,000

10,000,000

Број посетилаца
повећан
2

4.4.2 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Створити материјалне и организацијске услове за укључивање већег броја школске , студентске и популације националних
мањина у спортске и активности физичке културе

1

Пресвлачење асфалтом и
ограђивање терена ОШ „Светозар
Марковић“

Град
Лесковац

2

Изградња спортских терена за
кошарку, рукомет, тенис, одбојку
и трим стаза у Пољопривредној
школи

Град
Лесковац

3

Изградња школске сале у
Братмиловцу

Град
Лесковац

Школа, ГУ
за друштвене
делатности,
Министарств
о спорта,
Министарств
о просвете,
АЛЕР,
донатори
АЛЕР,
донатори и
Пољопривред
на школа
Лесковац

Донатори,
страни
инвеститори

2015

Буџет града,
Министарство
спорта , донатори

1,000,000

2018

Буџет града,
донатори,
Пољопривредна
школа Лесковац

1,600,000

2019

Буџет града,
донатори,
друштвено
одговорна
предузећа,
Министарство
омладине и спорта

6,000,000

6,400,000

24,000,000

Бољи услови за развој
спорта и стварање
1,000,000
услова за нове видове
спортских активности

1

Отворен рекреативни
8,000,000 центар за ученике,
децу и грађане

2

Већа физичка
активност деце и
30,000,000
правилан физички
развој
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2

4

Унапређење и санација
спортских терена ОШ “Петар
Тасић” Лесковац

Град
Лесковац

Град
Лесковац,
АЛЕР

2015

Буџет града,

5

Адаптација и пренамена
школске трпезарије ОШ у
Мирошевцу, у салу за физичко
васпитање

Град
Лесковац

Донатори

2018

Буџет града,
Буџет РС,
Донатори

Град
Лесковац

Град
Лесковац,
Министарств
о спорта,
донатори

20152020

Буџет града,
Министарство
спорта , донатори

Град
Лесковац

Град
Лесковац,
Министарств
о спорта,
донатори

Изградња нових и санација
постојећих школских спортских
6 терена у руралном подручју,
спровођењем утврђеног програма
„Свака школа један терен“

7

Унапређење школских спортских
лига

20152020

Буџет града,
Министарство
спорта, донатори

Обезбеђени услови за
масовније и
интензивније
399,000
упражњавање
различитих спортских
активности ученика
Замењене подне
површине, извршено
малтерисање зидова,
800,000
уграђена мрежа на
прозорима, замењена
расвета у сали
Боље здравствено
стање деце ,
правилнији развој и
15,000,000
раст, бољи резултати
на школским
такмичењима.

399,000

800,000

15,000,000

2,000,000

3,000,000

Унапређена настава
фузичке културе у
5,000,000 школама, унапређене
школске
репрезентације
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2

3

1

2

Санација фискултурних сала и
побољшање услова за бављење
спортом у основним школама
8
(ОШ” Петар Тасић” Лесковац,
ОШ „Аца Синадиновић“
Предејане и ОШ у Манојловцу)

Град
Лесковац

АЛЕР, школе,
месне
заједнице

20162017

Буџет града,
Донатори, Месне
заједнице, страни
инвеститори

4,000,000

1,000,000

Саниране фискултурне
сале у три основне
школе
Смањење деформитета
код ученика
Добра базична
припрема ученика за
5,000,000 бављење спортским
активностима,
правовремено
усмеравање
талентоване деце за
бављење одређеним
спортским
дисциплинама

Градска
Буџет града
управа за
Лесковца,
Подршка спортским клубовима и
друштвене
Донатори,
обука менаџмента клубова
Град
делатности,
2015- Друштвено
Развијање спортскох
9
националних мањина ради што
1,000,000
1,000,000
2,000,000
Лесковац
Ромске НВО, 2020 одговорна
духа код младих Рома
бољег укључивања у редовне
Д.К. Рома,
предузећа,
спортске активности
Спортски
Министарство
савез
омладине и спорта
4.5. ПРИОРИТЕТ: Очувати, развити и унапредити културни садржај и друштвени живот у Лесковцу као регионалном центру
4.5.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Адаптација постојећих и стварање нових капацитета у циљу унапређења културног садржаја града
Буџет града,
донатори,
Формирање и опремање
Народни
Град
друштвено
1
радионице за израду сувенира са
музеј
Лесковац,
2015 одговорна
1,000,000
500,000
1,500,000
сувенирницом у Народном музеју Лесковац
АЛЕР
предузећа,
Министарство
културе

Створене услови за
израду аутентичних
сувенира-реплика
историјскоуметничких предмета
са територије
Јабланичког округа
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2

2

1

2

Адаптација Дома културе у
Брестовцу

Дом културе
Брестовац

3

Трајно решење простора
Историјског архива (адаптација
зграде на Масариковом тргу)

Град
Лесковац

4

Реконструкција летње баште
Лесковачког културног центра

Лесковачки
културни
центар

5

6

Изградња лапидаријума за
смештај и презентацију камених
споменика и збирки Народног
музеја у Лесковцу

Дечији клуб Народног музеја –
опремање и адаптација простора,
организовање активности

Народни
музеј
Лесковац

Народни
музеј
Лесковац

МЗ Брестовац
Библиотека
„Радоје
Домановић“
Лесковац
АЛЕР
Град
Лесковац,
Министарств
о културе,
донатори,
АЛЕР
Град
Лесковац,
АЛЕР

Град
Лесковац

Град
Лесковац,
АЛЕР

2016

Буџет града
Лесковца,
Министарства
предузећа
приватног и
јавног сектора,
Донатори

3,000,000

4,000,000

Изграђен нови простор
за рад бибилиотеке,
обезбеђен простор за
7,000,000 отварање Услужног
центра, функционални
простора за различите
намене.

20152016

Буџет града,
донатори

8,000,000

32,260,000

Функционално
смештен и уређен
40,260,000 Историјски архив,
сређена и обрађена
архивска грађа

20162017

Буџет града,
донатори

11,000,000

44,000,000

55,000,000 Развој културе града

2017

20152016

Буџет града,
донатори,
друштвено
одговорна
предузећа,
Министарство
културе и
информисања
Буџет града,
Донатори,
Друштвено
одговорна
предузећа,
Министарство
културе и
информисања

540,000

100,000

2,160,000

400,000

2

1

2

Заштита од уништења
спољашних фактора; и
2,700,000
презентација камених
споменика

2

Организоване
радионице
прилагођене дечијем
узрасту
500,000
Изграђен позитиван
однос деце према
културној баштини и
њеном очувању

2
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7

8

Реконструкција праисторијског
бронзанодопског насеља са
металуршким и керамичким
радионицама на ЈИ падини
археолошког локалитета Хисар у
Лесковцу

Опремање лабораторије за
конзервацију предмета у
Народном музеју у Лесковцу
(дигесторијум, напа, ексхаустор)

9

Оснивање ботаничке баште

10

Санирање и адаптација постојеће
зграде Историјског архива

Народни
музеј
Лесковац

Народни
музеј
Лесковац

Народни
музеј,
Археолошки
Институт
САНУ и
Архитектонск
и факултет у
Нишу

Град
Лесковац,
донатори

Градска
управа,
Туристичка
Министарств
организација о туризма,
Лесковца
донатори,
локални
партнери
Град
Лесковац ,
АЛЕР
Министарств
о културе

20152020

Министарство
културе, Буџет
града Лесковца

20172018

Буџет града
Лесковца,
Донатори,
Друштвено
одговорна
предузећа,
Министарство
културе и
информисања

20152017

Буџет града
Лесковца,
донатори

2017

Буџет града
Лесковца,
Донатори

1,200,000

600,000

2,000,000

1,150,000

4,800,000

600,000

10,000,000

2,000,000

Развој етно туризма
Израђене реплике са
6,000,000 археолошког
локалитета Хисар
Израђена брошура

1

Елиминисање штетних
агенаса из радног
делокруга
Самофинансирање
музеја конзервацијом и
рестаурацијом
1,200,000
предмета Формирање
сета заштитне опреме
Садржајна
иновативност у
примени савремених
метода

3

Привлачење
посетилаца
12,000,000
Унапређењe
туристичке понуде

Побољшање услова
3,150,000 чувања архивске грађе,
као и услова за рад
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3

2

Адапрација покровља и санирање
Буџет града
Град
11 оштећења на кровном покривачу ЛКЦ
2015 Лесковца,
3,000,000
12,000,000 15,000,000 Развој културе града
Лесковац
Лесковачког културног центра
донатори
4.5.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Финансирање и суфинансирање пројеката који доприносе развоју културне традиције, стварању нових и савремени вредности и
афирмацији ствараоца, носиоца и организатора, односно средине у целини
Научна обрада и
Народни
Буџет града
Редизајн и издавање Лесковачког
Град
2015верификација културно
1
музеј
Лесковца,
1,000,000
1,500,000
2,500,000
зборника
Лесковац
20220
-историјског блага југа
Лесковац
донатори
Србије
Већи избор књига на
енглеском и осталим
Унапређење рада Лесковачке
Библиотека
Буџет града
страним језицима,,
библиотеке осавремењавањем
Радоје
Град
Лесковца,
2
2015
500,000
1,000,000
1,500,000 повећан број уџбеника
садржаја и приступа у раду
Домановић
Лесковац
приватни и јавни
за учење страних
библиотекара
Лесковац
сектор, донатори
језика, промењен
приступ корисницима
Буџет града
Штампана књига о
Лесковца,
Фестивал народне музике „Песме
Томи Здравковићу;
Дом културе Град
хуманитарне
3
моје“ и издавање књиге о Томи
2015
50,000
100,000
150,000 установљен фестивал
Печењевце
Лесковац,
организације,
Здравковићу
на територији Града
приватни и јавни
Лесковца
сектор
Организовање промотивних
Лесковачки
Буџет града
Афирмисање града као
активности за оживљавање
Град
20154
културни
Лесковца
300,000
300,000 центра културног
ликовне колоније „Власина“ у
Лесковац
2020
центар
Донатори
развоја југа Србије
међународним оквирима
Лесковачки
Министарство
Афирмисање града као
Град
5
Фестивал сценских минијатура
културни
2015 културе Буџет
100,000
100,000 центра културног
Лесковац
центар
града Лесковца
развоја југа Србије
Покретање новог музичког
Лесковачки
Буџет града,
Број учесника на
Град
20166 фестивала (Лесковачка
културни
друштвено
300,000
300,000 фестивалу, повећање
Лесковац
2020
гитаријада) са циљем повећања
центар
одговорне
броја туриста
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3

2

2

2

1

1

2

туристичке понуде града

компаније
Лесковачки
Буџет града
Град
7 Самит фотографа Екс Ју
културни
2015 Лесковца
250,000
200,000
Лесковац
центар
Донатори
4.5.3. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Успостављање и унапређење сарадње са институцијама културе у региону и Европи
Повезивање Музеја Лесковац са
Град Лесковац,
културним установама у
Министарств
донатори,
Град
20161
Европској унији, усклађивање
о културе,
друштвено
4,880,000
19,520,000
Лесковац
2018
стандарда преношењем знања и
АЛЕР
одговорне
применом примера добре праксе
компаније
4.5.4 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Заштита, презентација и промоција културно-историјских обележја
Град Лесковац,
Министарство
Дигитализација музејских збирки Народни
културе,
Град
20151
и свих штампаних издања
музеј
донатори,
300,000
1,200,000
Лесковац
2020
Народног музеја у Лесковцу
Лесковац
друштвено
одговорне
компаније
Град Лесковац,
Министарство
Народни
културе,
Проширење депоа бр.2 Народног
Град
20152
музеј
донатори,
260,000
1,040,000
музеја у Лесковцу
Лесковац
2016
Лесковац
друштвено
одговорне
компаније
Археолошки
Институт
Постављање холограма на
Народни
САНУ, Завод
Министарство
20183
истакнутим тачкама локалитета
музеј
за заштиту
културе, Буџет
400,000
1,600,000
2020
Царичин Град
Лесковац
споменика
града
културе Ниш
и

Афирмисање града као
450,000 центра културног
развоја југа Србије

1

Модернизација чувања
архивске грађе и
24,400,000 усклађивање са
стандардима Европске
уније

1

Дигитализована
музејска грађа,
дигитализован
1,500,000 материјал издавачке
делатности од
постанка Музеја до
данас

1

Побољшани услова
чувања музејских
1,300,000 предмета ликовне
3
збирке продужење века
трајања ликовних дела

Презентација
локалитета у 3Д
2,000,000 моделима и другим
електронским
облицима
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3

Електротехни
чки факултет
у Нишу

4

5

Промоција града Лесковца кроз
промоцију културне баштине археолошког локалитета
Народни
Пазариште и Каменитица (насеље музеј
и некропола) у селу Мала
Лесковац
Копашница Изложба, каталог и
монографија

Промоција града Лесковца кроз
промоцију античког,
византијског и средњовековног
историјског наслеђа

Народни
музеј
Лесковац

Археолошки
Институт
САНУ

Град
Лесковац

20162019

2018

Министарство
културе, Буџет
града

Министарство
културе, Буџет
града, донатори

800,000

340,000

3,200,000

Израђен каталог и
монографија,
органижована изложба
4,000,000
и у другим музејима
или српским
амбасадама у свету

3

1,460,000

Израђен каталог и
монографија,
организована изложба
у Народном музеју,
1,800,000
организована изложба
и у другим музејима
или српским
амбасадама у свету

3

Регистровање
археолошких остатака
800,000
у делу Лесковачке
котлине

3

Заштита археолошког
локалитета и стварање
1,860,000
услова за туристичку
презентацију

3

Град
Систематско археолошко
Народни
Лесковац,
Министарство
6
рекогносцирање десне обале Ј.
музеј
Археолошки
2015 културе, Буџет
160,000
640,000
Мораве у Лесковац
Лесковац
Институт
града
САНУ
Град
Лесковац,
Заштита археолошког локалитета Народни
Министарство
Завод за
20167
Скобаљић град од девастације и
музеј
културе, Буџет
372,000
1,488,000
заштиту
2018
његова ревитализација
Лесковац
града
споменика
културе Ниш
4.5.5. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Стварање услова за очување и унапређење националне културе и култура националних мањина

112

1

Спровођење програма едукације
и стручног усавршавања за
запослене у култури

ГУ за
друштвене
делатности

Институција
и удружења у
области
културе

20152020

Буџет града

300,000

1,200,000

2

Израда развојне стратегије у
култури

Град
Лесковац

АЛЕР

20152019

Буџет града

200,000

800,000

3

Адаптација Дома културе Рома

Дом културе
Рома

Град
Лесковац

20152017

Страни донатори

190,000

1,710,000

Дом културе
Рома

ГУ за
друштвене
делатности,
ГУ за заштиту 2018животне
2020
средине, ЈП
Комуналац,
ПВВ

Завод за заштиту
споменика, Буџет
града,
Министарство
културе, Страни
донатори

4

5

Уређење споменка парка у
Араповој долини

Промоција Печењевца и очување
духовног наслеђа,
успостављањем и унапређењем
сарадње са институцијама
културе у земљи

Дом културе
Печењевце

Град
Лесковац,
СПЦ, НВО

2015

Буџет Града
Лесковца,
хуманитарне
организације

1,500,000

150,000

6,000,000

Виши ниво образовања
запослених у култури
1,500,000
и побољшање
културне понуде града
Стратешки приступ у
развоју културе
Адаптиран Дом
културе, повећан
1,900,000
капацитет за обаљање
активности
1,000,000

1

1

2

Заштићено културноисторијско обележје и
7,500,000 смањена опасност од
ширења дивљих
насеља

2

Организовано
такмичење рецитатора
духовне поезије
150,000 Израђен промотивни
материјал и
монографија о
Печењевцу

2

4.6 ПРИОРИТЕТ: Унапређење положаја младих у Лесковцу
4.6.1. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Јачање институционалног оквира, за сарадњу, организовање и учествовање младих у доношењу одлука
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1

Израда акционог плана за младе

ALER –
Канцеларија
за младе

2

Израда акционог плана за
омладинско предузетништво

ALER

Удружења
младих,
институције и
установе које
се баве
младима
Удружења
младих,
институције и
установе које
се баве
младима

2015

Буџет града

150,000

150,000

Усвојен Локални
акциони план за младе

1

2015

Буџет града

150,000

Усвојен Акциони план
150,000 за развој омладинског
предузетништва

1

4.6.2. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Поспешивање свих облика запошљавања и самозапошљавање младих

1

2

Отварање центра за каријерно
вођење и саветовање у АЛЕР-у

Подстицање самозапошљавања и
предузетничког духа

АЛЕР –
Канцеларија
за младе

НСЗ,
удружења,
Омладински
клуб,
друштвено
одговорна
предузећа

20152020

Буџет града,
донатори

500,000

1,300,000

АЛЕР –
Канцеларија
за младе

НСЗ,
удружења,
Омладински
клуб,
друштвено
одговорна
предузећа

20152020

Буџет града,
донатори

200,000

800,000

Центар је
функционалан и
обавља активности у
складу са
1,800,000 Националном
стратегијом за
младе.Особље Центра
је оспособљено за
пружање услуга
Организована обука о
предузетништву,
иновативношћу,
писању бизнис
планова, правном
1,000,000
оквиру отварања
предузећа.
Организовано
такмичење школских
тимова
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2

2

НСЗ,
удружења,
АЛЕР –
Омладински
2015- Буџет града,
3
Канцеларија клуб,
300,000
300,000
2020 донатори
за младе
друштвено
одговорна
предузећа
4.6.3. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапређење система подршке младих у свим областима живота (образовање, спорт, култура)
АЛЕР –
Награђивање најуспешнијих
Град
20151
Канцеларија
Буџет града
3,000,000
младих у свим областима
Лесковац
2020
за младе
4.6.4. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Повећање нивоа информистаности младих
АЛЕР –
Израда интернет портала за
Град
20151
Канцеларија
Буџет града,
150,000
младе
Лесковац
2020
за младе
4.6.5. ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапређење могућности за квалитетно провођење слободног времена младих
Спровођење конкурса за
финансирање програма за
АЛЕР Канцеларија
20151
унапређење могућности за
Канцеларија
Буџет града
2,500,000
за младе
2020
квалитетно провођење слободног за младе
времена младих
Организација културних
Град
активности, као један од облика
Лесковац,
Буџет града
осмишљеног организовања
АЛЕР Културни
2015- Лесковца,
2
слободног времена младих
Канцеларија центар, Одбор
200,000
800,000
2020 Министарства,
(ликовни, литерарни конкурси,
за младе
за превенцију
Донатори
драмски наступи, перформанси
болести
музичка такмичења)
зависности
Организација спортских
Градски савез
Буџет града
АЛЕР активности као један од облика
за школски
2015- Лесковца,
3
Канцеларија
1,000,000
1,000,000
осмишљеног организовања
спорт, ГУ за
2020 Министарства,
за младе
слободног времена ученика и
ДД, Одбор за
Донатори
Организовање семинара,
радионица и обука намењених
подизању знања, вештина и
компетенција младих приликом
запошљавања (рад на рачунару,
комуникацијске способности)

Број организованих
600,000 едукативних
радионица

3,000,000

Број награђених
младих

2

1

150,000 Портал у функцији

1

Број одобрених
пројеката, број
2,500,000 укључених младих
кроз спровођење
одобрених пројеката

1

Број укључених
младих кроз
1,000,000
спровођење одобрених
пројеката

2

Број укључених
младих кроз
2,000,000
спровођење одобрених
пројеката

2

115

младих

превенцију
болести
зависности

СТРАТЕШКА ОБЛАСТ: УПРАВА
5. СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Изградити управу која доследно поштује принцип легализма, ствара конкурентни локални систем финансија и ради на увећању локалних
слобода и права грађана.
5.1 ПРИОРИТЕТ: Установити стручну, ефикасну, ефективну, непристрасну и деполитизовану управу
5.1.1 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Створити оптималну структуру градске управе
Временс
Оквирни
Носилац
Извори
Средства
Остали
Активности
ки
износ
Индикатори
реализације
финансирања
ЛС
извори
Партнери оквир
средстава
Буџет Града,
Формиран тим
Град
2015Министарство
-израђена анализа
1 Израда Функционалне анализе
АЛЕР
1,000,000
1,500,000 2,500,000
Лесковац, 2016
локалну
фактичког стања
самоуправу
-утврђени критеријуми
Буџет Града;
надлежне
Министарство за
Донета одлука
Стратегија реформе градске
Градско
градске
2015регионални развој
-формиран тим за
2
1,250,000
1,250,000 2,500,000
управе
веће,
управе,
2017
и локалну
реформу
АЛЕР
самоуправу;
-урађена стратегија
Донатори
Оснивање јединице за
Градско
Скупштин
Формирана јединица за
2016 Буџет града
700,000
0
700,000
3
управљање људским ресурсима
веће
а Града
управљање ЉР
Уштеде на бази дневне
Формирање одељења- одсека за
контроле законитости
интерну контролу и ревизију ГУ
Министар
и сврсисходнсти
за финансије за контролу
Град
Буџет града
4
ство
700,000
0
700,000
трошкова и издатака из
трошкова и издатака из буџета и Лесковац
Лесковца
финансија
буџета за управе,
ревизију завршних рачуна ЈП И
дирекцију идр.
ЈКП
установе
116

Оц
ена

1

2

3

2

5.1.2 ДЕТАЉНИ ЦИЉ: Унапредити систем додатног образовања и континуираног обучавања службеника
Градско
веће,
Програм континуираног
АЛЕР,
Градска
2015Буџет Града;
1 образовања и обучавања
СКГО,
1,000,000
управа за
2019
Донатори
запослених
НАЛЕД
опште
послове
Градска
АЛЕР,
Увођење менаџмента квалитета
управа за
20152
СКГО,
900,000.00
180,000
(МК) применом (ЦАФ)
опште
2019
НАЛЕД
послове

3,000,000

720,000

4,000,000

Израђена анализа
фактичког стања,
утврђени критеријуми,
усвојен Програм,
дефинисан акциони
план

1

900,000

Израђена Статегија
менаџмента квалитета
(МК)

3

5.2 ПРИОРИТЕТ: Унапредити јавност рада градске управе – транспарентност управе
5.2.1 Установити електронску управу
Агенција
за локални
економски
развој, ЈП
и ЈКП

1

Унапређење рада Градског call
центра и система ‘’48’’

Градско
веће, ГУЦ,
Градска(е)
управа(е),

2

Отварање канцеларије за
сарадњу са дијаспором

ГУЦ

АЛЕР

3

Умрежавање са месним
канцеларијама и успостављање
електронске базе података
матичних књига држављана ГУ
за опште послове

Градска
управа за
опште
послове,

Градски
услужни
центар

20152017

Буџет града;
Донатори

1,000,000

100,000

2015 Град Лесковац

500,000

0

Буџет Града,
Министарство,
Фондови ЕУ

970,760

415,000

20152016

1,100,000

500,000

1,385,760

Брже и ефикасније
решсвање комуналних
проблема-обучени
запослени
-побољшан квалитет
услуга за 20%
Формирана база
података, технички
опремљена
канцеларија
Брже и ефикасније
добијање
документације,
смањење трошкова
странкама, опремљено
6МК

5.3 ПРИОРИТЕТ: Ојачати финансијске капацитете
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2

3

1

5.3.1 Унапредити управљање градском имовином

1

Израда модела територијалне
организације града Лесковца

2

Унапређење управљања
имовином града –евидентирање
и попис имовине,план
управљања имовином града

3

Стратегија доброг управљања
имовином града

Градско
веће,
Скупштина
града,

Градске
управе,НВ
О

2015

Буџет града

ГУ за
имовину

ГУ за
урбанизам,
Дирекција,
РГЗ-СКН
Лесковац

20152016

Буџет Града
Донација

Градско
веће

Градска
управа за
имовину,
АЛЕР

2016

Буџет Града,
Фондови ЕУ

2,000,000

2,050,000

1,000,000

0

1,500,000

1,500,000

2,000,000

Израђен модел

1

3,550,000

Израђена база о
имовини града,
увећани приходи од
имовине града

1

2,500,000

Формиран тим
-израђена анализа
фактичког стања
-утврђени критеријуми
-усвојена Стратегија

1

8,050,000

Опремљен рачунарски
центар, набављен веб
сервер за ЛПА

1

1

1

5.3.2 Унапредити систем наплате прихода
1

Модернизација и унапређење
рада ЛПА

ГУ за
финансије

АЛЕР

2

Повећање и боља наплата
прихода Локалне пореске
администрације модернизацијом опреме и обуком запослених

ГУ за
финансије

Градски
услужни
центар, ГУ
за опште
послове,
АЛЕР

3

Умрежавање и увођење система
праћења тока предмета по
захтеву странке- Локалне
пореске администрације

Градски
услужни
центар

Град
Лесковац

20152017

Град Лесковац,
Фондови ЕУ

20152016

Буџет града,
Министарство за
управу и локалну
самоуправу

2015 Град, Фондови ЕУ

3,000,000

5,050,000

700,000

500,000

1,200,000

Расписивање конкурса
-формиран тим
-израђена анализа
стања
-израђен пројекат

700,000

300,000

1,000,000

Унапређење и
модернизација
процедуре
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Број

Приоритет

Специфични циљ

Листа пројеката за које су развијени концепти

1.

1

1

2.

1

1

3.

2

Називпројекта

Унапређење
(оргaнизaциja,
крeирaњe и
aжурирaњe) ГИС
бaзe пoдaцимa из
Прoстoрнoг и
урбaнистичких
плaнoвa

Кратки опис пројекта

Обезбеђивањем
институционалног
оквира, техничким
опремањем
институција, и обуком
запослених, обезбеђује
се континуирана
активност на
ажурирању и одржању
функционалног ГИС-а.
Израда PDR – а Планским уређењем
за индустријске индустријских зона
зоне
дефинисати
урбанистичке услове за
изградњу и стварање
повољног пословног
окружења
Унапређење квал Упознавање
итета, обима
пољопривредних
производње и
произвођача са
конкурентности савременим трендовима
пољопривредних у пољопривредној
произвођача
производњи, добром
(оснивање
праксом у новим
задруга)
областима и већу
контролу процеса
производње као и
пољопривредних
производа. Подизање
свести пољопривредних
произвођача о потреби и
бенефицијама
удруживања и
формирање удружења и
задруга. Кроз пројекат
ће се пружати
административно
техничка и едукативно
финансијска подршка
формирању.

Носилац

Вредност
пројекта

Индикатори

ЈП
5.000.000
Дирекција
за
урбанизам
и
изградњу
Лесковац

Ажурирана ГИС
база
Jaвнo дoступнe
инфoрмaциje
кoрисницимa
прoстoрa,
инвeститoримa,
прeдузeћимa и
институциjaмa

ЈП
3.000.000
Дирекција
за
урбанизам
и
изградњу
Лесковац
АЛЕР
50.000.000

Израђена 3
плана детаљне
регулације.Ства
рање услова за
одржив развој
планским
уређењем.
број
новооснованих
удружења и
задруга,
Повећање
обима
пољопривредне
производње
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4.

2

5.

3

6.

3

Зелена Зона
(Пружање
свеобухватне
подршке
ивеститорима у
Зеленој зони
кроз формирање
логистичког
центра у зони;
Инфраструктурн
о опремање
Складишно дистрибутивног
центра)

Координирати процес
изградње логистичког
центра у оквиру зоне.
Потенцијалним
станарима ће бити
омогућено да све
потребне информације
и помоћ у решавању
проблема добију на
једном месту. Уколико
се јави потреба за
додатним испитивањем
квалитета производа,
формираће се потребне
лабораторије.
Умрежавање
инвеститора са
пољопривредним
произвођачима ради
добијањ
апољопривредних
производа у довољним
количинама и
уједначеног квалитета.
Завршетак радова Комплекс Дом
на изградњи нове Партизана налази се у
сале ДСР
самом центру града и у
„Партизан“
његовом саставу је стара
хала Дома Партизана и
новоизграђен објекат –
Спортски центар.
Објекат није у
потпуности завршен47% окончаних радова.
Пројектом је предвиђен
завршетак свих радова:
изградња трафостанице
са напојним каблом, и
преостале грађевинско
занатске радове по
постојећем
грађевинском пројекту.
Уређење ПаркПарк- шума Хисар
шуме ''Хисар''
налази се у
(пројекат и
југозападном делу
реализација)
града сазелена
површина на више 10
ха. У склопу зелене
површине, налази се
археолошко налазиште.

АЛЕР

90.000.000 Изграђен
логистички
центар.
Број
инвеститора у
зони.

Град
Лесковац

63.800.000 Обезбеђени
бољи услови за
бављење
спортом свих
грађана.
Повећан број
младих који се
баве спортом.
Обезбеђени
организациони
услови за
квалитетно
провођење
слободног
времена младих

Агенција 10.000.000 Урађено
за локални
партерно
економски
уређење
развој
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7.

4

8.

4

9.

5

У првој фази Хисар се
уређује као
рекреативно
туристичка
дестинација, без
великих
инфраструктурних и
грађевинских радова.
Унапређење
Израда Програма
енергетске
енергетске ефикасности
ефикасности са
је законска обавеза.
израдом Плана
Програм садржи све
локалног
законом прописане
енергетског
елементе, и дефинише
развоја града
планирани циљ уштеда
Лесковца
енергије, у складу са
националном
Стратегијом и
Акционим планом РС.
2 фаза обухвата
реализацију најмање 1
пројекта.
Израда студије
Један од највећих
изводљивости
изазова прихватања ЕУ
збрињавања
стандарда и процедура
отпада
у области
животињског
пољопривреде и
порекла на
заштите животне
подручју града
средине у Србији јесте
Лесковца
проблем нешкодљивог
уклањања споредних
животињских
производа, тј. отпада
животињског порекла.
План збрињавања
отпада животињског
порекла, представља
опсежну студију
оправданости израде
система за прикупљање
отпада животињског
порекла.
Повећање и
Побољшање
боља наплата
управљања јавним
прихода Локалне финансијама кроз
пореске
проширење пореске
администрације базе, бољу наплату
пореза, унапређење
професионалних,
организационих и

Агенција 40.000.000 Усвојен
за локални
Програм.
економски
Реализован 1
развој
пројекат из
Програма.

Градска
управа за
заштиту
животне
средине

1.000.000

ГУ за
8.050.000
финансије

Израђена
студија.
Количина
регистрованог
отпада
животињског
порекла.

Опремљен
рачунарски
центар,
Набављен веб
сервер за ЛПА.
Организовано
усавршавање.
Организована
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10. 5

Унапређење
управљања
имовином града
–евидентирање,
попис имовине,
план управљања
имовином града

техничких капацитета
(повећање просторних
капацитета, куповина
компјутерске опреме и
софтвера), али и
подизање свести
грађана о испуњавању
својих пореских
обавеза.
Усклађивање правног и Градска
институционалног
управа за
оквира локалне
имовину
самоуправе са
одредбама закона о
својини, едукација
запослених, формирање
јединствене базе
података о имовини у
јавној својини, набавка
рачунарске опреме и
софтвера за управљање
имовином, упис права
својине на пописаним
непокретностима,
дефинисање плана
управљања свим
облицима својине.

кампања.

3.550.000

Израђена база о
имовини града.
Увећани
приходи од
имовине града.

122

5. ФИНАНСИЈСКИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ ОКВИР
Процењења вредност пројеката у акционом плану за 2015-2020 износи 39.565.742 ЕУР.
Финансијски оквир неопходан за реализацију програма/пројеката представљен je у
табели 10.
Табела 10. Извори финансирања Акционог плана по приоритетним областима (у динарима)
Укупна вредност
програма и
пројеката

Учешће
града

Други донатори

Укупно

4.758.889.097

1.856.307.319

2.903.497.538

1

Урбанизација

1.616.912.413

713.010.000

903.902.413

2

Привреда и економија

1.982.750.000

701.400.000

1.281.350.000

3

Заштита животне средине

154.350.000

75.750.000

78.600.000

4

Друштвене делатности

972.290.924

349.396.559

622.894.365

5

Буџет и управа

32.585.760

16.750.760

15.835.000

Приоритет

Пошто град нема довољно сопствених финансијских прихода које би могла да усмери у
развој, финансијски извори за реализацију акционог плана и његових пројеката још нису
осигурани. Због тога је изузетно важан капацитет и способности градске управе за припрему
пројеката и привлачење финансијских средстава.
На основу извора финансирања можемо закључити, да ћемо:
-

значајне пројекте кандидовати према ЕУ фондовима али и развојним банкама,
средње и локалне пројекте кандидовати за средства од ресорних министарства,
мање пројекте кандидовати примарно за финанисирање од других донатора (на пример
ЦБЦ Програм, амбасаде,...),
мотивисати невладини сектор и приватни сектор да учествује у финансирању пројеката.
Уколико се ове процене не буду реализоване биће потребно да:

-

продужимо реализацију Акционог плана
одустанемо од мање значајних пројеката и фокусирати се на најважније, а преостале
одложити
тражимо друге моделе финансирања, са више приватног капитала
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6.ПЛАН МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ
Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Кључни актери морају
бити свесни својих улога и одговорности. Задатак извршне власти је да:
 расподели одговорност/задатке тако да се циљеви могу ефикасно реализовати, и
 дефинише сет индикатора како би се пратио напредак у имплементацији стратегије.
У циљу успешне имплементације сваке фазе Програма развоја, процес стратешког
планирања мора да укључи и активности управљања и мониторинга. Систем управљања
обухвата процесе планирања, организације, одабира људи, координирања, руковођења и
контроле, укључујући и ангажовање људских, финансијских, технолошких и природних
ресурса.
Процес стратешког планирања је динамичан процес и финални документи се посматрају
као динамични, односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес планирања је
дефинисан као петогодишњи циклус анализе – планирања – програмирања – имплементације –
реализације – праћења – процене – поновне анализе итд...
Примена стратегије одрживог развоја локалне заједнице је заснована на
имплементацији акционог плана, доброј организационој структури и ангажовању
заинтересованих актера. Процес имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице
је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалне администрације, пре свега Агенцију
за локални економски развој, као централни део организационе структуре Координационог
тима, кроз који су укључена све области функицонисања локалне самоуправе.
Координациони тим је постављен у оквиру локалне администрације тако да може да
координира целокупним системом управљања и мониторинга и именован је од стране
Градоначелника. Координациони тим је одговоран за интеграцију стратешког документа и
локалног акционог плана, првенствено у смислу директне повезаности акционог плана са
израдом и актима општинског буџета, тј. за сваку активност у оквиру акционог плана морају се
обезбедити финансијска средства или, бар, извори финансирања; директне повезаности са свим
градским оперативним плановима и одељењима.
Стратешки документ и локални акциони план морају у потпуности бити интегрисани са
редовним радним процедурама. Систем управљања треба прецизно да идентификује носиоце
одговорне за имплементацију појединих активности и да пружи прецизно дефинисана
овлашћења и одговорности свих шефова одељења за спровођење тог интегрисаног процеса у
разумном временском року (до усвајања наредног буџета); интеграције акционог плана и
стратешког документа са плановима, пројектима и активностима свих јавних и приватних
институција које су укључене као главни носиоци имплементације акционог плана (различите
институције, органи јавне управе, јавна предузећа итд).
Велики број редовних управљачких активности се одвија у области урбанизма и
територијалне организације, а под ингеренцијом различитих градских институција и органа.
Њихова потпуна укљученост у имплементацију локалног акционог плана је од виталног значаја
за одрживост и развој. Поред праћења степена и успешности реализације циљева Стратегије,
потребно је пратити и у којој мери активности усмерене на реализацију ових циљева доприносе
одрживом развоју локалне заједнице а и шире. Због тога се, у складу са Националном
стратегијом одрживог развоја, прате индикатори одрживог развоја на основу којих се
процењује утицај на одрживи развој целокупне локалне заједнице. Ове показатеље прате и
надлежне институције, а подаци из њихових извештаја користе се да би се пратио напредак у
наведеним областима.
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