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1 УВОД  

 Стране директне инвестиције представљају један од важнијих инструмената посредством 

којих земље али и градови и региони подстичу економски развој, раст запослености, развој 

инфраструктуре, пренос знања, смањење сиромаштва. 

 У услoвимa кaдa je кoнкурeнциja свe вeћa, a брoj инвeститoрa у пaду, пoсeбaн знaчaj 

дoбиjajу зaлaгaњa прoтив брojних oгрaничeњa кoja утичу нa тo дa стрaних дирeктних инвeстициja 

будe мaњe oд пoтeнциjaлнo мoгућих. Meђу oгрaничeњимa пoсeбнo сe истичу: вeличинa тржиштa, 

неуједначеност eкoнoмских целина земље,низaк стeпeн квaлификoвaнe рaднe снaгe, кaпaцитeти 

институциja влaсти и eфикaснoст упрaвe, прeoптeрeћeнoст зaкoнoдaвнoг систeмa, нeдoстaтaк 

aдeквaтнe инфрaструктурe.  

 У складу са принципимa одрживог развоја, кроз Локални план привлачења директних 

страних инвестиција,град Лесковац има намеру да реализацијом развојних пројеката уз подршку 

међународних оргнаизација унапреди пословни и инвестициони амбијент у наредном 

четворогодишњем периоду. Области ангажовања првенствено ће бити везане за унапређење 

основне путне, комуналне, енергетске и пословне инфраструктуре, унапређење радне снаге и 

људских ресурса, унапређење вештина и знања управе ради ефикасне реализације инвестиција 

као и промотивне активности. Овај план произилази из Стратегије одрживог развоја града 

Лесковца 2010. – 2019. године, Прoгрaмa рaдa AЛEРa зa 2014.гoдину, Акциoнoг плaнa рaзвoja 

Зeлeнe зoне и Плaнa кaпитaлних инвeстициja и значи даље дефинисање начина реализације 

приоритета економског, социјалног и одрживог развоја града у делу унапређења њених укупних 

капацитета за конкурентан развој и представљање на глобалном тржишту капитала, технологије и 

иновација.Предложени пројекти Локалног плана за привлачење ДСИ реализоваће се кроз 

ефикаснију међуопштинску, међурегионалну, прекограничну и међународну сарадњу, заједничке 

интересе и партнерстава најважнијих јавних, приватних и цивилних интересних група. 

 Усаглашавањем својих дефинисаних развојних интереса и пројеката  у планским 

документима са државним и међународним стратегијама, Лесковац ће  у оквиру Локалног плана 

привлачења ДСИ омогућити успостављање институционалног оквира за планирање, 

организовање, координирање и реализацију развојних активности. Усаглашеност развојних 

докумената са политиком развоја региона даје јаснију слику о стварним приоритетима у развоју 

града. 

 

2 СТРАТЕШКИ ОКВИР 

2.1 Стратешки документи града 

2.1.1 Стратегија одрживог развоја града Лесковца 2010. – 2014. године 

 Израда Стратегије одрживог развоја покренута је 4.12.2008. године формирањем 

пројектног тима од стране Градоначелника Лесковца. Стратегија одрживог развоја града Лесковца 

2010. – 2019. године, усвојена је на седници Скупштине града Лесковца 26.03.2010 године. У 

изради Стратегије учествовало је пет радних група, које су након свеобухватне анализе израдиле и 

СВОТ анализе по областима. На основу СВОТ анализа, радне групе су дефинисале стратешке 

циљеве, приоритете и детаљне циљеве. 
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Саставни део стратегије представља и Акциони план који је дефинисао развојне  пројекте за 

период 2010. – 2014. године. Због тога је покренута ревизија Стратегије одрживог развоја која 

подразумева израду новог акционог плана.   

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

Tabela 1: Стратешке области, циљеви, приоритети и детаљни циљеви Стратегије одрживог развоја 

2010 – 2019. године: 

I Стратешка област: Урбанизација 

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

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

Приоритет 1.1 : Дефинисати целовиту политику урбаног развоја 

Детаљни циљеви: 

1.1.1.  Спровести процес територијалне реорганизације града 

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

1.1.3.  Развити Географско-информациони систем 

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

1.15.   Подићи степен урбане свести 

Приоритет 1.2 : Реализовати просторне и урбанистичке планове 

Детаљни циљеви: 

1.2.1.  Изградити нове и реконструисати постојеће магистралне и  регионалне путеве  

1.2.2.  Изградити нове и реконструисати постојеће градске саобраћајнице 

1.2.3.  Изградити нове и реконструисати постојећу водоводну и канализациону мрежу 

1.2.4.  Унапредити пружање услуга у комуналним делатностима 

1.2.5.  Реализовати урбану реконструкцију града  

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

1.1.7.  Изградити систем гасификације 

1.2.7.  Изградити нове и реконструисати постојеће електро-енергетске  капацитете 

1.2.9.  Изградити нове и реконструисати постојеће телекомуникационе мреже 

1.2.10.Реализовати браунфилд инвестиције 

II Стратешка област: Привреда и економски развој 

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

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

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

Детаљни циљеви:  

2.1.1 Успостављање локалног вредносног оквира   

2.1.2 Унапређење локалне економске политике 

2.1.3. Повећање ефикасности локалног јавног сектора 
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2.1.4. Побољшање перформанси локалног пословног окружења 

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

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: 

2.2.1 Утврђивање и промовисање локалне политике развоја предузетништва и МСП 

2.2.2 Створити окружење које погодује развоју предузетништва и МСП  

2.2.3. Привлачење домаћих и страних инвеститора  

2.2.4.Развијање подршке предузетничким активностима  

2.2.5. Ефикасно коришћење општих и локалних инструмената и програма индиректне 
финансијске подршке и унапређивање посебних програма финансирања и подршке 
  

Приоритет 2.3 : Подићи ниво ефикасне употребе локалних ресурса  

Детаљни циљеви:  

2.3.1 Стварање услова за повећање ефикасности коришћења локалних ресурса  

2.3.2.Подстицање ефикасног коришћења локалних ресурса  

2.3.3. Презентација локалних пословних могућности  

Приоритет 2.4: Унапредити руралну средину и пољопривредну производњу  

Детаљни циљеви:  

2.4.1 Унапредити Градске административне услуге у подршци пољопривредних произвођача 
и унапређења квалитета остваривања права   

2.4.2 Развој удружења и кооператива, уз формирање специјализованих агро-бизнис центара 
у пољопривредном сектору у циљу унапређења производње и маркетинга пољопривредне 
производње.  

2.4.3 Унапређење и повећање обима и капацитета пољопривредне производње и прераде, 
уз модернизацију пољопривредне инфраструктуре у циљу бржег и савременијег развоја 
пољопривреде на подручју града  

2.4.4 Стимулисање предузетниства и јачање предузетничког духа у руралним подручјима, 
активирањем младих и жена, коришћењем локалних потенцијала у циљу оживљавања села  
и задржавања младих у руралним срединама 

Приоритет 2.5: Унапредити имиџ града као туристичке дестинације  

Детаљни циљеви:  

2.5.1. Стварање позитивног туристичког имиџа подручја 

2.5.2. Стварање атрактивних и конкурентних туристичких производа 

2.5.3.  Стварање туристичког бренда дестинације  

2.5.4. Дугорочна заштита подручја и потенцијала   

III  Стратешка област: Заштита животне средине 

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

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

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 

3.1.5 Развој система   за коришћење обновљивих природних ресурса 

3.1.6 Развој система чистије производње 

Приоритет 3.2: Развити систем за управљање отпадом  
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Детаљни циљеви:  

3.2.1 Управљање опасним отпадом  

3.2.2 Управљање комуналним отпадом  

3.2.3 Управљање инертним отпадом  

Приоритет 3.3 : Развити систем образовања и информисања  

Детаљни циљеви:  

3.3.1 Развој система образовања  

3.3.2 Развој система информисања  

Приоритет 3.4: Развити систем подршке екобизнису  

Детаљни циљеви:  

3.4.1 Подршка производњи органске хране  

3.4.2 Развој екотуризма  

3.4.3 Рециклажа отпада и развој система поновне употребе секундарних сировина   

Приоритет 3.5: Развити систем урбане екологије  

Детаљни циљеви:  

3.5.1 Развој система зеленила у граду  

3.5.2 Развој система зе заштиту од буке  

3.5.3 Развој система за заштиту од зрачења  

3.5.4 Развој система за повећање енергетске ефикасности 

IV  Стратешка област: Друштвене делатности 

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

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

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

Детаљни циљеви:  

4.1.1 Створити услове који обезбеђују суштински напредак у коришћењу знања као 
стратешког ресурса. 

4.1.2 Отклонити нерационалности које оптерећују функционисање локалног oбразовног 
система 

4.1.3 Максимизација васпитно-образовних ефеката за дата улагања у развој материјалних 
ресурса 

4.1.4 Повећати безбедност и заштиту здравља ученика и наставника 

4.1.5 Допринети стварању бољих услова у погледу инфраструктуре и материјалне основе 
рада 

4.1.6 Допринети стварању бољих услова у области образовања за ромску заједницу. 

Приоритет 4.2: Обезбeдити ефикасну социјалну грађана  

Детаљни циљеви:  

4.2.1 Јачање капацитета институција и удружења и унапређење радне средине и техничких 
капацитета детаљни пограм  

4.2.2 Стално и одговарајуће образовање кадрова  

4.2.3 Унапрeдити сарадњу и комуникацију НВО-а и локалне самоуправе   

4.2.4 Унапређење могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених лица  

4.2.5 Унапрeдити квалитет живота свих социјално рањивих група  

4.2.6 Унапређење квалитета живота жена у локалној заједници   

Приоритет 4.3:Унапредити заштиту здравља и промовисати здраве стилове живота  

Детаљни циљеви:  

4.3.1 Очување и унапређење здравственог стања становништва и јачање здравственог 
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потенцијала  

4.3.2 Допринети стварању бољих услова у пружању здравствене заштите  

4.3.3 Допринети стварању бољих услова у пружању здравствене заштите Рома  

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

Детаљни циљеви:  

4.4.1 Створити организацијске и материјалне основе за укључивање већег броја школске и 
студентске популације у спортске и активности физичке културе  

4.4.2 Допринети стварању бољих услова за развој спорта у ромској заједници 

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

Детаљни циљеви:  

4.5.1 Реконструкција постојећих објеката и изградња нових у циљу јачања капацитета  

4.5.2 Јачање услова за стварање сталних извора финансирања  

4.5.3 Унапређење постојеће сарадње са културним институцијама у региону и Европи  

4.5.4 Кампања очувања културног идентитета за јачање културолошке свести  

4.5.5 Заштита културно - историјских обележја 

4.5.6 Допринети  стварању  услова за развој културе у ромској заједници 

V  Стратешка област: Управа и буџет 

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

Стратешки циљ 5: Изградити управу која доследно поштује принцип легализма, ствара 
конкурентни локални систем финансија и ради на увећању локалних слобода и права грађана 

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

Детаљни циљеви:  

5.1.1 Створити оптималну структуру Градске управе 

5.1.2 Деполитизовати највећи део руководећих радних места 

5.1.3 Унапредити систем процедуре пријема нових службеника 

5.1.4 Унапредити систем додатног образовања и континуираног обучавања службеника 

5.1.5 Унапредити систем контроле и оцењивања квалитета рада службеника 

5.1.6 Увести јединствену базу података 

5.1.7 Унапредити унутршњу и спољашњу комуникацију (ИНТРАНЕТ и ЕКСТРАНЕТ) 

5.1.8 Дефинисати мере за обезбеђивање родне, језичке и националне равноправности у 
градској управи 

Приоритет 5.2: Унапредити јавност рада градске управе - транспарентност управе 

Детаљни циљеви:  

5.2.1 Унапредити могућност за учешће јавности кроз изношење сугестија, замерки и предлога 
у вези са радом градске управе, интерактивна сарадња, јачање међусобних односа и 
стварање неопходног поверења 

5.2.2 Унапредити сарадњу са медијима, охрабривати јавне дебате и промовисати активности 
управе наглашавањем услужног карактера управе 

5.2.3 Установити Електронску управу 

Приоритет 5.3:Ојачати финансијске капацитете 

Детаљни циљеви:  

5.3.1 Унапредити управљање градском имовином  

5.3.2 Ширити базу пореских обвезника кроз јачање појединачне мотивације  

5.3.3 Израдити Програм осавремењавања наплате и надзора над наплатом буџетских 
прихода 

5.3.4 Установити систем пројектног и конкурсног трошења буџетских средстава. 

5.3.5 Израдити Програм финансијске консолидације ЈП, ЈКП и установа. транспарентно 
управљање редефинисањем циљева, улоге управних одбора (формирање Холдинга ЈП и ЈКП) 



8 
 

5.3.6 Израдити стратегију приватизације ЈП и ЈКП 

5.3.7 Створити услове за емитовање обвезница 

5.3.8 Унапредити сарадњу са државном управом, институцијама и организацијама. 

5.3.9 Унапредити билатералну сарадњу са међународним организацијама и институцијама 

5.3.10 Унапредити свеобухватну сарадњу три сектора – јавни, приватни и НВО  

 

2.1.2 Остали развојни документи града 

- Локални план управљања отпадом на територији града Лесковца за период 2010.-2020. године 

- Плaн рaзвoja агро-индустријског парка “Зeлeна зoна” Лeскoвaц зa пeриoд oд 2013.  дo  2023. 

гoдинe 

- План капиталних инвестиција 2010. -2014. Године 

2.2  Хоризонтална и вериткална повезаност са релевантним стратешким документима  

 Рaзвoj нeкoг пoдручja, бeз oбзирa нa њeгoву вeличину и стeпeн рaзвиjeнoсти, ниje мoгућ a 

дa сe нe узмe у oбзир шири aспeкт рaзвoja. У тoм смислу, пoтрeбнo je извршити кooрдинaциjу 

лoкaлних стрaтeшких дoкумeнaтa сa плaнoвимa нa вишeм нивoу , тj. дeфинисaти вeрикaлну и 

хoризoнтaлну усaглaшeнoст стрaтeшких дoкумeнaтa. 

 Вeртикaлнa усaглaшeнoст стрaтeшких дoкумeнaтa пoдрaзумeвa усклaђeнoст сa 

нajзнaчajниjим дoкумeтимa oд нajвиших кa нижим нивoимa дoнoшeњa oдлукa, дoк хoризoнтaлнa 

пoдрaзумeвa усaглaшeнoст сa стрaтeшким дoкумeнтимa нa истим нивoимa влaсти и/или 

усклaђeнoст сa принципимa и приoритeтимa сa стрaтeшким дoкумeнтимa нa свим нивoимa 

дoнoшeњa oдлукa. 

 

2.2.1 Међународни стратешки документи 

 Mилeниjумски циљeви рaзвoja прeдстaвљajу глaвнe свeтскe изaзoвe рaзвoja. Узeти су из aкциja и 

циљeвa сaдржaних у Mилeниjумскoj дeклaрaциjи кojу je усвojилo 189 нaциja и пoтписaлo 147 

шeфoвa држaвa и влaдa зa врeмe Mилeниjумскoг сaмитa УН oдржaнoг у сeптeмбру 2000.гoдинe. 

 Инициjaтивa Агeндe 21 oбухвaтajу рaзнoврснe aктивнoсти, укључуjући jaчaњe кaпaцитeтa зa 

кooрдинaциjу дeцeнтрaлизaциje пoлитикa и питaњa кoja сe oднoсe нa зaштиту живoтнe срeдинe, 

oбрaзoвaњe, oбуку у мeтoдoлoгиjи учeшћa у oдлучивaњу и плaнирaњe рaзвoja, мeрe зa пoдизaњe 

нивoa свeсти, зaкoнe и мeхaнизмe принудe. Знaчaj дeцeнтрaлизaциje и прaвo свaкoг чoвeкa и свих 

људи дa учeствуjу, дoпринoсe и уживajу у грaђaнскoм, eкoнoмскoм, друштвeнoм, културнoм и 

пoлитичкoм рaзвojу, увeк je биo истицaн oд стрaнe мeђунaрoднe зajeдницe и укључeн у низ 

мeђунaрoдних угoвoрa (нпр. Дeклaрaциja o прaву нa рaзвoj, Пaкт o eкoнoмским, сoциjaлним и 

културним прaвимa, итд.). Aгeндa 21, усвojeнa je нa кoнфeрeнциjи Уjeдињeних Нaциja o зaштити 

живoтнe срeдинe и рaзвojу, истичe улoгу лoклaних влaсти и њихoвих инициjaтивa у пoдршци 

oдрживoм рaзвojу. 

 

2.2.2 Нa нaциoнaлнoм нивoу, пoстoj низ пoвeзaних стрaтeшких дoкумeнaтa, гдe истичeмo: 

 Нaциoнaлнa стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja 2009. - 2017. године,  

- Приoритeт 2: Рaзвoj кoнкурeнтнe тржишнe приврeдe урaвнoтeжeн eкoнoмски рaст, пoдстицaњe 

инoвaциja, ствaрaњe бoљих вeзa измeђу нaукe, тeхнoлoгиje и прeдузeтништвa, пoвeћaњe 

кaпaцитeтa зa истрaживaњe и рaзвoj 
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- Приoритeт 4: Рaзвoj инфрaструктурe и рaвнoмeрaн рeгиoнaлни рaзвoj, унaпрeђивaњe 

aтрaктивнoсти зeмљe и oбeзбeђeњe aдeквaтнoг квaлитeтa и нивoa услугa 

- Приoритeт 5: Зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe и рaциoнaлнo кoришћeњe прирoдних 

рeсурсa, oчувaњe и унaпрeђивaњe систeмa зaштитe живoтнe срeдинe, смaњeњe зaгaђeњa и 

притисaкa нa живoтну срeдину, кoришћeњe прирoдних рeсурсa 

 

 Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa смaњeњe сиримaштвa, примeњуje сe крoз стрaтeшкa упутствa: 

- Динaмичaн рaзвoj и eкoнoмски рaст уз рaвнoпрaвнoст; нaглaсaк нa oтвaрaњу нoвих рaдних мeстa и 

пoвeћaњу зaрaдa у кoнкурeнтниjeм привaтнoм сeктoру; 

- Спрeчaвaњу нaстaнкa нoвoг сирoмaштвa кao пoслeдицa eкoнoмскoг рeструктуирaњa уз 

oмoгућaвaњe угрoжeнoм стaнoвништву дa искoристи нoвe приликe у приврeди , 

- Oдржaвaњe и пoбoљшaњe ширe мрeжe сoциjaлнe зaштитe зa нajугрoжeниje групe, eфикaснoм 

примeнoм пoстojeћих и дeфинисaњeм нoвих прoгрaмa, мeрa и aктивнoсти. 

 Стрaтeгиja jaвнoг здрaвљa, зaснoвaнa нa oпштим принципимa и прeдуслoвимa: 

-  Oдгoвoрнoст држaвe и друштвa зa здрaвљe; 

- Oриjeнтaциja кa лoкaлнoj сaмoупрaви; 

- Интeрсeктoрски и мултидисциплинaрни рaд. 

 Стрaтeгиja oчувaњa живoтнe срeдинe 

 Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa млaдe: 

- Пoдстицaти млaдe дa aктивнo учeствуjу у друштву; 
- Рaзвиjaти сaрaдњу млaдих и  oбeзбeђивaти услoвe зa учeшћeу дoнoшeњу oдлукa крoз oдржив 

институциoнaлни oквир,  a нa oснoву пoтрeбa млaдих и у пaртнeрству сa  млaдимa; 
- Рaзвиjaти oтвoрeни, дeлoтвoрни, eфикaсни и прaвeдни систeм фoрмaлнoг и нeфoрмaлнoг 

oбрaзoвaњa кojи je дoступaн свим млaдимa и кojи je у склaду сa свeтским трeндoвимa у 
oбрaзoвaњу и  кoнтeкстoм oбрaзoвaњa у Рeпублици Србиjи; 

- Пoдстицaти и стимулисaти свe oбликe зaпoшљaвaњa, сaмoзaпoшљaвaњa и прeдузeтништвa 
млaдих; 

 Стрaтeгиja oбрaзoвaњa 
 

 Стрaтeгиja пoдстицaњa рaзвoja стрaних улaгaњa - Приoритeтни циљ Стрaтeгиje jeстe дa скрeнe 
пaжњу нa oвe слaбoсти и ствoри пoвoљну климу и oквир зa привлaчeњe, зaдржaвaњe и ширeњe 
мeђунaрoднo кoнкурeнтних и кa извoзу усмeрeних стрaних улaгaњa кao дoпунe рaзвojу сeктoрa 
MСП и тeкућим нoвим улaгaњимa у oквиру прoгрaмa привaтизaциje. 
 

3 ЛОКАЛНИ УСЛОВИ И АМБИЈЕНТ ЗА СТРАНА УЛАГАЊА 

3.1 Опште информације о општини као локацији 

3.1.1 Геосаобраћајни положај 

 Град  Лесковац  се налази на југу Србије и заузима површину од 1.025 км². Са 144 

насељена места од којих су три – Лесковац, Грделица и Вучје урбаног типа, Лесковац је једна од 

највећих локалних самоуправа на територији Републике Србије. Према попису из 2011. године, 

град Лесковац има 144.206 становника. Од укупног броја становника, градско становништво чини 

45,27%. Лесковац је привредни, друштвено-политички и центар културни читавог подручја. У њему 

се налази административно седиште Јабланичког округа. 

 Лесковац се налази на коридору проласка међународних возова који са запада Европе 

путују до Скопља, Солуна и Атине (међународни пружни правац Београд – Атина). Од путева 

најзначајнији је пут Е 75 који спаја мађарску и македонску границу. Из Лесковца воде регионални 
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путеви до Приштине, Пирота и Босилеграда. Лесковац је удаљен од Ниша 45, Београда 280, Софије 

155, Скопља 160 км. У сваком од ових градова постоји аеродром што ствара добре услове за 

транспорт робе.  

Слика 1: Локација Лесковца у односу на Коридор 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Природни ресурси 

 Надморска висина котлине креће се од 210 до 24m. Клима града Лесковац је умерено-

континентална, коју карактеришу екстремно или умерено топла лета и умерено хладне зиме, као 

и два прелазна периода, пролеће и јесен. Средња годишња температура ваздуха на планском 

подручју износи 11,6°C, најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 2°C, најтоплији 

је јули са средњом дневном температуром од 22°C  а годишња амплитуда износи 22,3°C. Просек 

падавина за Лесковац је 630 м, Грделицу 795 мм,  Предејане 811 мм, Вучје 764 мм и Кукавицу 934  

мм.  

 Територија  Града  Лесковца, налази се у средишту тзв. лесковачке котлине, дугачке 50 и 

широке 45 km, коју уоквирују планине Бабичка гора (1095m), Селичевица (903 m) и Крушевица 

(913m) а иза којих се налази Сува планина (1810m). На западном ободу котлине су планине Радан 
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(1409 м) и Чемерник (1638 м). Град се наслања на брдо Хисар (обронак планинског масива Гољак), 

једну од планинских коса која је најдубље продрла у котлину.  

 Хидрографска мрежа лесковачке котлине је веома развијена. Доминира река Јужна 

Морава чија укупна  дужина  износи 246  km.  Слив Јужне Мораве  је разгранат, са великим бројем 

притока  површине 15  446  km2.  Највеће њене притоке са леве стране су Ветерница, Јабланица  и  

Пуста Река, а са десне Власина. Акумулација  ''Барје'',  настала  је  преграђивањем реке Ветернице,  

30 km  узводно од Лесковца код истоименог села. Њена прва основна намена, била је заштита 

града Лесковца од поплавног таласа као и водоснабдевање Града Лесковца. Акумулација  ''Барје'',  

при максималном успору има запремину од 40.670.000m3 воде, док је површина воденог 

огледала при коти 370,55 mnv 139 ha. 

 Шуме и шумско подручје обухвата 36600ha или 36% укупне површине града Лесковца, у 

чијем саставу се налазе: државне шуме и шумско земљиште на око 13000ha односно 33,3%, и 

приватне шуме које обухватају 66,7% од укупне површине под шумама. 

 Пољопривредно земљиште обухвата 59000 ха или 57% укупне површине подручја 

Просторног плана града Лесковца. Обрадиво земљиште захвата око 52 до 53 000 ха  (87%), где 

спадају оранице и баште око 4000 ha (6%), воћњаци око 4000 ha  (6%), виногради око 3000 ha  (5%) 

и ливаде које се не обрађују око 5000ha (9%). На подручју Просторног плана заступљени су 

ливадско-пашњачки (долински, брдски и планински пашњаци и ливаде) и шумски типови 

вегетације. 

 

3.2 Становништво/2002-2011/, број, пол,старост, националност, образовање, рурал/урбан, 

запосленост, незапосленост 

3.2.1 Број становника 

 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%). 

3.2.2 Образовна структура становништва 

 Степен образовности 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. Број високо образованих лица 

износи 5.636, односно 3,91% популације. 

3.2.3 Запосленост 

 Број запослених у граду Лесковцу износио је на дан 31.3.2012. године 24.679. Највише је 

запослених у прерађивачкој индустрији, 3.197, следе здравствени и социјални радници, 2.884 и 

образовање, 2.806. Просечна бруто зарада у Лесковцу у јулу 2013.године износила је 48.443 

динара (35.161 динара нето зараде), док је на нивоу Србије износила 60896 динара (44.182 нето).  
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Табела 1: Број запослених на подручју града Лесковца, према занимању 

Опис Стање на дан 

30.9.2010 

Стање на дан 

31.3.2011. 

Стање на дан 

31.3.2012. 

Стање на дан 

30.9.2013. 

Укупан број запослених 24.491 24.662 24.679  

Пољопривреда и шумарство 250 228 218 240 

Прерађ. индустрија 3681 3.608 3.197 5.251 

Произ ел ен.гаса и воде 751 1.085 1.042 1.099 

Грађевинарство 796 689 583 588 

Трговина на велико и мало и 

оправке 

2071 2.202 1.919 1.997 

Хотели и ресторани 160 126 110 148 

Саобраћај,складиште и везе 1175 1.117 1.026 1,026 

Финан.посредовање 223 234 257 170 

Пословање с некретнинама 272 219 281 317 

Државна управа и социјално 

осигурање 

1284 1.305 1.263 1.408 

Образовање 2795 2.842 2.806 2,781 

Здравствении соц,радници 2909 2.832 2.884 2,866 

Друге друш. и личне 

делатности 

932 881 515 530 

Привреда 9379 9.055 8.095 10.836 

Непривреда 7920 8.314 8.006 7.585 

Свега: 17.299 17.369 16.101 18,421 

Приватне радње 7192 7.293 8.578 7.537 

 

3.2.4 Незапосленост 

 Укупан број незапослених је у сталном порасту од 2009.године. У јануару 2013.године на 

евиденцији Националне службе за запошљавање било је 23.356 лица која траже посао, од чега 

11.309 жена. 

Табела 2: Број и полна структура незапослених, преглед по годинама 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011. 2012. 2013 

Незапослени - 
укупно 

20.591 20.554 20.623 20.466 20.727 20.042 20.922 21.947 22.812 23.356 

Незапослени - 
жене 

10.790 10.766 10.804 10.694 10.812 10.270 10.435 10.793 10.698 11.309 

Незапослени - 
мушкарци 

9.801 9.788 9.819 9.772 9.915 9.772 10.487 11.154 12.114 12.047 

 

 Према подацима из јануар 2014. године, највише је незапослених са III степеном стручне 

спреме (7.825), а затим са IV степеном (6.696) и са V степеном (5.413). Када су у питању 

висококвалификовани незапослени, на посао чека 10 мастера и 1.184 лица са VII-1 степеном. 
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Табела 3: Незапослени према степену образовања, jaнуaр 2014. год. 

Степен 

образовања 

I II III IV V VI/1 VI/2 VII/1 VII/2 VIII Укупно 

Укупно 5.413 394 7.825 6.696 162 807 353 1.184 10 0 22.845 

Жене 2.496 204 2.821 3.543 54 444 228 662 3 0 10.455 

 

 Јабланичком округу највише је незапослених у подручју рада машинство и обрада метала 

(5526), следе текстилство и кожарство са 3.680, трговина, угоститељство и туризам са 3.109.  

 
Tabela 4: Незапослена лица према подручју рада и групама занимања, јануар 2013. 

 

3.3 Привреда 

3.3.1 Структура привреде 

 По подацима АПРа за 2012 годину, постоји 831 привредно друштво са 8177 запослених. Од 

тога је 5 великих и 37 средњих предузећа.Највећи број предузећа за основну делатност имају  

неспецијализовану трговину на велико 88  и изградњу стамбених и нестамбених зграда 38. Укупан 

пословни приход малих предузећа је 15.762.645.000 динара, средњих предузећа 16.416.088.000 

динара и великих предузећа 8.845.776.000 динара у 2012. години. 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 
НЕЗАПОСЛЕНА 
ЛИЦА 

ПРВИ ПУТ 
ТРАЖЕ 
ЗАПОСЛЕЊЕ-
БЕЗ РАДНОГ 
ИСКУСТВА 

БИЛИ У 
РАДНОМ 
ОДНОСУ 

ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Пољопривреда, произв. и прерада 
хране 2.006 909 1097 20 

Шумарство и обрада дрвета  488 156 324 5 

Геологија, рударство и металургија  47 12 35 1 

Машинство и обрада метала  2886 930 1.956 46 

Електротехника 1.081 477 604 10 

Хемија, неметали и графичарство  1.908 849 1.059 28 

Текстилство и кожарство  2.310 581 1.729 36 

Комуналне, тапетарске и фарбарске 
услуге  144 56 88 7 

Геодезија и грађевинарство  204 55 149 4 

Саобраћај  468 213 255 3 

Трговина, угоститељство и туризам  2.236 796 1.640 15 

Економија, право и администрација 1.836 648 1.188 17 

Васпитање и образовање  414 226 188 3 

Друштвено-хуманистичко подручје 285 122 163 3 

Природно-математичко подручје  442 177 265 4 

Култура, уметност и јавно 
информисање  252 108 144 3 

Здравство, фармација и социјална 
заштита  519 241 278 2 

Физичка култура и спорт  3 2 1 0 

Остало (нераспоређени)  5.835 3.082 2.753 44 

УКУПНО 23.356 9.640 13.716 251 
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Табела 5: Структура привреде, број привредних друштава, Лесковац 2013. 

 2010. 2011. 2012. 2013 

Активних 970 866 831 894 

Новооснованих 71 66 54 54 

Брисаних/угашених 198 168 77 13 

(Извор: АПР, регистар привредних субјеката) 

  

Табела 6: Структура привреде,број предузетника, Лесковац 

 2010. година 2011. година 2012. година 2013. година 

Активних 3482 3421 3287 3348 

Новооснованих 543 585 342 445 

Брисаних/угашених 649 649 444 381 

(Извор: АПР, регистар привредних субјеката). 

 Доминантну делатност чине трговине на велико и мало, оправка моторних возила и 

предмета за личну употребу са уделом 48.20% у укупном броју радњи. Затим следе активности у 

вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне активности са 8.23%, хотели и ресторани са 

6.90%, производња прехрамбених производа пића и дувана са 6.45% и грађевинарство са 5.01%. 

Укупан пословни приход предузетничких радњи је 7.362.655.000 динара за 2012 годину. 

 Данас су у Лесковцу доминантне четири индустријске гране: хемијска, прехрамбена, 

текстилна и дрво-прерађивачка. У области хемијске индустрије окосницу чине следеће компаније: 

„Здравље-Актавис“, „Невена-Колор“ и „ДЦП Хемигал“.  

 У текстилној индустрији најзначајнији произвођачи су „Фалке“, “Јеанци“Србијад.о.о., 

“Мартини-Весто”, „БимТекс”  и „Матекс“ д.о.о. од укупно 41 предузећа из ове гране. Најзначајнији 

извозни производи су материјал за трикотажу и чарапанску индустрију,производи од тексаса, 

мрежице за паковање месних производа, текстилни производи за домаћинство.Главна извозна 

тржишта су Босна и Херцеговина, Хрватска, Албанија, Бугарска, Грчка, Мађарска, Италија, Русија и 

Кина. 

 У оквиру прехрамбене индустрије доминантни су прехрамбени комплекс 

„Месокомбинат“, „Млекара“ Лесковац, „Улпин“, „Стрела Кљајић“ д.о.о. Лесковац,„Томаколајн“,  

„МК“ доо Лесковац, „Фунго југ“ Лесковац од укупно 55 предузећа. Најважнији извозни производи 

су млечне и месне прерађевине, кондиторски производи и прерађени производа воћа и поврћа. 

Главна извозна тржишта су Словенија, Италија, Македонија, Хрватска, Босан и Херцеговина, Црна 

Гора, Аустија, Белгија, Немачка, Велика Британија и Француска. 

 Дрвопрерађивачку индустрију представљају „Продукт“ Печењевце, „Мита комерц“, 

„Ранђеловић“ д.о.о., „Термомонт“ од укупно 39 предузећа. Најважнији извозни производи су 

производи од масивног дрвета, школски, предшколски и канцеларијски намештај, грађевинска 

столарија, тапацирани намештај, фурнир, палете, брикет. Најважнија извозна тржишта су Шпанија, 

Немачка, Грчка, Словенија, Канада, Италија, Македонија, Босна и Херцеговина.   

 Индустријску понуду значајно употпуњава и ауто индустрија, корпорацијом „Јура”, која 

тренутно у Лесковцу запошљава више од 1.500 радника. 
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 Од 2002. године до средине 2009. године методом тендера и аукције приватизовано је 52 

лесковачка предузећа. Укупна продајна цена за све аукционе продаје износи око 1,5 млрд. дин, а 

нови већински власници преузели су обавезу инвестирања у износу од око 500 милиона динара.  

3.3.2 Потенцијални добављачи 

 У Бази добављача Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије 

регистровано је 49 локалних фирми.   Ова база, доступна на интернет сајту СИЕПА-е омогућава 

компанијама да детаљно представе своју делатност и производни програм потенцијалним 

домаћим и међународним купцима и инвеститорима. 

 

3.3.3 Приватизација 

 Сектор за контролу Агенције за приватизацију, раскинуо је укупно 14 купопродајних уговора. 

Од тих 14 предузећа, једно је продато на поновљеној аукцији, 2 су у стечају, 4 су приватизована 

преко тржишта капитала продајом капитала у власништву државе. Акцијски фонд у свом 

портфељу има по 70 % капитала 6 лесковачких предузећа и 100 % капитала „Летекса“.  

 Ако се у обзир узму раскинути купопродајни уговори, по важећем закону о приватизацији 

приватизовано је укупно 43 предузећа, и то: 1 путем тендера, 38 на аукцијама и 4 на тржишту 

капитала. 

 Према расположивим подацима, у периоду 2002–2008. година без посла је остало око 

8.500 радника у друштвеним предузећима.  Једина повољна околност је то да је бар значајној 

већини исплаћен социјални програм (за 5.669 радника од државе, и за 1.171 радника у „Здрављу“ 

од послодавца). Од укупно 52 приватизована предузећа, број запослених је порастао само код два 

предузећа. 

 Након детаљне анализе успешности приватизације у предузећима приватизованим до 

2008. године (укупно 47 предузећа), може да се закључи следеће: само у једном случају је 

спроведена апсолутно успешна приватизација (2 % предузећа), релативно успешна у 14 предузећа 

(30 %), док је у преосталих 32 предузећа приватизација неуспешна (68 %, или нешто преко 2/3 свих 

анализираних случајева). 

 Егзактни закључци о односу успешности приватизације у Граду Лесковцу и на нивоу Србије 

не могу се извући, с обзиром да не постоје подаци за републички ниво. Али, ако се има у виду 

нешто већи проценат раскинутих уговора у односу на број извршених приватизација, као и неки 

расположиви финансијски подаци (пре свега однос текућих губитака и добитака приватизованих 

предузећа, као и учешће губитака приватизованих предузећа у укупним губицима свих правних 

лица у Лесковцу и Србији), има озбиљних индиција да је степен успешности приватизације знатно 

испод републичког просека. 

3.3.4 Досадашње инвестиције 

Најзначајније стране инвестиције су: 

 Немачка компанија “Фалке” бави се производњом чарапа дуже од једног века. Нова 

фабрика у северној индустријској зони у Лесковцу површине 15000 м2 тренутно запошљава 600 

радника.  

 "Јура корпорација" бави се производњом електронских компоненти за аутомобилску 

индустрију, пре свега кабловских инсталација и њихових компоненти, али и аутомобилских 

свећица, калема и њихових каблова. Потписала је уговор са градом о давању у закуп земљишта, у 

Лесковцу, на коме је корпорација саградила своју фабрику.Компанија "Јура"планира да у 
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Лесковац инвестира 13 милиона евра. У овој компанији до сада је запошљено више од 1500 

радника а у плану је запошљавање нових 1000 радника. 

 „Џинси Истанбул“ је компанија из Турске, која се бави производњом висококвалитетног 

џинса. Ова компанија ће у наредне две године инвестирати више од 5 милиона евра у изградњу 

производне хале од 22000 м2 и запослити 1150 радника.Прве количине из пробне производње у 

Лесковцу, где је тренутно ангажовано 240 радника, већ су испоручене тржишту Европске уније, 

Русије и Кине. 

 Компанија “Ауто стоп интериорс” из Атине на почетку је своје инвестиције у Лесковцу. 

Компанија се бави производњом пресвлака за седишта и подних простирки за аутомобилску 

индустрију.  Њихови производи представљају компоненте прве уградње у аутомобиле Тоyота, 

Форд и  Крајслер. За почетак производње ова компанија ће користити производну халу 

некадашњег Зевелона, површине 12000м2, у северној индустријској зони.У наредне 3 године ће 

инвестицијом од 5 милиона евра адаптирати и опремити постојећи простор, у коме ће радити 

више од 300 радника. 

  

3.3.5 Директни страни инвеститори 

 Табела 7: Инвестиције у Лесковцу од 2009. године 

 

 

Инвестиције у 
предходних 5 година 

Земља 
порекла 

Врста 
инвестиције 

Вредност 
почетне  
инвестиције 
(€) 

Број 
радник
а 

Производи или 
услуге 

Актавис Исланд Браунфилд 29.000.000 420 Фармација - 
производња лекова 

Интер Леминд Бугарска Браунфилд 10.000.000 / Металска индустрија 

Идеа (Агрокор) Хрватска Браунфилд  / Трговина 

Wернер - Wебер Аустрија Гринфилд 21.000.000 / Санитарна депонија 
и одвожење смећа 

Фалке Немачка Браунфилд 8.000.000 503 Текстилна индустрија 
- одећа 

Јура Кореја Гринфилд 13.000.000 1500 + 
1000 у 
најави 

Производња каблова 
за ауто индустрију 

Млекара Лесковац 
(Бонефарм) 

Мађарска Куповина 
постојећег 
приватног 
бизниса 

2.500.000 58 Прерада млека 

Јеанци Сербија доо Турска Браунфилд 4.000.000  320 Текстилна – одећа од 
џинса 

Сондер Јансен Холандија  Гринфилд 3.000.000  / Хладњача 

Мотвоз Словенија Гринфилд 1.200.000  100 Гринфилд 

Ауто Стоп Грчка Браунфилд 3 милиова  
 

51 +100 
у најави 

Производња меких 
делова за ауто и 
авионску индустрију 

Бонта Италијане Италија Гринфилд / / Прехрамбена – 
производи од поврћа 
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3.4 Људска инфраструктура 

 У Лесковцу постоји Технолошки факултет са 342 уписаних,  од којих је 267 на буџету а 

дипломираних 56 по подацима Републичког завода за статистику. Такође, постоје 2 високе школе 

(Висока послаовна школа струковних студија и Висока школа за текстил и дизајн) које су у 2011. 

години уписале 1312 студената од којих је 622 на буџету а 228 дипломирало. 

 У Лесковцу постоје 11 средњих школа –  Гимназија, Економска школа, Медицинска школа, 

Техничка  школа, Пољопривредна школа, Трговинско – угоститељска  школа, средња школа 

„Грделица“, Музичка школа, Школа за текстил и дизајн, Хемијско – технолошка.  Специјална 

школа “11 октобар“ са  36 образовних профила, 252 одељења и укупно 6286 ученика. од којих је 

1806 завршило школу у 2011. години.  У Лесковцу постоје 88 основних школа са 562 одељења и 

12350 ученика од којих је 1598 завршило школу. 

3.5 Инфраструктурни услови за улагање 

3.5.1 Основна путна, железничка, водена и ваздушна инфраструктура  
 Укупна дужина локалне путне мреже (75 општинских путних праваца и 49 

некатегорисаних) износи 681 км, према званичним подацима из 2012.године. Кроз територију 

Лесковца пролазе деонице два пута првог реда приоритета(број 1 и број 9), укупне дужине 56 км. 

Државни пута првог реда приоритета број 1 је веза Београда и Скопља. Најкраћу везу са Бугарском 

са истока и Приштином и Јадранским морем са запада, Лесковац остварује преко државног пута  

првог реда приоритета број 9. 

 Магистрални путеви су асфалитрани, а један део пута М-1 је модернизован у последњем 

десетогодишњем  периду. Од укупне дужине регионалне мреже под савременим коловозом је 

72% (111 км), а од локалне мреже 53 % (250 км).  

 Центар града Лесковца саобраћајно је најоптерећенији, па је важећом планском 

документацијом  планирано његово растерећење транзитног и теретног саобраћаја изградњом 

обилазнице око града. Делимична реализација овог пројекта је у току. Укупна дужина градске 

мреже без  приградских насеља је око 100  км  и добрим делом је реализована савременим 

коловозом.   

 Лесковац је директно укључен у интегрални систем железничког саобраћаја. Преко 

железничке станице "Лесковац" везу са железницом остварују поред града Лесковца и 4 општине 

- Црна Трава, Лебане, Медвеђа и Бојник. Железнички саобраћај стагнира у односу на друмски, 

чему су допринели поред  осталог и неизграђеност индустријских колосека у индустријској зони. 

 Директну везу у водном саобраћају Лесковац нема, па је остварује преко пристаништа у 

Београду. Ваздушни саобраћај је заступљен у виду спортског аеродрома у Лесковцу веома 

скромних  услова. Коришћење услуга у ваздушном саобраћају одвија се углавном преко 

аеродрома у Београду и незнатно преко аеродрома у Нишу. 

3.5.2 Комунална инфраструктура  

 Водоснадбевање града Лесковца  

 Систем водоснабдевања целокупне територије коју покрива град Лесковац као 

територијална јединица обухвата: 

 1) Водосистем "Барје", као извор снабдевања водом корисника на ширем подручју града. 

Овај водосистем обезбеђује воду акумулисањем површинских вода реке Ветернице (брана и 

акумулација "Барје"). Акумулација "Барје" запремине је 1  280870м3. Систем   водоснабдевања 

"Барје" обухвата територију града Лесковца са 75 насеља и укупно око 150  000 становника, са 

укупном количином висококвалитетне воде од 840  л/с. 
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 2) Централни систем за водоснабдевање, којим је обухваћено  90000 

еквивалентнихстановника (ЕС)  и који  водом за пиће снабдева Лесковац, приградска насеља и 

један део сеоских насеља;  

 3)     14 већих водовода из којих се водом снабдева преко 100 ЕС; 

 4)  71 мањих водовода из којих се водом снабдева испод 100 еквивалентних потрошача;  

 5) око 11200 индивидуалних бунара за водоснабдевање локалног становништва пре свега 

у сеоским насељима, и  

 6) преко 500 извора који су каптирани од стране сеоских домаћинстава.  

 Одвођење и третман отпадних вода 

 Главни испуст градске канализације у реципијент реку Ветерницу је на десној обали 

низводно од града без икаквог пречишћавања. Приградска насеља углавном немају 

канализациону мрежу. Започета је градња два колектора, тзв. градског колектора профила Ø1200 

мм и индустријског профила Ø800 мм, који ће отпадне воде Лесковца одводити до локације 

будућег Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Богојевце,  планирано 

за укупно око 100000 ЕС (еквивалент становника). На територији града Лесковца, осим у Лесковцу, 

канализациона мрежа је изграђена и у насељима Грделица, Вучје и Предејане. Од ових 

канализационих мрежа једино канализација у Вучју има изграђено постројење за пречишћавање 

отпадних вода, које данас није у функцији. Из свих наведених канализационих мрежа отпадне 

воде се без пречишћавања упуштају у реципијенте. 

 Енергетска инфраструктура 

 Лесковац је повезан са  електроенергетским системом Србије преко следећих далековода:  

400 кВ ДВ (ТС ''Ниш 2''–ТС ''Лесковац 2''); 220 кВ ДВ (ТС''Ниш 2''–ТС ''Лесковац 2''); и 110  кВ ДВ  (ТС 

''Ниш 2''–ТС ''Лесковац 4'',  ТС ''Ниш 4''–ТС ''Лесковац 2'', ТС ''Лесковац 2''–ТС ''Врла 3'' и  ТС 

''Лесковац 2''–ЕВП Грделица–ТС ''Врла 3''). 

 Топлификација на подручју Просторног плана је локалног карактера, везана са развојним 

плановима Лесковца, Грделице и Предејана. У Лесковцу постоји  систем топлификације града са 

три централне топлане (капацитета 22 МW, 19,5 МW  и 6,6 МW) из којих се део града греје. 

Постојећи топлотни извори су недовољни према капацитету града, па је стога развојним планом 

топлификације Града предвиђена изградња још једне топлане (капацитета 45 МW), како би се 

топлотном мрежом покрио већи део града. Остала насељена места немају централизоване изворе 

топлотне енергије, већ се систем грејања регулише појединачно.  

 Изградњом гасоводног система  Ниш-Лесковац-Врање  чија траса прати путни правац 

Коридора Х, предвиђено је напајање Града Лесковца са приградским насељима, као и Власотинца, 

Предејана и Грделице. 

 Телекомуникациона инфраструктура и поштански саобраћај. Проценат дигитализације 

претплатника који износи 81% на подручју мрежне групе-МГ Лесковац, као и број двојника у МГ 

Лесковац од 15% су у нивоу републичког просека. Стање у фиксној телекомуникационој мрежи се, 

стога, по квалитету претплатничке мреже може оценити као релативно задовољавајуће. Укупна 

дужина магистралних оптичких каблова (главни кабл) који су изграђени на територији Лесковаца 

је око 98,191  км.  На територији Лесковца  у експлоатацији је и коаксијални кабл мањег пречника 

Лесковац-Бошњаце у укупној дужини од 11,65  км.  

 

 Управљање отпадом 

 Постојеће стање комуналне опремљености може се оценити као делимично 

задовољавајуће. Јавно комунално предузеће има надлежност у градском центру (Лесковцу) и 

већем делу руралног подручја, док је мањи део руралног подручја око 20% изостављен из циклуса  
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сакупљања отпада. Комунални отпад са територије града Лесковца,  готово  без икаквог 

предтретмана,  одлаже се на регионалну санитарну депонију "Жељковац", која је  планирана да 

прихвати комунални отпад са територије 6 општина/града Јабланичког округа. У саставу 

комуналне депоније предвиђа се,  у  циљу смањења запремински укупне количине отпада,  фазно 

се реализује планирани рециклажни центар (тако да је у зачећу примарна и секундарна селекција 

рециклабилног отпада пре депоновања); а планирана је и изградња  хуманог азила за смештај 

паса и мачака луталица. Привремена локална депонија за одлагање грађевинског отпада постоји у 

насељу Доња Јајна (за одлагање земље из ископа, грађевинског шута, откоса траве и лишћа са 

парковских и зелених површина). 

 

3.5.3 Пословна инфраструктура 

 Индустријске – радне зоне, гринфилд зона (опис, карта, опремељеност) 

 Постојеће радне зоне потребно је ревитализовати реструктуирањем преосталих предузећа 

и осавремењавањем производних програма, а комплексе ван функције реактивирати. Нове радне 

зоне треба да омогуће промовисање и развој агробизниса (Зелена зона), подстицај 

предузетништва ("зона дуж пута М1" и "зона дуж лебанског пута"), формирање савремене 

локационо-организационе форме - индустријског парка (дуж пута М1) и стварање повољног 

пословног окружења.  Укупна површина коју заузимају дефинисане радне зоне износи 663,67ха. 

 

Табела 8: Просторне целине са доминантном наменом – привређивање у Генералном 

урбанистичком плану 2010. - 2020. година 

Р.бр.   Радна зона / комплекс  површина (ха)   Укупна површина (663.67 ха)  

1. Северна  зона   64.09             

2. Невена   65.36 

3. Његошева 61.02 

4 Зона 58 82.58 

5. Здравље 20.40 

6. Јужна зона бунибродске ливаде 161.76 

7. Зона дуж пута М1 90.60 

8. Зона дуж  Лебанског пута 17.92 

9. Зелена  агробизнис зона   99.94 
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Слика 2: Генерални урбанистички план града 2010. – 2010. година – План намене површина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гринфилд потенцијал – Зелена зона 

 Зелена зона налази се на путу првог реда приоритета број 1, са северне стране града 

Лесковца, 8 км од аутопута Београд-Скопље. Зелена зона је највећи потенцијал за привредни 

развој града Лесковца.  

Укупна површина Зелене зоне је 98 хектара.  

У првој фази инфраструктурног опремања, опрема се западни део зоне од 42 хектара (целина 4а 

по Плану Генералне регулације 16). Овај део Зоне належе са западне стране на железничку пругу 

и са источне стране на пут првог реда приоритета број 1.  

 Водоводна и канализациона мрежа, унутрашња електична мрежа као и унутрашње 

саобраћајнице су комплетно завршене. У току је опремање трафо станице, повезивање на 

електрични мрежу и изградња кружног тока за повезивање индустријске зоне са путем првог реда 

приоритета број 1.  

 План Генералне Регулације 16 за блокове 54, 85 и 86 дефинише правила градње за целину 

4 а у оквиру Зелене Зоне,  као целине за коју није потребна израда Плана детаљне регулације. 

Правила градње: 

- Дозвољена је изградња објекта доминантне намене: складишта (хладњаче, сушаре, 

шпедициони центри и остало) и прехрамбена индустрија; 
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- Индекс заузетост парцеле-маx 40%; 

- Индекс изграђености парцеле  - маx 1,5; 

- максимална спратност П+2 

 Источни део Зелене зоне, целина 4б, површине 56ха је у фази припреме. Израда плана 

детаљне регулације је у току. Источни део није комунално опремљен. 

Комуналним опремањем Зелене Зоне биће  испуњени основни технички услови за изградњу 

пословних објеката на њеној територији и прикључење секундарне инфраструктурне мреже,  која 

ће се градити на појединачним парцелама према потребама инвеститора. 

 Близина Коридора 10, мањи оперативни трошкови, локална радна снага, мала привреда и 

предузетништво у региону, само су неки од фактора који додатно могу да утичу на потенцијалне 

инвеститоре да започну своје послове у Зеленој Зони.  Инвеститори ће имати прилику да добију 

земљиште Зелене Зоне на коришћење без накнаде на период од  99 година. 

 

 Слика 3: Приказ плана препарцелације западног дела Зелене зоне  
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Информације о инфраструктури у оквиру индустријских зона дате су на основу усвојених Планова 
генералне регулације: 

ПГР 16 - Зелена зона 

- Водовод: водовод у дужини од 3270m - Р110 прстен,  

- Канализација: канализациона мрежа у дужини од 1200m - Ø250 -400, 

- Струја и јачина доступне електричне енергије: У току је опремање трафо станице, повезивање на 

електрични мрежу и изградња кружног тока за повезивање индустријске зоне са путем првог реда 

приоритета број 1.  

- Гас: гасна станица на самој граници зоне 

- Телефонске линије: не 

- Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.): не 

- Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: 

главни путеви са расветом у дужини од 1240м у самој зони. Зелена зона налази се на путу првог 

реда приоритета број 1, са северне стране града Лесковца, 8 км од аутопута Београд-Скопље 

ПГР 15 - Северна зона  

- Водовод:, 1300 метара са новим ПВЦ цевима Ø 250 mm у пречнику,  

- Канализација: атмосферска канализациона мрежа и сливници дуж у дужини око 1300 метара цеви 

пречника Ø 250 mm, 

- Струја и јачина доступне електричне енергије: две трафо-станице 10/0.4 kV и изградња 10 kV кабла 

за електро снабдевање у дужини од укупно 1850m, д.  

- Гас: гасна станица на самој граници зоне 

- Телефонске линије: да 

- Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) да 

- Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: 

да, уклањање постојећег застора од гранитне коцке на целој дужини саобраћајне и логистичке 

области и асфалтирање, изградњу бициклистичке стазе и тротоара за пешаке што ће обезбедити 

лакши приступ за запослене у комплексу ТФП-а са предвиђеним зонама слободне комуникације, 8 

км од аутопута Београд-Скопље. 

ПГР 16 - Невена 

- Водовод: ново постројење водовода са ЦС капацитета 380 l/s. 

- Цевовод профила LØ300mm односно SØ350mm од ЦС ка Невени. 

- Цевовод профила LGØ500мм односно KMØ400mm од ЦС ка граду. 

- Канализација: Колектор Б 220/195cm који се наставља колектором ПЕØ1200мм који иде до ЦППОВ 

у Богојевцу.Колектор КЦТØ500мм који одводи отпадне воде из насеља Обрад Лучић и тзв. 

индустријски колектор профила ПЕØ700mm. 

- Струја и јачина доступне електричне енергије: TС 400/220/110kV „Лесковац 2“ представљаосновно 

разводно постројење за напајање Лесковца и околине, путем 110кВ ДВ. Капацитет TС 

400/220/110kV  „Лесковац 2“ је 300+150 MВA.д.  

- Гас: гасна станица на самој граници зоне 

- Телефонске линије: да 

- Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.): да 

- Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: 

Будућа обилазница око града поклапа се са трасом државног пута I реда приоритета број 1, у 

источном делу плана, а у северном делу то је траса планиране саобраћајнице, која ће се након 

изградње поклопити са правцем пружања државног пута I реда број 9. На укрштају ова два правца 

планирана је расксница са кружним током саобраћаја.  
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ПГР 7 - Његошева 

- Водовод:, Цевовод профила КМØ225mm односно СØ150mm, са прелазом испод пруге, у 

Ул.Булевар Николе Пашића, јужни тротоар, до раскрснице са Ул. Индустријска II; -Цевовод 

профила СØ200mm и КМØ225mm у Ул. Булевар Николе Пашића, јужни тротоар, од Ул. 

Индустријска II према насељу Бобиште; 

- Цевовод профила СØ200mm у Ул. Индустријска II, источни тротоар; 

- Цевовод профила СØ200mm, са прелазом испод пруге, у Ул. Моравској, источни тротоар; 

- Цевовод профила КМØ300mm, са прелазом испод пруге, код подвожњака и 

- Цевовод профила СØ300mm у Ул. Његошевој, северни тротоар; 

- Канализација:.Индустријски" колектор профила Ø600mm у Ул. Индустријска II и профила Ø700mm 

у Ул. Булевар Николе Пашића; 

- "Невенин" колектор профила Б 300/450mm у Ул. Булевар Николе Пашића; 

- Колектор профила ПЕØ500mm у Ул. Пешачкој; 

- ФЦС у Ул. Моравској; 

- ФЦС у Ул. Јадранској; 

- ФЦС у подвожњаку, за препунпавање атмосферских вода из подвожњака и 

- ФЦС у Ул. Мотел "Атина" 

- Струја и јачина доступне електричне енергије: Изграђене су следеће трафо станице са 

прикључним 10 kV водовима и НН расплетом:ТС 10/0.4 kV „Текстикол“, ТС 10/0.4 kV „ Рул“, ТС 

10/0.4 kV „ Бим Комерц“, ТС 10/0.4 kV „Моравска 1,ТС 10/0.4 kV „Моравска 2,ТС 10/0.4 kV 

„,Текстилна школа,ТС 10/0.4 kV „,Србијанка, ТС 10/0.4 kV „Аутобуска станица“, ТС 10/0.4 kV 

„Његошева“, ТС 10/0.4 kV „Машинотекс“, ТС 10/0.4 kV „Звезда огледала“, ТС 10/0.4 kV 

„Универзал“, ТС 10/0.4 kV „Кооператива“, ТС 10/0.4 kV „Мотел“ . 

- Телефонске линије: на простору обухвата плана постоји изграђенајавна електронска 

комуникациона мрежа која је доступна са фиксне локације и омогућава корисницима услугу 

универзалног и широкопојасног севиса са дирекним телефонским прикључком. 

- Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.): да 

- Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре. 

Западном границом плана пролази једноколосечна магистрална пруга E 70/E 85: Београд-

Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница-(Табановци). 

 

ДПР за блок 58  

- Водовод: на подручју Блока 58 снабдевање корисника водом остварено је преко неплански 

грађене водоводне мреже која је повезана на централни градски систем водоснабдевања. 

Дужпостојећих улица изграђена је водоводна мрежа која својим профилима не задовољава по 

капацитету. Постојећа водоводна мрежа рађена је углавном од салонитних, азбест-цементних, 

цеви које не задовољавају санитарне стандарде. 

- Канализација: На подручју Блока 58, дуж постојећих улица, изграђена је канализациона мрежа 

општег типа.Постојећа канализациона мрежа повезана је на примарни, тзв. индустријски, 

колектор профила Ø600 mm 

- Струја и јачина доступне електричне енергије: На подручју Блока 58, постоји изграђено десет ТС 

10/0.4 kV, различитих типова и снага, са прикључним 10 kV кабловским водовима и НН расплетом. 

Већи број постојећих трафо станица је у функцији обезбеђења квалитетног и сигурног 

електроенергетског напајања производних погона, које се у овом периоду не користе са 

максималним степеном искоришћења, док су трафо станице које служе за напајање електричном 

енергијом стамбених зона овог блока, максимално искоришћене. 

- Гас:На простору Блока 58 не постоји изграђена ни гасоводна мрежа ни мрежатоплификације. 
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- Телефонске линије: да 

- Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.): да 

- Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: 

Поред државног пута првог реда М1 – Београд – граница Македоније на посматраном подручјуод 

постојећих саобраћајница присутан је државни пут првог реда М9 који повезује град Лесковац са 

ауто путем  на коридору 10. 

Здравље - ПГР 10 

- Водовод: 

Цевовод чисте воде до резервоара “Рударска коса“. Цевовод профила ПЕØ1000mm од резервоара 

“Рударска коса“ до Ул. Солунских ратника, код Полимермера, који је главни довод воде из 

водосистема “Барје“ ка граду.Цевовод профила ДЛØ500мм у Ул. Солунских ратника и Ул. 

Радничкој, од Полимермера до Ул. Влајкове. Овај цевовод спаја примарни цевовод ПЕØ1000mm 

са цевоводом профила ЛГØ400mm у Ул. Влајковој.Цевовод профила ЛГØ400mm, од Ул. Радничке. 

- Канализација: 

Колектор профила ПЕØ1000mm и КЦ-ТØ800mm у Ул.Зејнила Ајдинија који се наставља на колектор 

профила Б 160/120 cm у Ул.Николе Скобаљића. Колектор профила КЦ-ТØ600mm који је прикључен 

на колектор у ул.Зејнила Ајдинија који пролази кроз комплекс Водовода и комплекс Здравља и 

избија на ул. Влајкову те долази до раскрснице са ул. Охридском јужно од затвора. Овај колектор 

прихвата и одводи отпадне воде из Охридског насеља а димензионисан је да прихвати и отпадне 

воде из насеља Рударе и Доња Јајина.Колектор профила КЦ-ТØ300mm који иде источно од насеља 

Славко Златановић и прихвата и одводи отпадне воде овог насеља до колектора у Ул.Солунских 

ратника. Колeктор Б 60/90 mm у Ул.Бориса Кидрича 

- Струја и јачина доступне електричне енергије: На простору обухвата плана изграђен је 

систем електроенергетске мреже ито надземних, подземних водова и трафо станаци различитих 

напонских нивоа, а све у циљу што стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном енергијом 

овог подручја. 

- Гас: не постоји 

- Телефонске линије: на простору обухвата плана постоји изграђена телекомуникациона 

инфраструктура која се састоји од ТК канализације, подземних иваздушних бакарних каблова 

приступне мреже, локалних и магистралних оптичких каблова, базних радио станица и остале 

телекомуникационе опреме. 

- Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.): да 

Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: 

за уличну и путну мрежу на подручју плана је карактеритично да је недовољно изграђена, 

функционално неприлагођена и да сепримарни саобраћајни правци међусобно повезују у рубном 

подручју зоне. 

 Јединствен шалтер 

Пројекат  „Оснивање јединствених шалтера за подршку бизнису и издавање грађевинских 

дозвола“ спровео је УНОПС у оквиру програма европског партнерства са општинама - ЕУ ПРОГРЕС. 

Пројекат  је финансиран од стране Европске уније, преко Делегације Европске комисије у 

Републици Србији, Владе Швајцарске преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и 

Владе Србије. 

 Јединствени шалтер за подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола је основан 

како би координирао рад Градских управа, Јавних предузећаи републичких институција тј. свих 

оних који учествују у процесу издавања локацијских, грађевинских, употребних дозвола, издавања 

http://www.europa.rs/code/navigate.php?Id=2
http://www.europa.rs/code/navigate.php?Id=2
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/
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информација о локацији, одобрења за извођење радова, у изради пројеката парцелација и 

препарцелација. Такође, јединствени шалтер прати рад свих корисника апликације, проверава где 

и због чега је настао проблем и предузима мере за отклањање. Израђује месечне, шестомесечне и 

годишње извештаја са анализом пословањаи одржава месечне састанке представника 

институција које учествују у процесу. 

Јединствени шалтер обавља следеће послове: 

    -   Презентује актуелне мере подршке инвеститорима на локалном и националном нивоу; 

    -  Презентује економске потенцијале и остале релевантне ресурсе од интереса за домаће и 

стране инвеститоре; 

    -  Пружа информације о процедурама, потребној документацији  и трошковима за регистровање 

приватног бизниса на територији града Лесковца; 

    -  Пружа информације инвеститорима о расположивим локацијама за инвестирање/ изградњу 

на територији града Лесковца; 

    - Пружа информације о процедурама, роковима и ценама, потребној документацији  и 

захтевима за издавање локацијских и грађевинских дозвола; 

    - Обрађује и прати статус захтева за издавање локацијских и грађевинских дозвола и 

информише странке о статусу њиховог захтева; 

    - Електронски архивира документацију у досије предмета и уручује решења и дозволе 

странкама; 

    -   Пружа основне правне информације и савете у домену решавања имовинско-правних односа; 

    -  Пружа инвеститорима релевантне информације у домену Закона о планирању и изградњи и 

других релевантних прописа. 

 Агенција за локални економски развој  (АЛЕР) 

 АЛЕР 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.  

Основне функције Агенције су :  

- Израда  средњерочних и дугорочних  стратегија 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  старт-уп 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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3.5.4 Коморе, кластери, пословне асоцијације 

 Регионалне институције 

 Најактивније регионалне институције су Регионална привредна комора, Центар за развој 

Јабланичког и Пчињског округа и Регионални центар за подршку и промоцију извоза. 

 Регионална привредна комора Лесковац наступа у име више хиљада предузећа и 

предузетника који послују на територији Јабланичког и Пчињског округа. Због 45 година дуге 

традиције и бројности чланства, као и чињенице да нам приступају и они привредни субјректи 

који законом нису обавезни на то, јавност нас види као ауторитативан глас о најбитнијим 

питањима привредног развоја.  

Цeнтaр зa рaзвoj Jaблaничкoг и Пчињскoг oкругa je oснoвaн нoвeмбрa 2006 гoдинe, 

рeгистрoвaн je кao друштвo сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу, сa циљeм дa пoдржи дугoрoчни 

друштвeнo-eкoнoмски рaзвoj рeгиoнa. Oснивaчи Цeнтрa су oпштинe Jaблaничкoг и Пчињскoг 

oкругa, прeдстaвници бизнис сeктoрa и цивилнoг друштвa. 

  

 Невладине организације 

 Едукациони центар, Народни парламент, Ресурс центар, Жене за мир, Одбор за људска 

права, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом, Удружење дистрофичара 

Јабланичког округа, Друштво за помоћ МНРО Лесковац, Удружење инвалида са ампутираним 

екстремитетима, Удружење цивилних инвалида рата, Савез глувих, Удружење бубрежних 

инвалида, Савез слепих, Удружење параплегичара, Друштво за церебралну и дечију парализу, 

Друштво оболелих од мултипле склерозе за Јабланички округ, Ромски центар јужне Србије.  

 

 Регионални воћарски кластер јужне Србије 

 Регионални воћарски кластер јужне Србије основало је 10 оснивача: ДОО Стрела Лесковац, 

Шумско благо мзс, ДОО Бресница Врање, СБ КОМЕРЦ ДОО, Репинце, Владичин Хан,   ОД „Фасада" 

Д. Нерадовац Врање, Дејан Јоксимовић Прокупље, „Интерфоод С 80" Лебане, „АНА“ ДОО 

Рајчиловац Босилеград, Висока пољопривредно-прехрамбена школа Прокупље, Технолошки 

факултет Лесковац и Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац. Кластер је основан 

2012. године. На територији града Лесковца не постоје Инкубатори за развој предузетништва. 

 

3.5.5 Финансијске институције 

 У граду Лесковцу послује преко 20 представништва домаћих и страних банака. Програми 

кредита за привреду су присутни у већини банака али је евидентно да су каматне стопе  врло 

високе а услови програма  које је потребно испунити веома захтевни.  Детаљне информације о 

банкама присутним на територији града Лесковца, са понудама кредита за привреду можете 

преузети на сајту Агенције за развој града Лесковца. 
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4 УСЛОВИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 

 
4.1 Школство 

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 са 342 уписаних, од којих је 267 на буџету а дипломираних 56 по подацима 
Републичког завода за статистику. Висока пословна школа струковних студија и Висока школа за 
текстил и дизајн су у 2011. години уписале укупно 1312 студената од којих 622 на буџету.   
Лесковац има 11 средњих школа, а то су:  Гимназија, Економска школа, Медицинска школа, 
Техничка  школа, Пољопривредна школа, Трговинско – угоститељска школа, средња школа 
„Грделица“, Музичка школа, Школа за текстил и дизајн, Хемијско – технолошка и специјална 
школа “11 октобар“. Ове школе укупно имају 36 образовних профила. Према подацима за 2012. 
годину укупан број уписаних ђака у овим школама је 6214, док је у завршним разредима 1503 
ученика.  
Број основних школа по подацима статистичког завода за 2013. годину је следећи: 22 матичне 
школе  и  65 подручних  одељења. Матичне школе имају укупно 9273 ђака, док подручне школе 
броје свега 2537 ученика. 

 
4.2 Здравство 

 Здравствену заштиту становништву града Лесковца тренутно обезбеђује Општа болница 

Лесковац и 3 домова здравља, са развијеном мрежом здравствених станица и амбуланти. 

Приближно 79% свих лекара и 634% здравствених радника са средњом и вишом стручном 

спремом ради на овом нивоу. Од лекара у примарној здравственој заштити тек сваки трећи (57%) 

је лекар опште праксе, а 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%). 

 Просечан број становника на једног лекара у примарној здравственој заштити (укључујући 

и све специјалистичке службе домова здравља је нешто више од 650. Креће се од 310 жена на 

једног лекара у служби за здравствену заштиту жена, до 954 радника старијих од 15 година на 

једног лекара у служби за медицину рада. 

4.3   Социјална заштита 

 Центар за социјални рад у Лесковцу основан је у мају 1961. год. Своју делатност заснива на 

основу Статута Центра у коме је предвиђено да као орган старатељства решава захтеве у првом 

степену из области породично-правне и социјалне заштите.Центар за социјални рад у Лесковцу 

обавља послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање 

њихових потреба у области социјалне заштите, породично правне 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. год. у оквиру Центра а као посебна организациона целина функционише 

Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици које је првих годину дана 

имплементирано уз финасијску подршку Фонда за социјалне иновације као пројетна активност. То 

је прво прихватилиште у Србији које је подржано у оквиру система социјалне заштите. 
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4.4   Спорт и рекреација 

 Лесковац има дугу и богату спортску традицију. Тренутно у Лесковцу на подручју ужег 

градског језгра егзистира пет мушких и једна женска фудбалска екипа, док град у оквиру својих 

административних граница располаже са укупно 35 мушких и једним женским фудбалским 

клубом. Лесковачки фудбал располаже са три стадиона:  Градским на којем наступа ФК Дубочица 

и стадионима у Вучју и Грделици. Већина фудбалских клубова са територије града Лесковца има 

своја фудбалска игралишта. У последњих десетак година примат је у лесковачком спорту 

захваљујући улагањима Компаније Здравље преузела кошарка. Одбојкашки клуб Дубочица члан је 

Источне групе друге лиге а у истом рангу такмичења наступа и ЖОК Лесковац. Поред Дубочице у 

граду постоји још један атлетски клуб, ГАК Лесковац. Спортско - рекреациони центар Дубочица  

својим корисницима нуди велику (капацитета преко 3600 места) и малу дворану, куглану и базен 

олимпијских размера. У Лесковцу постоји више шаховских клубова, затим коњички клуб са једном 

од најбољих касачких стаза у Србији, два клуба за дизање тегова, пливачки, ватерполо и тениски 

клуб. Клубови борилачких спортова (БК „Дубочица“, Кик бокс клуб „Дубочица“, Џудо клуб 

„Лесковац“, КК „Лесковац“, КК „Бусхидо“, Мачевалачки клуб „Дубочица“, Карате клуб „Иппон“, 

Карате клуб „Сенсеи“). 

 

4.5   Култура 

4.5.1 Лесковачки културни центар  

Лесковачки културни центар започео је своје деловање 1981. године првобитно као Дом 

културе младих „Жика Илић Жути“, потом као Дом културе Лесковац, а од 2002. године  носи 

назив Лесковачки културни центар. Зграда Лесковачког културног центра је јединствена грађевина 

заштићена законом.Налази се у строгом центру града.  

 Састоји се од комплекса вишенаменских просторија, укупне површине 1180 m2:  

- Велики хол у приземљу (погодан за концерте, изложбе, мини сајмове,креативне радионице, 

ревије);  

- Камерна сала (биоскопска и позоришна дворана капацитета 160 места); Галерија са око 300 m2 

излагачког простора ;  

- Хол на спрату  капацитета око 60 места ( простор за књижевне промоције, трибине, комерцијалне 

промоције и сл.), сликарски атељеи и радионица школе сликања и школе стрипа у таванском 

простору;  

- Салон књига у анексу зграде;  

- Летња башта капацитета 1200 седишта са једном од најакустичнијих позорница у Србији; 

подрумска просторија, површине 100m2, погодна за школу балета, плесне радионице, пробе и 

припреме хорова и ансамбла фолклора (није у функцији). 

 

4.5.2 Лесковачко позориште  

Лесковачко позориште датира из далеке 1896. године. Позориште са традицијом дугом 112. 

година од извођења прве позоришне представе познат је по манифестацији ''Позоришни 

маратон''. Маратон се одржава од 2002 године. Потпуна реконструкција позоришне сале са 

доградњом завршена је 2013.године.  
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4.5.3 Народни музеј  

Народни музеј у Лесковцу основан је 2. маја 1948. године са циљем 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 

 

4.5.4 Туристичке и културне манифестације 

Готово да 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 у Србији. За 
седам дана трајања ову манифестацију посети преко 450.000 гостију. Роштиљијада је аутентични, 
највећи и најпосећенији фестивал роштиља и меса у овом делу Европе. 
Од осталих манифестација издвајамо: 
-       Интeрнaциoнaлни фeстивaл гитaрe  
-       Бaлкaнскa смoтрa млaдих стрип aутoрa 
-       Лeскoвaчких дaнa музикe – ЛEДAMУС  
-       Кaрнeвaл Лeскoвaц  
-       ЛАЈФ, Лeскoвaчки интeрнaциoнaлни филмски фeстивaл  
-       Дaни Никoлaja Tимчeнкa, у знaк сeћaњa нa вeликoг књижeвнoг критичaрa и филoзoфa 
-       Драм дам фест – музички фестивал, смотра бубњара и бубњарска радионица 
 
 
4.6   СВОТ анализа 

- СНАГЕ 

- Постојање основних урбанистичких планских 

докумената за већи број насељених места; 

- Стратешки положај Коридор 10 

- Предузетници успешно послују на тржишту  

- Радна снага са искуством у раду 

- Индустријска зона у власништву града 

- Препознатљиви пољопривредни производи 

- Постојећи привредни капацитети као повољан 

амбијент за домаћа и страна улагања 

- Приступ тржишту радне снаге кроз мере 

запошљавања 

- Развијена мрежа институција( Фондови, 

невладине организације..)  

- Природни ресурси  

- Здрава животна средина као резултат смањења 

индустријских капацитета 

- Снажно језгро секундарне и солидна основа за 

развој терцијалне урбанизације (Лесковац); 

- Искуство у урбанистичком планирању; 

- Стечена искуства у укључивању приватне 

иницијативе; 

- СЛАБОСТИ 

- Неизграђен однос према предузетницима  

- Немогућност финансирања потребних промена  

- Недостатак менаџерских способности  

- Лоша приватизација (непостојање планова за 

решавање проблема) 

- Утицај политике на привреду 

- Лоше управљање промена 

- Слаби институционални капацитети  

- Одсуство сарадње институција 

- Централизована функција урбанистичког  

планирања; 

- Нетранспарентно одлучивање; 

- Немогућност финансирања потребних промена 

- Деградација природе комуналним активностима 

- Не постојање постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

- Неуређена животна средина; 

- Гломазна и спора администрација  

- Недовољно активна радна снага  

- Лоше управљање људским ресурсима и 

немотивисаност радника  
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- Непостојање личне одговорности  

- Неадекватна употреба капитала као основног  

фактора развоја по приоритетима  

- Недовољна подрска предузетничким идејама  

- Слабо коришћење информационих технологија  

- Неусклађеност профила занимања са потребама 

тржишта рада 

- Миграција квалификоване радне снаге 

- Недостатак перспективе након завршеног 

школовања  

- Застарела технологија 

- МОГУЋНОСТИ 

- Отварање ЕУ према Србији  

- Успостављање система вредности који важи у 

ЕУ 

- Коришћење ИПА фондова и разних донација; 

- Приватизација јавног сектора; 

- Појава нових технологија;  

- Реформа домаћег законодавства  

- Коришћење ИПА фондова и донација  

- Успешан завршетак процеса приватизације  

- Стварање кластера 

- Инфраструктурно опремање локација за 

инвестирање 

- Отварање технолошких паркова  

- Територијална реорганизација локалне власти 

- Доношење програма подршке запошљавању 

- Доношење програма за запошљавање  

- Развијање тржишта рада  

- Фискална децентрализација у циљу обезбеђења 

потребних средстава за развој   

- Стварање рационалне, ефикасне и модерне 

локалне самоуправе која представља добар 

сервис грађана и привреде  

- Подрска развоју пољопривреде кроз обуку 

пољопривредника, оснивање специјализованих 

удрузења произвођаца  

- Дефинисање заштићених подручја за 

производњу одређене врсте воћа, поврћа и 

органску производњу  

- Подрска издвајању производа јединствених 

карактеристика са застићеним географским 

пореклом - бренд  

- Суштинска децентрализација система јавне 

власти 

- ПРЕТЊЕ 

- Политичка нестабилност  

- Скупа и нефункционална држава  

- Урушавање тржишта рада  

- Реформа закона  

- Социјални немири  

- Лоша локална економска политика  

- Интензитет конкуренције (немогућност одговора 

односно реакције на конкуренцију)  

- Формирање и рад паралелних развојних и јавних  

институција 

- Недовољно познавање све захтевнијих и 

избирљивијих иностраних тржишта  

- Изложеност рецесији  

- Нефункционалност постојеће територијалне 

организације града Лесковца 
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5  СТИМУЛАЦИЈЕ ЗА УЛАГАЊА 

5.1 Подстицајне мере на националном нивоу 

5.1.1 Агенција за страна улагања и промоцију извоза - СИЕПА  

 У наставку су приказани досадашњи програми које је СИЕПА спроводила до 2013. године. 

О начину остваривања подстицаја у 2014. години одлучиваће нова Влада Републике Србије. 

- Програм подстицања директних инвестиција 

 Агенција за страна улагања и промоцију извоза - СИЕПА, спроводи програм подстицаја 

директних инвестиција према Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција 

("Сл. гласник РС", бр. 20/2012, 123/2012 и 14/2013). 

 Град Лресковац спада у трећу групу развијености. 

- Бесповратна финансијска средстава малим и средњим привредним друштвима за финансирање 

активности промоције њихових производа и услуга на страним тржиштима и повећање 

конкурентности.  

- Подршка извозно оријентисаним предузећима  

- Заједнички наступ са привредницима на међународним инвестиционим сајмовима 

 

5.1.2 Фонд за развој Републике Србије 

 Врсте кредита, као и начин одобравања у 2014. години још увек није дефинисан. У 

наставку су приказане врсте кредита које је одобравао Фонд за развој РС  до 2013. године. Врсте 

кредита које одобрава Фонд за развој Републике Србије су:  

- Краткорочни кредити  

Краткорочни кредити за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде биће 

одобравани привредним субјектима са роком отплате од три до дванаест месеци, са каматном 

стопом од 3% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС на дан 

уплате. Износ враћеног кредита не може бити мањи од номиналног износа додељеног кредита.  

- Кредитирање предузетника  

Кредити/гаранције за финансирање предузетника одобраваће се на основу захтева у којима 

посебно морају бити истакнути економски и тржишни аспект програма и финансијски показатељи 

пословног плана.  

- Старт-уп кредити, кредитирање старих и уметничких заната и женског предузетништва  

финансираће се из наплате раније одобрених кредита.  

- Кредитирање и старих уметничких заната  

- Кредити се одобравају у висини од 500.000,00 динара до 2.000.000,00 динара, са каматном стопом 

од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. 

- Кредитирање женског предузетништва  

 За подстицај и развој женског предузетништва (где су оснивачи жене које и управљају 

својим бизнисом) одобраваће се кредити у висини од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара. Кредити 

се одобравају са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења 

гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима са каматном стопом од 

2,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле; роком отплате кредита до пет година у 

оквиру којег је период почека од дванаест месеци.  

- Кредитирање привредних друштава и предузетника у недовољно развијеним јединицама локалне 

самоуправе. 
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5.1.3 Агенција за осигурање и финансирање извоза - АОФИ  

 Агенција за осигурање и финансирање извоза (даље: Агенција) бави се обезбеђивањем 

повољних финансијских средстава. У понуди услуга Агенције налазе се директно кредитирање, 

суфинансирање са пословном банком извозника и рефинансирање кредита преко пословне банке 

извозника. Велики извозници могу бити краткорочно финансирани у износу од 30.000 до 

1.500.000 евра у динарској противвредности, са роком отплате до 6 месеци и каматном стопом од 

3 - 5%. За извознике средње величине (извоз у претходној години већи од 300.000 евра), 

предвиђени су кредити у износу од 30.000 до 200.000 евра са роком отплате до 12 месеци, уз 

каматну стопу од ЕУРИБОР+1% до ЕУРИБОР+3%. Могуће је и суфинансирање у сарадњи са 

пословном банком извозника где Агенција пласира део средстава извознику, док други део 

траженог кредита финансира пословна банка под условима који су договорени са Агенцијом 

(каматна стопа и сви трошкови до максимално 10% годишње). У случају рефинансирања Агенција 

пласира средства пословним банкама по важећој каматној стопи за конкретне извознике, тако да 

пословне банке из тих средстава наплаћују каматну стопу на пласмане извозницима у износу до 

максимално 10% на годишњем нивоу. Банке затим могу да, кроз везане аранжмане по овом 

основу (рефинансирање са суфинансирањем), пласирају извозницима и део средстава из 

сопственог потенцијала где су каматна стопа и сви трошкови ограничени на ниво од максимално 

10% годишње. 

 

5.2 Пореске олакшице 

5.2.1 Закон о порезу на додату вредност 

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007 и 93/2012) 

 Законом о порезу на додату вредност уведен је ПДВ као општи порез на потрошњу који се 

обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга у свим фазама производње и промета 

добара и услуга, као и на увоз добара. 

 Општа стопа ПДВ за промет добара и услуга или увоз добара је 20%, а посебна стопа 

износи 8%.Законом су регулисана и пореска ослобођења за промет добара и услуга, пореска 

ослобођења код увоза добара, услови за одбитак предходног пореза, повраћај и рефракција 

пореза, као и посебни поступци опорезивања за одређене категорије привредних субјеката. 

- Мали обвезници (чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 

8.000.000 динара) немају обавезу обрачунавања ПДВ-а за извршен промет добара и услуга. 

- Обвезник ПДВ чији укупан промет у претходних 12 месеци није већи од 50.000.000 динара може 

да поднесе захтев надлежном пореском органу за одобравање плаћања пореске обавезе по 

наплаћеном потраживању за извршени промет добара и услуга под условима утврђеним законом. 

-  Право на повраћај ПДВ-а може се остварити претежним прометом добара у иностранство, тј. 

уколико је извоз добара обвезника ПДВ већи од 70% у односу на вредност укупног промета 

добара и услуга, односно најмање 10.000.000 евра.  

5.2.2 Закон о порезу на доходак грађана 

("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 

31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 

114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013 и 48/2013 - испр.) 
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 Порез на доходак грађана плаћају физичка лица која остварују доходак. Порезу на доходак 

грађана подлежу следеће врсте прихода: 

- зараде - стопа 10%; 

Основицу  пореза  на  зараде  за  запослене чини зарада умањена за износ од 11.000 динара 

месечно. 

 Послодавац који запосли приправника, лице које  је на дан закључења уговора о раду 

млађе од 30 година ослобађа  се обавезе  плаћања  обрачунатог  и  обустављеног  пореза  из  

зараде  новозапосленог  лица, за период од три године од дана заснивања радног односа тог 

лица, под условима утврђеним законом. Послодавац  који  запосли  на  неодређено  време  лице  

млађе  од  30 година, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде 

новозапосленог лица, за период од две године од дана заснивања радног односа, под условима 

утврђеним законом.   

 Послодавац који запосли лице старије од 45 година слобађа се обавезе плаћања  

обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог новозапосленог лица, под условима утврђеним 

законом. Право пореског ослобођења у складу са ставом 1. овог члана послодавац остварује у 

периоду од две године од дана заснивања радног односа запосленог. 

 Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у складу са 

законом који уређује спречавање дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом 

правно-медицински валидном документацијом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе 

плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три године од дана 

заснивања радног односа. 

- приходи од самосталне делатности - стопа 10%; 

 Приходом од самосталне делатности, се сматра остварен приход од привредних 

делатности, урачунавши и делатности пољопривреде и шумарства, пружањем професионалних и 

интелектуалних других услуга, као и приход од других делатности, уколико се на тај приход по 

овом закону порез не плаћа по другом основу. 

- приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине - стопа 

20%; 

- приходи од капитала - стопа 15%; 

- приходи од непокретности - стопа 20%; 

- капитални добици - стопа 15%; 

 Предузетник  који  с  обзиром  на  околности није  у  стању  да  води  пословне  књиге, 

осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање 

делатности, има право да поднесе  захтев да порез на приходе од  самосталне делатности плаћа 

на паушално утврђен приход. Ближе одређење предузетника који имају право паушалног 

опорезивања утврђено је законом. 

5.2.3 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 

("Сл гласник РС.", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006 5/2009, 52/2011, 101/2011,7/2012 - усклађени дин. 

Зн, 8/2013 -. усклађени дин. изн. и 47/2013) 

Доприносима се обезбеђују средства за финансирање обавезног социјалног осигурања, и то 

пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај 

незапослености. 

- Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу: 

- за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 24%; 

- за обавезно здравствено осигурање - 12,3%; 
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- за осигурање за случај незапослености - 1,5%. 

Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, обрачун доприноса врши се 

по следећим стопама: 

- за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 13% за лица из члана 7. став 1. тач. 1) до 5)  

- овог закона, а 11% за послодавца, односно другог исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. 

тач. 1) до 5) овог закона 

- за обавезно здравствено осигурање - 6,15%; 

- за осигурање за случај незапослености - 0,75%. 

Према Члану 45, 45а, 45б послодавац може да оствари одређена умањења плаћања доприноса.  

 Ови подстицаји могу се остварити за лица старија од 50 година под одређеним условима 

кои су прописани законом. Послодавац мође бити ослобађен  обавезе  плаћања  доприноса  за  

обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет средстава 

послодавца.  

 За лице старије од 45 година, под одређеним условима кои су прописани законом 

послодавац може бити ослобађен  обавезе  плаћања  доприноса  за  обавезно социјално 

осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца у износу од 80%. 

 Право на ове подстицаје послодавац остварује у периоду од две године од дана 

заснивања радног односа запосленог и има обавезу према упосленом и наредне три године након 

истека подстицаја. Законодавац прописује и случајеве у којима ова обавеза престаје да важи. 

 За лице које се сматра приправником и млађе је од 30 послодавац може бити  ослобођен 

плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на 

терет средстава послодавца, за период од три године од дана заснивања радног односа тог лица, 

под условима прописаним законом.   

 Уколико послодавац  запосли  на  неодређено  време  лице млађе  од  30  година, може 

бити ослобођен обавезе плаћања доприноса  за обавезно социјално осигурање који  се  плаћају  

на  основицу,  односно  на  терет  средстава  послодавца,  за  период  од две године од дана 

заснивања радног односа тог лица, под условима прописаним законом.   

 Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом, ослобађа се 

обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на  основицу,  

односно  на  терет  средстава  послодавца,  за  период  од  три  године  од  дана заснивања радног 

односа тог лица.Послодавац може користити само једну од наведених подстицаја за једно 

новозапослено лице. 

 

5.2.4 Закон о порезу на добит правних лица  

("Сл гласник РС.", Бр 25/2001, 80/2002 80, / 2002 -. Др Закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 

119/2012 и 47/2013). 

 Стопа пореза на добит правних лица износи 15%.   

 Плаћања пореза на добит ослобађају се правна лица - предузећа за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно 

учешћу тих лица у укупном броју запослених.   

 Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у чија основна средства 

друго лице уложи више од једне милијарде динара и у периоду улагања додатно запосли на 

неодређено време најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица у 

периоду од десет година сразмерно том улагању.  Улагањем у основна средства од стране другог 
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лица овог члана, сматра се и улагање у основни капитал и повећање основног капитала у складу са 

законом. 

5.2.5 Подстицајне мере града Лесковца  

Повољности за закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

 Члан 59 Одлуке о грађевинском земљишту града Лесковца, ("Сл. гласник града Лесковца", 

бр. 18/2009, 4/2010, 23/2010, 2/2011, 23/2011, 27/2011 и 1/2012) дефинише да се земљиште може 

дати у закуп или отуђити ради изградње, јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 

огласом а у складу са Законом.  

 Међутим, Члан 62 дефинише могућност да се грађевинско земљиште у јавној својини 

може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, а у случајевима предвиђеним чланом 96. 

став 9. Закона о планирању и изградњи.  

 Чланом 70 дефинисана је могућност да јединица локалне самоуправе може отуђити или 

дати у закуп грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене или дати у закуп 

грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе.Ово право 

локалне самоуправе дефинисано је и Уредбом Владе Републике Србије о условима и начину под 

којима локална самоуправа може да отуђи или а у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од 

тржишне, односно без накнаде (Објављена у "Сл. гласнику РС", бр. 13 од 12. марта 2010, 54/11, 

21/12, 121/12) 

 Члан 2.ове Уредбе дефинише могућност да јединица локалне самоуправе може отуђити 

или дати у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по цени која је мања од тржишне цене 

или без накнаде, по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о планирању 

и изградњи.Један од услова за добијање сагласности је и процена да је грађевинско земљиште 

намењено за изградњу објекта у функцији реализације пројеката економског развоја. 

 Услов је да лице коме се земљиште отуђује или даје у закуп нема у власништву, односно 

закупу оствареном у складу са Законом, друго грађевинско земљиште на коме је предвиђена 

изградња објекта који може бити у функцији реализације пројеката економског развоја, на 

територији јединице локалне самоуправе на којој се налази грађевинско земљиште које је 

предмет отуђења, односно давања у закуп. 

 Пројекти економског развоја из члана 2.тачка 1) ове уредбе су дефинисани Чланом 3. 

(пројекти чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1% као и 

пројекти у којима се број запослених у привреди повећава за најмање 0,5%). 

 Посебну погодност за град Лесковац дефинише Члан 3г: 

 Јединица локалне самоуправе која на својој територији има више од 100.000 становника 

може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште чија је површина већа од 25 ари, по цени 

мањој од тржишне или без накнаде, по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са 

Законом о планирању и изградњи, под условом да је то грађевинско земљиште намењено за 

изградњу објеката: 

 1) из производне делатности који су у функцији реализације пројеката локалног економског 

развоја; 

 2) за обављање услуга у области информационо комуникационих технологија које могу бити 

предмет међународне трговине. 

 Стицалац права својине, односно права закупа на грађевинском земљишту из става 1.овог 

члана, дужан је да у року од три године од дана судске овере уговора о отуђењу, односно уговора 

о закупу, запосли на свака два ара отуђеног, односно закупљеног грађевинског земљишта, 

најмање једно лице на неодређено време. 
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 У случају да закупац, не испуни наведену обавезу јединица локалне самоуправе има право 

да једностарно раскине уговор или закупцу наплати цену, односно закупнину грађевинског 

земљишта по тржишној цени грађевинског земљишта. 

Накнада за уређење грађевинског земљишта 

Град Лесковац Одлуком о грађевинском земљишту ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2009, 

4/2010, 23/2010, 27/2011 и 2/2012) предвиђа значајна умањења за плаћање накнаде за уређење 

грађевинског земљишта. Умањење зависи од делатности којом ће се инвеститор бавити 

(производња,трговина....) и броја радника који ће се запослити  (чл.31 Одлуке): 

 Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује на основу следећих 

критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског 

земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта (Члан 10 Одлуке).  

 Члан 31: Накнада за уређење грађевинског земљишта за изградњу привредно-

производних објеката и пословних објеката осим за изградњу објеката у којима ће се обављати 

услужна делатност коцкање и клађење, забавне игре, игре на срећу и барови умањује се за: 

- 20% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију у трећој зони; 

- 30% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију у четвртој зони; 

- 50% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију у петој зони; 

 У шестој зони накнада за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката из члана 

18. Одлуке, наплаћује се 100 дин/м2 (осим за изградњу објеката у којима ће се обављати услужна 

делатност коцкање и клађење, забавне игре, игре на срећу и барови). 

 Право на умањење накнаде има инвеститор објекта који ће се обавезати да запосли 

одређени број радника, а вредност инвестиције за изградњу објекта није мања 500.000 еура. 

Умањење се врши у зависности од броја запослених радника, и то:  

1. од 10 до 20 запослених - 10% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију;  

2. од 20 до 50 запослених - 20% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију;  

3. од 50 до 100 запослених - 30% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију;  

4. од 100 до 200 запослених - 40% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију;  

5. преко 200 запослених - 50% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију.  

 Право на умањење из става 6. овог члана, остварује инвеститор уколико у периоду од 2 

године од дана прибављања употребне дозволе за објекат изврши уговорну обавезу о броју и 

динамици запошљавања.  

 Уколико се ради о инвестицијама од ширег значаја за локалну заједницу или ако 

инвеститор учествује својим средствима за изградњу комуналне инфраструктуре могуће је да 

Скупштина града донесе одлуку о додатним ослобађањима. 

 Још једну могућност умањења даје и Члан 53, по коме се висина накнаде умањује за 30% 

када се уплата изврши у целокупном износу даном потписивања уговора. Инвеститор који отпочне 

плаћање накнаде у ратама, а затим уплату преосталог дуга изврши одједном, има право на 

умањење накнаде за 30% на преостали ревалоризовани износ, под условом да је број недоспелих 

рата најмање 6 (шест).  

Такса за истицање фирме тзв. Фирмарина 

 На основу Одлуке о локалним комуналним таксама("Сл гласник Града Лесковца.", Бр. 

2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012 и 1/2013)за истицање фирме на пословном 

простору и ван њега, тзв. фирмарина, такса се утврђује годишње и дефинисана је у тарифном 
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броју 4. од октобра 2012. године  укинута је обавеза плаћања фирмарине малим правним лицима 

и предузетницима саприходом мањим од 50 милиона динара годишње. Одлуком за 2014.годину 

ова одредба остаје на снази. 

Програм субвенција уз подршку Националне службе за запошљавање 

Програм субвенционисања нових радних места и самозапошљавања биће спроведен и у 2014. 

години. Град Лесковац је определио средства у износу од 30.000.000,00 динара и то за следеће 

програме: 

- Промоција отварања нових радних места и подстицање предузетништва кроз програм субвенције 

за отварање нових радних места укупним износом од 12.000.000,00 динара. 

 Висина субвенције у 2013. години износила је 120.000,00 динара. Уколико се  на 

новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције износи 

150.000,00 по особи. 

- Промоција отварања нових радних места и подстицање предузетништва кроз самозапошљавање 

финансијском подршком у износу од 10.000.000,00 динара. 

 Субвенција за самозапошљавање  у 2013. години додељивана је незапосленим лицима  у 

једнократном износу од  160.000,00  динара, односно  200.000,00 динара  за особе  са 

инвалидитетом,  ради  оснивања  радње, задруге  или другог облика предузетништва или 

оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.Незапослено лице 

које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану 

делатност најмање 12 месеци 

- Организовање и спровођење додатног образовања и обука - програм струче праксе са 

4.000.000,00 динара. 

- Организовање и спровођење додатног образовања и обука - програм стручне праксе 

високошколаца са просеком преко 9  са 4.000.000,00 динара. 

5.3 Јединствена предност Лесковца као места за улагања и конкурентска матрица 

5.3.1 Оцена конкурентности 

 Оцена града Лесковца према главним референтним тачкама за мерење јединствене 

привлачности општина као локација за привлачење ДСИ дата је у табеларном приказу. 

 

Табела: Конкурентска матрица 

Критеријум Оцена Коментар 

Квалификована 

радна снага 
Средња 

За рад у привредним гранама које захтевају веће ангажовање 

високо квалификованог кадра (ИТ и остале високо технолошке 

гране), град Лесковац не можемо оценити високом оценом. 

Међутим, уколико посматрамо гране индуструје које су 

приоритетне у развоју (прехрамбену индустрију, дрвну 

индустрију, текстилну и хемијску), град Лесковац располаже 

радном снагом са искуством у раду, што представља велику 

предност. Такође, постоји  школовање кадрова текстилне 

струке, средње и високе стручне спреме, као и високо 

образованих технолога. 

Трошкови радне 

снаге 
Висока 

Трошкови радне снаге у Лесковцу су знатно нижи од просека у 

Србији. Просечна бруто зарада у Лесковцу у јулу 2013.године 



38 
 

износила је 48443 динара (35161 динара нето зараде), док је на 

нивоу Србије износила 60896 динара (44182 нето) 

Имовински 

трошкови 
Средња 

Имовински трошкови су нижи од имовинских тошкова у Нишу, 

Београду, Новом Саду. Цене изнајмљивања или куповине 

пословног и стамбеног простора су такође ниже. 

Приступ 

домаћем 

тржишту 

Висока 

Лесковац има добар приступ главним урбаним зонама у 

региону. Удаљеност од Ниша је 45 км а од Београда 280 км. Везу 

са овим центрима Лесковац остварује преко аутопута Е 75, што 

представља велику предност у односу на градове у Источној и 

Западној Србији. 

Приступ 

међународном 

тржишту 

Висока 
Лесковац је удаљен од Софије 155, Скопља 160 км, Солуна 360 

км. Налази се на раскрсници међународних путева и коридора.   

Приступ 

саобраћајним 

коридорима и 

међународном 

аеродрому 

Висока 

Од путева најзначајнији је пут Е 75 који спаја мађарску и 

македонску границу, који је од урбаног центра Лесковца удаљен 

8 км. Из Лесковца воде регионални путеви до Приштине, Пирота 

и Босилеграда. Лесковац је удаљен од Ниша 45, Београда 280, 

Софије 155, Скопља 160 км. У сваком од ових градова постоји 

аеродром што ствара добре услове за транспорт робе.  

Пан-европска 

железница 
Висока 

Лесковац се налази на коридору проласка међународних возова 

који са запада Европе путују до Скопља, Солуна и Атине 

(међународни пружни правац Београд – Атина). 

Енергетски 

трошкови 
Средња 

Цене струје су ниске, али су цене бензина на нивоу нових 

земаља чланица ЕУ. Гас је доведен до гасних станица у 

индустријским зонама и постоји могућност за коришћење овог 

енергента.  

Могућност за 

гринфилд 

инвестиције 

Висока 
Зелена зона, нова индустријска зона намењене инвестицијама, 

представља велики потенцијал за нове гринфилд инвестиције.  

Доступност 

добављача 
Висока 

Као највећу предност можемо издвојити локалне добављаче из 

сектора пољопривредне производње, јер су пољопривредни 

производи најбитнији ресурс за развој „Зелене зоне“. Такође, 

врло успешно се издвајају и мала и средња предузећа у домену 

текстилне, хемијске и дрвне индустрије. База добављача на сајту 

СИЕПА-е садржи 49 предузећа са територије града Лесковца. 

Квалитет 

локалне управе 
Висока 

Град Лесковац  као Град са повољним пословним окружењем 

континуирано ради на унапређењу пословања у циљу 

поједностављивања процедура и стварања услова за отварање 

нових радних места.  

Банкарске 

услуге 
Ниска 

Експозитуре већих банака су присутне у Лесковцу, али је 

банкарски систем такав да кредити за развој привреде 

генерално нису повољни у поређењу са развијенијим 

европским земљама.  

Инфраструктура 

пословне 

подршкеи 

стимулације  

Висока 

Агенција за локални економски развој је на располагању 

привреди за реализацију инвестиција и нових радних места. 

Подршку привреди пружа у континуираном информисању о 

подстицајима Републике и пружа помоћ у реализацији. Такође, 
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град спроводи Јавне позиве у партнерству са НСЗ-ом о 

субвенцијама привреди у укупном износу од 60.000.000,00 

динара од стране града. 

Северна индустријска зона прерасла је у Технолошко 

прехрамбени парк, који је осим реконструисане инфраструктуре 

развио подршку у промоцији производа својих чланова.  

Зелена зона, нова индустријска зона, намењена развоју 

прехрамбене индустрије је у завршној фази инфраструктурне 

припреме.  

Привлачност 

места 
Средња 

Разнолика природаи пејзаж, али туристичка инфраструктура 

лошег квалитета. 

Приступ 

високошколским 

установама 

Средња 

Технолошки факултет, Висока пословна школа струковних 

студија, Висока струковна школа за текстил и дизајн. 

Технолошки факултет је део Нишког универзитета и као такав не 

постоји на територији Ниша, што представља предност тог 

факултета.  

Јавни превоз Средња 
Покривеност линијама је солидна, с обзиром на велики број 

насељених места и разуђеност општине. 

Становање Средња 

 Динамична стамбена изградња била је 60-их година 20-тог 

века, док је после 2000. године драстично смањена. У 

2011.години изграђено је свега 120 станова и тренд опадања је 

настављен. 

 

5.3.2 Град са повољним пословним окружењем 

 Град Лесковац сертификован је као Град са повољним пословним окружењем 2010. 

године. Након истека четворогодишњег периода, покренули смо процес рецертификације.  

 Процес Рецертификације значио је и унапређење у односу на предходне резултате и сада 

представља процес регионалног карактера. То значи да сертификоване општине и градови у 

региону (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија) испуњавају исте услове, потребне 

за успешан рад привреде и привлачење нових инвестиција.  

 Нaкoн пoсeтe вeрификaциoнe кoмисиje, 12.03.2014. гoдинe и провере достављене 

документације и потребних процедура, кoнстaтoвaнo je да град Лесковац има 89% испуњења 

критеријума и да је Град са повољним пословним окружењем.  

 

6 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ПРИМЕНА ПЛАНА ДСИ 

6.1 Избор тела за имплементацију 

 Имплементацију Локалног плана привлачења директних страних инвестиција спровешће 

Радно тело за имплементацију. Улога и обавезе радног тела за имплементацију Локалног плана 

привлачења директних страних инвестиција дефинисаће се посебним актом издатим од стране 

Градског већа. Радно тело за имплементацију Локалног плана привлачења директних страних 

инвестиција биће састављено од представника следећих градских институција и управа: 

- Агенција за локални економски развој 

- Јединствени шалтерза подршку бизнису и издавање грађевинских дозвола 

- Градска управа за привреду и пољопривреду 
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- Градска управа за урбанизам, грађевинске, комунално стамбене послове, саобраћај и путеве 

- Градска управа за финансије 

- Градска управа за друштвене делатности 

- Опште удружење предузетника  

 

6.2           Избор тела за мониторинг 

 Радни тело за мониторингбиће формирано у оквиру Агенције за локални економски 

развој, као институције задужене за израду и праћење развојних стратегија, као и сарадњу са 

донаторима и потенцијалним инвеститорима. Радно тело оцењује напредак спровођења 

Локалног плана привлачења директних страних инвестиција за текућу годину и даје препоруке за 

ажурирање Плана у сарадњи са Радним телом за имплементацију и спровођење плана.  

 Активности Радног тела за мониторинг и ажурирање Плана  биће следећи:  

- Упоређује Локални план привлачења директних страних инвестиција за текућу годину са буџетом 

и утврђује да ли се користе ресурси у складу са планом 

- Утврђује да ли је остварење Плана на задовољавајућем нивоу  

- Процењује евентуалне промене и околности које могу утицати на имплементацију плана а које 

захтевају ревизију плана (нпр. финансијске промене, мањак људских ресурса, знатне промене у 

нивоу директних страних инвестиција, ревизија Стратегије развоја) 

6.3 Акциони план 

 Нajвaжниjи дeo рaзвojнoг плaнa у oблaсти ДСИ  су aктивнoсти oднoснo прojeкти дати у  

четворогодишњем плaну.  Пројекти садржани у овом плану саставни су део важећих развојних 

докумената (Стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja 2010-2019, Прoгрaмa рaдa AЛEРa зa 2014.гoдину, 

Акциoнoг плaнa рaзвoja Зeлeнe зoнe, Плaнa кaпитaлних инвeстициja) или су предложени од стране 

Градског већа, АЛЕР-а и Савета за развој града  или су утврђени као приоритети на 

међуопштинском нивоу (Нoвe прojeктнe идeje прeдлoжeнe oд стрaнe  5 oпштинa:  Лeскoвaц, 

Врaњe, Нoви Пaзaр, Приjeпoљe и Ивaњицa бaзирaнe нa стрaтeшким циљeвимa и приoритeтимa, 

смeрницaмa и приoритeтимa нa лoкaлнoм, нaциoнaлнoм и EУ нивoу). 

Прojeкти су нa рaдиoници бирaни прeмa слeдeћим критeриjумимa:  

 Рeгиoнaлни кaрaктeр прojeктa (нajмaњe три oпштинe удружeнe у прojeкту) 

 Нивo утицaja нa oтвaрaњe рaдних мeстa  

 Вaжнoст зa рaзвoj лoкaлнe зajeдницe 

 Мoгућнoст нaдoгрaдњe нa виши нивo (мeђулoкaлни, нaциoнaлни, прeкoгрaнични, eврoпски) 

 Мoгућнoст oсигурaњa финaнсиjских срeдстaвa (из нaциoиaлних, EУ, билaтeрaлних и других 

фoндoвa и извoрa финaнсирaњa) 

 Мoгућнoст прoнaлaскa пaртнeрa (нa свим нивoимa) 

 Пoстojaњe кaпaцитeтa зa спрoвoђeњe (ту сe првeнствeнo мисли нa нoсиoцa прojeктa, 

Привaтнo jaвнo пaртнeрствo 

 

Четворогодишњи акциони план (јул 2014 - јул 2018) 

I Развој планске и пројектне документације 

1. Израда недостајућих Планова генералне регулације за грађевински реон Лесковац 

- Oпшти циљ: Ставрање основних услова за развој града и нове инвестиције  

- Финaнсиjски рeсурси: 50.000 еура 

- Извори финансирања: Град Лесковац 
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- Носилац активности: ГУ за урбанизам 

 

2. Постављање целокупне планске документације и оперативан рад на изради ГИС-а за целу 

територију града 

- Oпшти циљ: Ставрање основних услова за развој града и нове инвестиције  

- Извори финансирања: Град Лесковац 

- Носилац активности: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

 

3. Израда пројектне документације потребне за рeвитaлизaциjу браунфилд лoкaциje 

- Oпшти циљ - Стварање услова за нове инвестиције 

- Специфични циљ: Припрема пројекта за реконструкцију, санацију или рушење и рашчишћавање 

локације, у зависности од предходних свеобухватних аланиза локација 

- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације  

- Финaнсиjски рeсурси - град, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС, остали дoнaтoри 

- Носилац активности: АЛЕР 

4. Припрема планске и пројектне документације за Склaдишнo - дистрибутивни цeнтар 

- Oпшти циљ - Изрaдa Студиje извoдљивoсти Склaдишнo дистрибутивнoг цeнтрa, изрaдa и усвajaњe 

пoтрeбних урбaнистичких плaнoвa, прojeктoвaњe oбjeктa 

- Финaнсиjски рeсурси – 30.000 евра 

- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације 

- Носилац активности: АЛЕР  

II Развој инфраструктуре 

5. Изградња цeнтрaлнoг пoстрojeња зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa 

- Oпшти циљ: Успoстaвљaњe oдгoвaрajућeг систeмa сaкупљaњa, трeтмaнa и oдлaгaњa oтпaдних 

вoдa зa oкo 85.000 стaнoвникa  

- Специфични циљ: Сaкупљaњe, трaнсфeр, трeтмaн и oдлaгaњe индустриjских oтпaдних вoдa кoje су 

прoшлe прeдтрeтмaн 

- Финaнсиjски рeсурси: 24.020.000 eврa 

- Лидeр: Грaд Лeскoвaц 

- Пaртнeри: Фoнд зa зaштиту живoтнe срeдинe Републике Србије, OРИO, ИПA 

 

6. Обилазница око Лесковца (укључујући и Булевар Николе Пашића)  

- Oпшти циљ: Побољшање инфраструктурних услова за теретни саобраћај и измештање теретног 

саобраћаја из ужег градског језгра 

- Спeцифични циљ: Побољчање инфраструктурних услова за ДСИ  

- Финaнсиjски рeсурси: 1.000.000 евра 

- Носилац активности: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  

- Пaртнeри:  Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, ИПА  

 

7. Изградња путног правца који повезује пут првог реда приоритета број 9 и путни правац 

Турековац – Горње Стопање 

- Oпшти циљ: Побољшање инфраструктурних услова за теретни саобраћај и измештање теретног 

саобраћаја из ужег градског језгра 

- Спeцифични циљ: Побољшавање инфраструктурних услова за директне стране инвестиције  
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- Финaнсиjски рeсурси: 60.000 еура 

- Извори финансирања: Град Лесковац, Република Србија, ИПА 

- Носилац активности: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  

- Пaртнeри:  Министарства Републике Србије 

 

8. Инфрaструктурнo oпрeмaњe  Склaдишнo - дистрибутивнoг цeнтрa 

- Oпшти циљ – Стварање инфраструктурних услова за развој  

- Финaнсиjски рeсурси – 1.500.000 евра 

- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације 

- Носилац активности: ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  

 

9. Проширење и реконструкција постојеће топлане "Звезда" I фаза 

- Oпшти циљ: Побољшање инфраструктурних услова за теретни саобраћај и измештање теретног 

саобраћаја из ужег градског језгра 

- Спeцифични циљ: Побољчање инфраструктурних услова за ДСИ  

- Финaнсиjски рeсурси: 550.000 еура 

- Извори финансирања: Град Лесковац, Влада Републике Србије, КФВ 

- Носилац активности: ЈKП Топлана  

 

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

- Oпшти циљ: Побољшање инфраструктурних услова за теретни саобраћај и измештање теретног 

саобраћаја из ужег градског језгра 

- Спeцифични циљ: Побољшање инфраструктурних услова за ДСИ  

- Финaнсиjски рeсурси: 220.000 еура 

- Извори финансирања: Град Лесковац, Република Србија, ИПА и остали донатори  

- Носилац активности: ЈKП Топлана 

 

III  Пројекти подршке пословном окружењу посебно у функцији раста запошљавања и 

креирања нових радних места 

 

11. Фoрмирaњe  бизнис инкубaтoрa  

- Oпшти циљ: Интeнзивнa припрeмa будућих привредника, крoз oпшту и спeциjaлистичку (тeoриjску 

и прaктичну) oбуку  

- Спeцифични циљ: Jaчaњe стручних људских рeсурсa кao oснoвнoг фaктoрa рaзвoja MСП и 

привaтнoг прeдузeтништвa, мoгућнoст стручнe дoквaлификaциje и прeквaлификaциje 

- Финaнсиjски рeсурси: 24.000 eврa 

- Извор финансија: град, држaвни oргaни, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне организације  

- Носилац активности: АЛЕР 

- Пaртнeри: Стaрт ап приврeдници 

 

12. Фoрмирaњe бизнис трeнинг цeнтрa 

- Oпшти циљ: Oбeзбeдити aдeквaтaн oбрaзoвни прoгрaм крoз усклaђивaњe пoнудe и трaжњe нa 

тржишту рaдa сa пoтрeбaмa пoстojeћих кoмпaниja и пoтeнциjaлних инвeститoрa. 

- Спeцифичaн циљ: Фoрмирaњe функциoнaнoг бизнис трeнинг цeнтрa кao инструмeнтa лoкaлнoг 

eкoнoмскoг рaзвoja 

- Финaнсиjски рeсурси: 220.655 eврa 
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- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације 

- Носилац активности: АЛЕР  

- Пaртнeри: НСЗ, НГO 

 

13. Рeвитaлизaциja браунфилд лoкaциje 

- Oпшти циљ - Стварање услова за нове инвестиције 

- Специфични циљ: Припрема пројекта за реконструкцију, санацију или рушење и рашчишћавање 

локације, у зависности од предходних свеобухватних аланиза локација 

- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације 

- Носилац активности: АЛЕР  

 

 

 

 

14. Фoрмирaњe цeнтрa зa тaлeнтe  

- Oпшти циљ -  фoрмирaн цeнтaр зa тaлeнтe 

- Финaнсиjски рeсурси – 50.000 еура 

- Лидeр - Aгeнциja зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj 

- Носилац активности: АЛЕР 

- Пaртнeри: Шкoлске установе 

 

15. Изгрaдњa oбjeкaтa зa склaдиштeњe, пaкoвaњe, клaсирaњe и oбjeктa бeрзe у oквиру склaдишнo-

дистрибутивнoг цeнтрa 

- Oпшти циљ  - Изгрaдњa oбjeкaтa зa нeсмeтaнo oбaвљaњe функциje склaдишнo-дистрибутивнoг 

цeнтрa 

- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације 

- Носилац активности: АЛЕР  

 

16. Регионални центар за контролу прехрамбених производа 

- Oпшти циљ  - Унапређење пословнох амбијента града  

- Извор финансија: град, државне институције, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације  

- Носилац активности: АЛЕР 

 

IV  Међуопштински пројекти утврђени у сарадњи са ЕУ Прогресом 

 

17. Привлaчeњe ДСИ крoз рaзвoj лaнцa лoкaлних дoбaвљaчa и пoдугoвaрaњe 

- Oпшти циљ: Пoвeћaњe ДСИ пo oснову пoдугoвaрaњa зa 20% дo 2017  

- Спeцифични циљ: Унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти, тeхнoлoшкe, кaдрoвскe, инoвaтивнe и прoмoтивнe 

спсoбнсoти лoкaлних дoбaвљaчa. 

- Спeцифични циљ: Лoкaлнo  и мeђунaрoднo умрeжaвaњe приврeдe. 

- Финaнсиjски рeсурси: 35.000 еура 

- Извор финансија: општина лидер, I фaзa – Европски ПРOГРEС, II фaзa - УНИДO индустриjскa 

кooпeрaциja, дoпринoс члaницa мрeжe, сajмoви, публикaциje, oбукa. 
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- Лидeр : Н. Пaзaр 

- Пaртнeри:  Врaњe, Лeскoвaц, Ивaњицa, Приjeпoљe, Удружeњa приврeдникa, MСП и вeлика 

предузећа, бaнкe, ПКС, РРA, нaучнe и кoнсултaнтскe oргaнизaциje, клaстeри. 

 

18. Унaпрeђeњe прoмoтивних aктивнoсти  зa ДСИ 

- Oпшти циљ: Eфикaсниjи и eфeктивниjи тeритoриjaлни мaркeтинг инвeстициoних мoгућнoсти 

- Финaнсиjски рeсурси: 50.000 eурa 

- Извор финансија: општина лидер, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и остале донаторске мeђунaрoднe 

oргaнизaциje 

- Лидeр: Лeскoвaц 

- Носилац активности: АЛЕР  Лесковац 

- Пaртнeри:  Врaњe, Н.Пaзaр, Ивaњицa, Приjeпoљe 

 

 

 

 

19. Организација ДСИ Службе 

- Oпшти циљ:  Унaпрeђeњe oргaнизaциoнoг кaпaцитeтa ДСИ oпштинe 

- Финaнсиjски рeсурси: 30.000 eурa  

- Извор финансија: општина лидер, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и остале донаторске мeђунaрoднe 

oргaнизaциje 

- Лидeр:  Приjeпoљe 

- Пaртнeр:  Врaњe, Н.Пaзaр, Ивaњицa, Лeскoвaц 

 

20. Унaпрeђeњe вeштинa рaднe снaгe 

- Oпшти циљ: Пoвeћaњe зaпoслeнoсти зa 20% дo 2017. 

- Спeцифични циљ: Унaпрeђeње вeштинa и знaњa лoкaлнe рaднe снaгe 

- Спeцифични циљ: Смaњeњe oдливa млaдих и смaњeњe дeпoпулaциje 

- Финaнсиjски рeсурси: 160.000 eурa, 

- Извор финансија:  општинa лидер, НСЗ, пoслoдaвци, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС, ГTЗ и остале донаторске 

мeђунaрoднe oргaнизaциje 

- Лидeр: Врaњe 

- Пaртнeри: Лeскoвaц, Н.Пaзaр, Ивaњицa, Приjeпoљe, обрaзoвнe инситуциje, НСЗ, ПКС. 

 

21. Унaпрeђeњe eтнo улaгaњa 

- Oпшти циљ: Прoширeњe бaзe инвeститoрa зa 20% пo oснoву eтнo улaгaњa дo 2017. године 

- Финaнсиjски рeсурси: 70.000 eурa 

- Извор финансија: општина лидер, држaвни oргaни, ЕВРОПСКИ ПРOГРEС и другe мeђународне 

организације  

- Лидeр: Нoви Пaзaр 

- Пaртнeри: Врaњe, Лeскoвaц, Ивaњицa, Приjeпoљe, Удружeњe приврeдe, Клубoви диjспoрe ПКС и 

диплoмaтскa прeдстaвништвa, мeдиjи. 

 

6.4 Гантограм активности 

Р. 
bр. 

Пројект
и 

 
Година спровођења 

20
14  

2015 година 2016 година 2017 година 2018 
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Шестомесечни циклус  (I 

ili II полугодишњи 

период) 

II I II I II I II I 

1.  

Израда недостајући Планова 

генералне регулације за 

грађевински реон Лесковац 

        

2. 

Постављање целокупне планске 

документације и оперативан рад 

на изради ГИС-а за целу територију 

града 

        

3. 

22. Израда пројектне документације 

потребне за рeвитaлизaциjу 

браунфилд лoкaциje 

        

4. 

Припрема планске и пројектне 

документације за Склaдишнo - 

дистрибутивнoг цeнтрa 
        

5. 
1. Цeнтрaлнo пoстрojeњe зa 

прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa 
        

6. 

1. Обилазница око Лесковца 

(укључујући и Булевар Николе 

Пашића 

        

7. 

Изградња путног правца који 

повезује Пут првог реда 

приоритета број 9 и путни правац 

Турековац – Горње Стопање 

        

8. 

1. Инфрaструктурнo oпрeмaњe  

Склaдишнo - дистрибутивнoг 

цeнтрa 

        

9. 
Проширење и реконструкција 

постојеће топлане "Звезда"          

10. 
Изградња топлане "Победа" и 

даљински систем грејања 1. фаза         

11. 1. Фoрмирaњe  бизнис инкубaтoрa          

12. 
1. Фoрмирaњe бизнис трeнинг 

цeнтрa 
        

13 
1. Рeвитaлизaциja браунфилд 

лoкaциje 
        

14. Фoрмирaњe цeнтрa зa тaлeнтe          

15. 

Изгрaдњa oбjeкaтa зa 

склaдиштeњe, пaкoвaњe, 

клaсирaњe и oбjeктa бeрзe у 

oквиру склaдишнo-дистрибутивнoг 

цeнтрa 

        

16. Регионални центар за контролу         
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прехрамбених производа 

17. 

Привлaчeњe ДСИ крoз рaзвoj 

лaнцa лoкaлних дoбaвљaчa и 

пoдугoвaрaњe 
        

18. 
2. Унaпрeђeњe прoмoтивних 

aктивнoсти  зa ДСИ 
        

19. 1. Организација ДСИ Службе         

20. 1. Унaпрeђeњe вeштинa рaднe снaгe         

21.  Унaпрeђeњe eтнo улaгaњa         

 
 

 

 


