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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 

Поштовани суграђани, 

 

Пред Вама је План развоја општине Лебане за период 2023-2030. године, свеобухватни дугорочни 

документ развојног планирања наше општине. У изради Плана развоја учешће су узели сви 

заинтересовани актери општине Лебане, представници јавног сектора, привредници, цивилни 

сектор, одборници и грађани. Увид јавности је обезбедио транспарентност у изради овог веома 

значајног документа и општи консензус о кључним правцима развоја општине Лебане. Основни циљ 

Плана развоја општине Лебане јесте постизање одрживог развоја и раста заснованог на знању и 

иновативности. Одрживи развој је окосница Плана развоја јер је обавеза данашње генерације да 

остави потомству бар онолико шанси за развој колико их она има. Садашња генерација има право 

на ресурсе и здраву животну средину, али не сме угрозити исто такво право наредним 

генерацијама. Због тога брига за одрживи развој је значајна карика у ланцу постизања успеха у том 

правцу, тако да се План развоја посматра и вреднује као један од приоритета у низу задатака 

постављених пред нашу локалну самоуправу у овом захтевном времену. Овим планом обухваћени су 

аспекти економског и друштвеног, као и аспекти заштите и унапређења животне средине. 

Концепт развоја општине заснивамо на циљевима, који треба да допринесу побољшању квалитета 

живота, кроз отварање нових радних места и даљег смањења стопе незапослености, стварање 

могућности за нова улагања и инвестиције, повезивање наше општине са другим општинама, 

градовима и државама у региону, пратећи модерна технолошка достигнућа и примере добре праксе 

развијених земаља. Детаљно разрађени циљеви и мере нису само добра основа за планирање 

коришћења општинских буџетских средстава, већ и добра основа за приступ домаћим и спољним 

изворима финансирања, попут републичког буџета, претприступних програма Европске Уније и 

међународних фондова. Успешном реализацијом планираних инфраструктурних пројеката, 

изградњом производних капацитета, развојем туризма, села и пољопривреде, заштитом животне 

средине, успориће се процес одлива становништва са наших простора.  

 

Пред нама је заједнички задатак и изазов да у наредним годинама радимо на остваривању 

дефинисаних циљева у Плану развоја, чиме бисмо остварили своју визију, а то је да општина Лебане 

буде општина у којој људи желе да живе, раде и стварају! 

 

 

Председник општине Лебане 

Иван Богдановић 
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1. УВОД  
 

Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст, који осим економске 
ефикасности, технолошког напретка, иновативности целог друштва и друштвено одговорног 
пословања обезбеђује смањење сиромаштва, боље коришћење ресурса, унапређење здравствених 
услова и квалитета живота и смањење загађења уз очување биодиверзитета. Стога је планирање 
развоја локане заједнице континуирани процес утврђивања одрживих циљева развоја и начина 
њихове реализације. План развоја општине Лебане за период 2023-2030.године (у даљем тексту: План 
развоја) је свеобухватни дугорочни документ развојног планирања општине, који дефинише 
приоритетне циљеве развоја и мере којима ће се ти циљеви постићи. Циљ израде Плана је дефинисање 
визије развоја, одређивање развојних праваца и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу 
квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање 
системских промена кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, планском и рационалном 
коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење 
социјалног напредка и смањење сиромаштва пружања квалитетног образовања, здравствене заштите, 
социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна 
права, укључујући право и једнаке могућности за све. План развоја представља дугорочни документ 
развојног планирања најширег обухвата и највишег реда и као такав представља основу за касније 
доношење развојних документа за појединачне области планирања, програма, концепата политика, 
акционих планова и осталих планских докумената предвиђених законским оквиром. План развоја је 
припремљен за период од седам година и омогућава локалној самоуправи да реално сагледа и опише 
постојеће стање у погледу проблема и развојних шанси, као и да утврди начине за њихово 
превазилажење. Општина Лебане је приступила изради Плана развоја по смерницама и методологији 
дефинисаној Законом о планском систему ("Службени гласник РС", број 30/2018.) и подзаконским 
актима који ближе уређују ову област, и то Уредба о методологији управљања јавним политикама, 
анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 
("Службени гласник РС", број 8/2019.) и Уредба о обавезним елементима плана развоја аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 107/2020.).  
 

Илустрација 1. Обавезни елементи Плана развоја  
 

 
 
Поштујући задате смернице, План развоја садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно 
жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис 
одговарајућих мера. Предложене мере се детаљније разрађују средњорочним планом и документима 
јавне политике јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС). Истеком сваке треће календарске 
године од доношења, општинско веће ЈЛС утврђује предлог извештаја о учинцима спровођења Плана 
развоја, који подноси на усвајање Скупштини ЈЛС, најкасније у року од шест месеци од истека тог рока. 
Приликом израде Плана развоја водило се рачуна о његовој усклађености са смерницама, циљевима 
и задацима који проистичу из докумената вишег нивоа као и са постојећим важећим локалним 
планским документима узимајући у обзир и шири друштвени, политички, фискални и институционални 
оквир. План развоја је настао уз консензус свих заинтересованих актера и обухвата економски и 
друштвени аспект, али и аспекте заштите и очувања животне средине. План развоја садржи податке о 
стању природних ресурса, инфраструктуре, образовања, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, 
културе, туризма и других области важних за живот и рад на простору ЈЛС.  
За сваку од приоритетних области (економија, друштво и животна средина), урађена је посебна SWOT 
анализа, односно утврђене су и анализиране снаге и слабости заједнице, односно могућности и 

Праћење 
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Мере 
Приоритетн

и циљеви 
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опасности којима је заједница изложена, а све у циљу добијања адекватне полазне основе за 
идентификовање кључних изазова и дефинисање приоритетних циљева. План развоја омогућава 
суочавање са најважнијим развојним изазовима који се не могу превазићи без сарадње подршке 
националних и међународних развојних структура. Значај Плана развоја се огледа у стварању 
предуслова за доследно и ефикасно коришћење средства развојних иницијатива националног или 
европског карактера са циљем побољшања социјално економских услова живота и рада у општини 
Лебане. Прецизно припремљене и разрађене мере нису само основа за планирање и коришћење 
финансијских средстава општине, него и добра основа за приступ екстерним изворима финансирања, 
попут републичког буџета, али и Инструмента за претприступну помоћ (IPA II/III) програма Европске 
уније и других међународних или билатералних донатора. За општину Лебане, наредни период, који 
је обухваћен Планом развоја, биће период мобилизације ресурса, успостављања институционалних 
структура, учења и спровођења кључних активности као и изградње капацитета свих друштвених 
актера локалне заједнице како би били спремни за апсорпцију развојних средстава. Предуслов за 
квалитетно и правовремено спровођење Плана развоја јесте препознавање њеног значаја од стране 
целокупне локалне заједнице (јавни, приватни и невладин сектор) и виших нивоа власти, као и 
успостављање механизама за његову реализацију. Ово је задатак који локалној самоуправи заједно са 
другим актерима у локалној заједници, предстоји у наредном периоду. План развоја припремили су 
Координациони тим и тематске радне групе, уз техничку, стручну и методолошку подршку 
акредитоване регионалне развојне агенције - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа из 
Лесковца. Овим путем се захваљујемо свима њима на уложеном труду и доприносу у изради овог 
свеобухватног и квалитетног планског развојног документа. 
 

Слика 1. Градско насеље Лебане 

 
Извор: Фото-Архива Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац 

 
2. МЕТОДОЛОГИЈА  
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2.1 Контекст израде плана развоја  
 
Правни основ за израду Плана развоја општине Лебане лежи у Закону о планском систему Републике 
Србије ("Службени гласник РС", број 30/2018.). Овај Закон се односи и на ЈЛС и дефинише оквире за 
управљање системом јавних политика, врсте и садржину планских документа, њихову међусобну 
усклађеност, значење специфичних појмова. У Закону су наведена и начела која се морају поштовати 
приликом израде планских докумената, односно наведени су сви неопходни елементи планског 
система ЈЛС. Примена овог закона омогућава успостављање ефикасног, транспарентног, 
координисаног и реалистичног система планирања, који покрива све кључне аспекте социјалне и 
економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских 
средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије и спровођење процеса приступања 
Европској унији. Поштујући смернице и методологију дефинисану Законом о планском систему и 
подзаконским актима који ближе уређују ову област, превасходно Уредбу о методологији управљања 
јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената 
јавних политика ("Службени гласник РС", број 8/2019.) као и Уредбу о обавезним елементима плана 
развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 107/2020.), 
општина Лебане је приступила изради овог планског документа. Скупштина општине Лебане је у складу 
са чланом 34 наведеног Закона, на седници одржаној 08.09.2022. године донела је Одлуку о поступку 
припреме и ближој садржини Плана развоја општине Лебане за период од 2023. до 2030. године 
("Службени гласник општине Лесковац", број 26/2022). Након доношења одлуке, јавност је обавештена 
о почетку процеса израде Плана развоја, све заинтересоване стране су позване да узму активно учешће 
и дају свој допринос у процесу израде Плана развоја. Општина Лебане је израдом Плана развоја 
успоставила први ниво планског система. Овим планским документом креирана је платформа за 
период од 7 година, формулисана је визија, дефинисане су кључне области и приоритетни циљеви 
развоја, прецизиране су мере које ће се даље разрађивати у наредном нивоу планског система. 
Следећи, други ниво планирања обухвата разраду секторских планова кроз адекватне стратегије 
економског и друштвеног развоја, заштите и унапређења животне средине и њихове међусобне 
усклађености који ће обухватати период од минимум 5 година. Обавезни саставни део ових стратегија 
су и акциони планови за њихову реализацију. Трећи ниво планирања су оперативни, средњорочни 
планови, који ће се радити на период од 3 године и који представљају разраду модалитета 
финансирања мера и активности дефинисаних релевантним стратегијама и њиховим акционим 
плановима. 
 
Начела израде плана развоја: У поступку израде Плана развоја примењена су начела прописана 
Законом о планском систему. Основно начело које је испоштовано у току процеса израде Плана развоја 
је начело транспарентности. У том смислу, локална самоуправа је благовремено информисала јавност 
о почетку израде овог планског документа, континуирано је објављивала информације о свим фазама 
и напретку у процесу израде овог планског документа. Општина Лебане је имала у виду да је 
објављивање информација само је један од аспеката поштовања начела јавности и партнерства које 
ЗПС заговара у процесу израде и спровођења планских докумената, те управљања јавним политикама 
па је с тим у вези спровела низ консултација које су прожимајући елемент израде и спровођења Плана 
развоја ЈЛС, и самим тим је у потпуности спровело начело транспарентности. Током израде овог 
планског документа поштовано је и начело партнерства, које подразумева да се јавне политике 
утврђују кроз консултативни процес са свим заинтересованим странама и циљним групама, укључујући 
и пословну заједницу, удружења и друге организације цивилног друштва, научно-истраживачке и 
друге организације. Током процеса израде испоштовано је начело партиципативног приступа и то кроз 
јавни дијалог и интердисциплинарну сарадњу свих заинтересованих страна као и кроз активно учешће 
свих актера и њихов знатан допринос у процесу консултација приликом креирања Плана развоја. 
Применом приступа заснованог на чињеницама који подразумева уважавање економских, 
друштвених, културних, просторних, еколошких, регионалних, административних и других могућности 
и ограничења приликом планирања испоштовано је начело реалистичности и поузданости.  
Подаци на основу којих се планира, на основу који су анализирани ефекти и на основу којих ће се 
пратити спровођење планског документа прикупљени су из различитих релевантних и поузданих 
извора. Они су производ истраживања, партиципативне анализе и консултације са заинтересованим 
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странама као и њихове верификације од стране кључних представника јавног, приватног и цивилног 
сектора. План развоја се, поред наведених начела темељи и на начелу интегралности и одрживог раста 
и развоја, као и социјалне укључености, једнакости и недискриминације. Интегралност и одрживи раст 
и развој интегришу економски аспект и аспект заштите животне средине, док начело социјалне 
укључености, једнакости и недискриминације подразумева једнаке могућности за све и једнакост у 
смислу дефинисања потреба и интереса социјално маргинализованих група становништва. 
 
Усклађеност Плана развоја: У поступку израде плана развоја ЈЛС је дужна да води рачуна о његовој 
усклађености и са планским документима донетим на републичком нивоу, имајући у виду изворне 
надлежности јединице локалне самоуправе у домену планирања, прописане Уставом Републике 
Србије и Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон, 47/2018). Наведени закон прописује да ЈЛС сарађују и удружују се ради остваривања 
заједничких циљева, планова и програма развоја као и да преко својих органа делују у областима: 1) 
Креирање локалног развоја и унапређење оквира за привређивање; 2) Политика јавних финансија; 3) 
Просторно и урбанистичко планирање и земљишна политика; 4) Инфраструктурно опремање локација 
за инвестирање; 5) Комунална политика, комуналне делатности и заштита природних ресурса; 6) 
Оснивање установа и организација; 7) Културна, социјална и образовна политика; 8) Људски ресурси у 
јавној управи. Поред Закона о локалној самоуправи, закони од значаја за рад локалне самоуправе су и 
Закон о планском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, 
Закон о планирању и изградњи, Закон о територијалној организацији Републике Србије, Закон о 
локалним изборима, Закон о јавној својини и сл. Ови закони су највећим делом у складу са европским 
законодавством, и њима су проширене ингеренције градовима и општинама чиме је знатно појачана 
финансијска база, неопходна за подстицање локалног одрживог развоја и привлачење капитала, 
инвестиција и нових пројеката. За планирање локалног одрживог развоја најзначајније су надлежности 
које градови и општине имају у погледу просторног и урбанистичког планирања, уређивања 
грађевинског и пољопривредног земљишта, уређивања обављања комуналних делатности, 
управљања пословним простором, доношење програма и акционих планова унапређења стања 
животне средине, као и надлежности у вези са локалном инфраструктуром и друштвеним 
делатностима. Поред тога што је то законска обавеза, важан разлог за припрему и доношење Плана 
развоја је потреба да се у циљу унапређења локалног одрживог развоја обезбеди синхронизована и 
координисана планска активност на различитим нивоима општине. На овај начин ЈЛС обезбеђује 
развој и константно унапређивање привредног и институционалног амбијента за привлачење 
инвестиција и јачање локалне економије, друштвени развој, просторно-планско планирање и 
изградњу инфраструктуре и заштиту животне средине. План развоја општине Лебане је усаглашен са 
релевантним националним документима у областима економског развоја, заштите животне средине 
и друштвеног развоја. На националном нивоу План развоја је усклађен са Националном Стратегијом 
одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године и другим националним стратегијама као 
што су: Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности; 
Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије; Стратегија развоја туризма Републике 
Србије; Стратегија подстицања и развоја страних улагања; Национални програм заштите животне 
средине; Национална стратегија запошљавања; Стратегија придруживања Србије ЕУ; Национална 
стратегија за младе. План развоја општине Лебане је усклађен и са специфичним планским 
документима која се односе на територију коју покрива општина Лебане и то се пре свега односи на 
Регионални просторни плани у општина Јужног Поморавља. Усклађеност плана развоја са просторним 
планом ЈЛС од посебне је важности због тога што је урбани развој директно повезан са одрживим 
економским растом и развојем, рационалним коришћењем земљишта, демографским променама и 
становањем, саобраћајем и техничком инфраструктуром, животном средином, културним наслеђем и 
свим осталим областима које су у надлежности јединице локалне самоуправе.  
С тим у вези, План развоја општине Лебане је усклађен и са просторно планском документацијом 
општине и то са: Просторним планом општине Лебане (2009-2024.г.) који свеобухватним документом 
који пружа концепт развоја који омогућава очување вредности и валоризацију погодности простора 
општине за одрживи развој општине и дефинише основна решења, смернице, политике и пропозиције 
заштите, коришћења, уређења и развоја целокупне територије, као и смернице за његову примену. 
План развоја општине Лебане је усклађен са Просторним планом подручја посебне намене сливног 
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подручја акумулације Кључ; Плановима генералне регулације за Лебане и насеља Бошњаце-Пертате-
Ћеновац којима је моделиран економски и еколошки урбани развој насеља; Појединачним плановима 
детаљне регулације којима су обухваћени су производно пословна зона "Јабланица", археолошко 
налазиште "Царичин Град", пословна зоне у улици "Николе Тесле", југоисточни део насеља Лебане око 
улица Николе Тесле и Јабланичке , туристичка зона у делу насеља Дрводељ, туристичко рекреативни 
парк "Чукљеник" и постројење за пречишћавање отпадних вода Ћеновац. Имајући у виду европски пут 
Републике Србије као и чињеницу да је Влада Републике Србије директно учествовала у развоју и 
писању Агенде 2030 за одрживи развој, током процеса планирања од суштинског значаја је и 
усклађивање Плана развоја општине Лебане и са међународним развојним документима, са посебним 
освртом на преговарачка поглавља Србије са ЕУ и УН Агендом 2030 за одрживи развој. Агенда даје 
смернице свим државама које треба да исте усвоје и прилагоде сопственим приоритетима, а ЈЛС су 
директно одговорне за спровођење великог броја циљева одрживог развоја, у складу са обавезама 
националних влада. Око 65% циљева из Агенде 2030 не може се реализовати без доприноса 
регионалних и локалних власти, као што се и око 70% ЕУ регулатива (правна тековина- Acquis 
Communautaire) реализују на локалном нивоу. Допринос остваривању циљева одрживог развоја у 
потпуности је процес компатибилан са процесом приступања Европској унији, што је посебно значајно 
за земље Западног Балкана, a тиме и Републику Србију. Постизањем циљева одрживог развоја, земље 
кандидати истовремено испуњавају своју обавезу ка приступању ЕУ, односно имплементација циљева 
одрживог развоја подржава процес интеграције у ЕУ (циљеви одрживог развоја компатибилни су са ЕУ 
преговарачким поглављима). Циљеви одрживог развоја се спроводе на националном, регионалном и 
локалном нивоу, a прилагођавање глобалних циљева нижим нивоима планирања посматра се као 
"локализација циљева одрживог развоја". Локалне власти заједно са представницима цивилног и 
приватног сектора локализују глобалне циљеве и стављају их у локални контекст, односно интегришу 
их у планове развоја своје локалне заједнице. Општина Лебане је приликом дефинисања приоритетних 
циљева и мера, као и показатеља исхода, водила рачуна о локализацији циљева одрживог развоја, 
јасно наглашавајући ту везу. Приликом одабира мера, општина Лебане се примарно водила питањем 
које су то мере које су значајне у локалном контексту, а чија имплементација доприноси постизању 
једног или више циљева одрживог развоја, то јест реализацији Агенде 2030. Овде се посебан нагласак 
ставља на преговарачка поглавља ЕУ, с обзиром на тежњу земље да током наредне деценије постане 
њена пуноправна чланица. Такође, преговарачка поглавља предвиђају бројне реформе које се одвијају 
управо на нивоу локалних самоуправа, а које се у значајном обиму финансирају из приступних ИПА 
фондова ЕУ. 
 
2.2 Процес израде плана развоја  
 
Процес израде Плана развоја заснован је на пакету прописа о планском систему, добрим упоредним 
праксама и методологији стратешког планирања. Сама израда развојног докумената може се поделити 
у три кључне етапе 1) припрема за процес израде документа; 2) развој документа; 3) спровођење јавне 
расправе и усвајање документа. У контексту прописа о планском систему процес израде Плана развоја 
општине Лебане реализован је кроз следеће фазе: 1) припремна фаза и организација процеса; 2) 
преглед и анализа постојећег стања; 3) дефинисање визије односно жељеног стања; 4) дефинисање 
приоритетних циљева; 5) дефинисање мера за спровођење плана развоја; 6) дефинисање оквира за 
спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање плана развоја; 7) усвајање плана 
развоја. Наведене фазе су међусобно повезане (илустрација испод). Континуирано током целог 
процеса израде Плана развоја обављање су консултације са заинтересованим странама и прикупљање 
и обрада података. 
 
Стратешко планирање је партиципативан и континуирани процес кроз који се утврђују циљеви развоја 
локалне заједнице и начин на који ће се ти циљеви реализовати. Процес стратешког планирања се 
реализује кроз партнерство свих заинтересованих страна. На овај начин постиже се и власништво над 
процесом и над документом као резултатом процеса. Овакав процес обезбеђује консензус и поделу 
одговорности за постављене циљеве и избор начина за њихово постизање. Неопходност за успешан 
процес стратешког планирања је остваривање партнерства и партиципација кроз заједнички рад на 
изради Плана развоја којим се гарантује ангажовање већих ресурса, веће знање и повећава се 
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поверење у процес у коме добровољно учествују и сарађују сви релевантни актери чиме се обезбеђује 
транспарентност рада органа локалне самоуправе. 
 

Илустрација 2. Фазе израде Плана развоја 
 

 
Извор: СКГО. Смернице за израду планова развоја јединица локалне самоуправе. GIZ Београд, 2020. 

 
Припрема и организација процеса израде подразумева обезбеђење институционалног уређења за 
израду развојног документа и организовање процеса израде стратешког документа. Хронологија овог 
процеса приказана је на наредној илустрацији. Рад на изради Плана развоја започео је 08.09.2022. 
доношењем одлуке о приступању изради плана развоја општине Лебане за период од 2022. до 2030. 
године ("Службени гласник општине Лесковац", број 26/2022) чиме је формално извршено 
институционално уређење и започет процес израде развојног документа. Овом одлуком образован је 
Координациони тим који административно и технички води целокупан процес израде плана, и који је 
задужен за организационе активности око реализације пројекта израде плана развоја. За израду Плана 
развоја образоване су три тематске радне групе за стратешке области на бази стубова одрживог 
развоја. Прва радна група се бавила питањима из области локалног економског развоја и 
пољопривреде, друга група је покривала питања из области друштвеног развоја и инфраструктуре, док 
је трећа група покривала питања из области заштите животне средине и урбаног развоја.  
Задатак радних група је анализа постојећег стања, предлога и докумената и одређивање приоритета, 
циљева и предлога мера и пројектних активности у оквиру тематских области, као и обављање 
стручних послова за потребе испуњења обавеза Координационог тима у циљу израде плана развоја. 
Фасилитацију процеса израде Плана развоја пружила је акредитована регионална развојна агенција 
(АРРА) Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац.  
 

Илустрација 3. Процес израде Плана развоја 
 

1.Припрема и 
организација 

процеса 

7. Усвајање и 
објављивање плана 

развоја ЈЛС 

2. Преглед и  
анализа  

постојећег  
стања 

3.Дефинисање 
визије, односно 
жељеног стања 

4. Дефинисање 
приоритетних 

 циљева 

5. Дефинисање 
 мера  

6. Дефинисање 
 оквира за  

мониторинг и 
евалуацију Консултације 

           
Прикупљање података 
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Одлука о 
припреми Плана 

развоја 
Скупштина ЈЛС 

 
Радионица 2: SWOT 
анализа тематских 

области 
 

Радионица 3: 
Дефинисање визије и 
приоритетних циљева 

 
Јавна расправа о 

Нацрту Плана 
развоја ЈЛС 

 

Усвајање 
предлога Плана 
развоја ЈЛС од 

стране Скупштине 
ЈЛС 

 

 

Радионица 1: 
Преглед и оцена 

спровођења Стратегије 
развоја општине 

Лебане 2014-2020. 

 
Округли сто 1: први 

састанак Партнерског 
форума 

 

Радионица 4: 
Дефинисање мера за 
достизање циљева и 

мапирање 
институционалног 
оквира за праћење 

плана развоја 

 

Округли сто 2: 
други састанак 

Партнерског 
форума 

 

 
Претходно илустровани процес израде Плана развоја омогућио је потпуну сарадњу заинтересованих 
страна кроз редовне састанке, радионице, презентације, размену е-маил порука и друге начине 
комуникације са свим члановима укљученим у процес планирања. Радионице су реализоване у форми 
панела на којима су учествовали представници тематских група. Радионице су средство за процену 
засновано на интеракцији учесника и модератора радионица о одређеним темама а које су у директној 
вези са израдом Плана развоја. Први корак у изради Плана развоја представља анализу релевантних 
локалних планских докумената и докумената јавне политике као и анализу постојећег стања. Ова 
анализа је обухватила прикупљање, истраживање и анализу статистичких података у циљу 
сагледавања података и трендова о релевантним социо-економским показатељима на националном 
и локалном нивоу. Резултати истраживања су консолидовани у документу под називом Профил 
заједнице општине Лебане (у даљем тексту: Профил заједнице). Профил заједнице садржи податке о 
стању природних ресурса, инфраструктуре, образовања, социјалне заштите, привреде, пољопривреде, 
културе, туризма и других области важних за живот и рад на простору јединице локалне самоуправе. 
Профил заједнице је документ који садржи мерљиве, јасне и објективно идентификоване податке и 
чињенице о општини Лебане. Он пружа могућност за сагледавање јасне слике општине у погледу 
потенцијала и могућности развоја. Као релевантни извори података коришћени су статистички подаци 
Републичког завода за статистику, релевантних националних агенција, научни радови из више области, 
архивска документација и интернет презентације националних и регионалних ентитета и других 
релевантних институција. Главни извори мета-података су базе Републичког завода за статистику 
Србије (https://data.stat.gov.rs/), Интернет базе пословних субјеката PKS Partner (www.pkspartner.rs), 
Националне службе за запошљавање (http://www.nsz.gov.rs), Републичког хидрометеоролошког 
завода Србије (http://www.hidmet.gov.rs/), Агенције за привредне регистре (https://www.apr.gov.rs) и 
Аналитички сервис јединица локалне самоуправе (https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/).  
Претрага ових база извршена од септембра до октобра 2022. године. Поред наведеног коришћене су 
публикације Републичког завода за статистику, DevInfo-Профил општине Лебане; Општине и региони у 
Републици Србији 2021.г.; Регистар мера и подстицаја регионалног развоја и Попис пољопривреде 
2012. За анализу прикупљених података употребљена је метода анализа садржаја докумената. Такође 
извршена је анализа доступне литературе, истраживачких радова, стратешких документа који се 
односе на општину. Систематизација и интерпретација података дата је у контексту представљања 
социо-економског стања општине и одређивања базних индикатора за праћење реализације 
приоритетних циљева. Прикупљени подаци су били основа за анализу и приказ тренутне ситуације у 
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25.XI 

15.XII 
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датим областима. Полазна основа и референтни документи који су коришћени у процесу стратешког 
планирања су постојећа стратешко-планска документа општине. На првој радионици развојног 
планирања која је одржана 15.09.2022.г. разматран је степен реализованих пројекта и активности у 
оквиру последњег документа развојног планирања на нивоу територије општине Лебане, односно 
Стратегије развоја општине Лебане 2014 -2020 (у даљем тексту: Стратегија). Имајући у виду да 
Стратегија није имала показатеље успешности на нивоу циљева, њена ефективност је праћена на 
основу реализованих пројеката и активности који су дефинисани за сваки детаљни циљ у оквиру 
приоритетних стратешких циљева. У оквиру Стратегије је одређено 13 развојних области/стратешких 
циљева, 40 детаљних циљева/програма и 337 идентификована пројекта. У погледу процене степена 
реализације пројеката / активности, разматран је статус реализације пројеката / активности и то 1.) у 
целости реализовани пројекти; 2.) делимично реализовани или у току пројекти и 3.) пројекти који нису 
реализовани. Такође за сваки појединачни пројект/активност анализирана је његова перспектива за 
наредни плански период. Учесници радионице су констатовали да је ниво реализације Стратегије 
износи 50,4% као и да 38,5% пројеката из овог документа и даље представља приоритет за наредни 
плански период у општини Лебане. На другој радионици 26.10.2022. г. урађена, SWOT анализа, као 
последњи корак у анализи тренутне ситуације. SWOT анализа је омогућила сублимацију 
квантитативних и квалитативних налаза истраживања, који су додатно разматрани са члановима радне 
групе, односно свим заинтересованим странама. На основу урађене SWOT анализе идентификоване су 
критичне тачке, односно изазови са којима се План развоја бави. Након анализе тренутног стања 
урађена је и анализа финансијског аспекта који треба да подржи реализацију Плана развоја општине 
Лебане кроз сагледавање општинског буџета са становишта приходне и расходне стране, постојећих 
подстицајних механизама и евентуалних екстерних механизама финансијске подршке. Резултати 
извршених анализа представљени су широј јавности на првом округлом столу - партнерском форуму 
који је одржан 04.11.2022 године. Дефинисање визије и приоритетних циљева је био следећи корак, у 
оквиру кога су спроведене и консултације са члановима радне групе, кроз одржану радионицу 
14.11.2022.г. На четвртој радионици одржаној 15.11.2022.г. одређене су мере за достизање циљева и 
постављен је институционални оквир за праћење и оцену реализације Плана развоја. Пре подношења 
на разматрање и усвајање Плана развоја на Скупштини општине Лебане спроведена је јавна расправа 
о Нацрту Плана развоја. Утврђивањем и усвајањем Програма јавне расправе о Нацрту Плана развоја и 
објављивањем јавног позива за учешће на јавној расправи, 25.11.2022.г. званично је покренута јавна 
расправа о Нацрту Плана развоја. Циљ јавне расправе је да целокупну јавност, а нарочито субјекте на 
које се односе мере јавне политике, упозна са готовим текстом нацрта, у циљу благовремене припреме 
за спровођење и прикупљање примедби и сугестија за финалне интервенције на тексту. Конкретно, 
очекивања од јавне расправе су била да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес 
стратешког планирања и да дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на предлог Плана развоја. 
У оквиру спровођења јавне расправе, општина Лебане је јави позив за учешће на јавној расправи, 
програм јавне расправе и нацрт Плана развоја поставила на своју званичну интернет страницу. Нацрт 
Плана развоја представљен је широј јавности 25.11.2022.г. када је организован други округли сто, 
односно партнерски форум. Након завршетка јавне расправе, прикупљени су и анализирани сви 
коментари и сугестије у оквиру координационог тима. Извештај о спроведеној јавној расправи налази 
се у прилогу Плана развоја. Након спроведене јавне расправе финални документ је усвојен од стране 
Скупштине општине Лебане. Усвајање Плана развоја даје јасну поруку потенцијалним донаторима, 
постојећим привредницима и будућим инвеститорима и грађанима да постоји социјални консензус 
око тога шта су развојни приоритети на локалном нивоу у наредних седам година. 
3. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
3.1 Географски положај и природне карактеристике 
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Општина Лебане се налази у југоисточном делу 
централне Србије (41°45'N и 21°45'E) и територијално 
припада Јабланичком управном округу. Територија 
општине лежи у сливу реке Јабланице, леве притоке 
Јужне Мораве и обухвата део плодне Лесковачке 
котлине. Просторно територија општине има изглед 
равностраног троугла. Граничи се на истоку и југоистоку 
са територијом града Лесковца, на југу, југозападу и 
западу са територијом општине Медвеђа и на северу са 
територијом општине Бојник. Општина Лебане се у реону 
села Липовица у дужини од 3,2 km протеже уз 
административну линију са аутономном покрајином 
Косово и Метохија. Територија општине простире се на 
површини од 337 km2 и подељена је на 39 катастарских 
општина. Према последњем попису из 2011.г., на 
територији општине у оквиру 39 насеља живело је укупно 
22000 становника. 

 

Слика 2.: Положај општине Лебане у Србији1 

Узимајући у обзир површину општине и број становника из последњег пописа, просечна густина 
насељености износи 65 становника/km2. Административно седиште општине и једино градско насеље 
је Лебане, које има карактеристике варошице. Остала насеља су сеоског типа и то су: Бачевина, 
Бошњаце, Бувце, Велико Војловце, Гегља, Голи Рид, Горње Врановце, Гргуровце, Доње Врановце, 
Дрводељ, Ждеглово, Клајић, Коњино, Кривача, Лалиновац, Липовица, Лугаре, Мало Војловце, Нова 
Топола, Ново Село, Пертате, Петровац, Поповце, Пороштица, Прекопчелица, Радевце, Радиновац, 
Рафуна, Свињарица, Секицол, Слишане, Тогочевце, Ћеновац, Цекавица, Шарце, Шилово, Штулац и 
Шумане. 
 

Табела 1. Општина Лебане - општи подаци 

Површина, 
km2 

Број  
насеља 

Број становника 
Катастарске 

општине 

Регистроване 
месне  

заједнице 

Месне 
канцеларије 

Попис 
2002 

Попис 
2011 

Процена 
2020 

337 39 24918 22000 19124 39 32 1 

Извори: РЗС. Општине и региони у Републици Србији, 2021. АПР Регистар: Мере и подстицаји регионалног развоја; Одлука о 
месним заједницама на територији општине Лебане ("Службени гласник општине Лесковац", број 37/2021). 

  
Географски положај: Општина Лебане има повољан географски положај, с обзиром да кроз општину 
у правцу запад-исток пролази магистрала - државни пут 39 IБ реда (Пирот – Бабушница – Власотинце – 
Лесковац – Лебане – Медвеђа – Приштина – Пећ – државна граница са Црном Гором/гранични прелаз 
Чакор) који преко петље Лесковац - Југ повезује општину са ауто путем Е-75 (држави пут IА1 реда), 
односно паневропским коридором Х. Општина је удаљена је 20,7 km од града Лесковца (центра 
Јабланичког управног округа) и 292 km од Београда главног града Републике Србије. Регионални 
центар Јужне и Источне Србије, гад Ниш као и међународни аеродром Константин Велики удаљен је 
65 km. Општина је удаљенија од града Новог Сада у Србији него од градова Скопље - Северна 
Македонија (енг. Skopje - North Macedonia), Солун – Грчка (енг. Thessaloniki - Greece) и Софије Бугарска 
(енг. Sofia - Bulagaria). Наиме од Скопља је удаљена 180 km, од Солуна и истоимене луке 300 km, а од 
Софије је удаљено 224 km. 
 
 Природне карактеристике: У географском смислу, општину Лебане чине две различите предеоне 
целине и то брдско-планински део који се наслања на општине Медвеђа и Бојник и равничарски део у 
Лесковачкој котлини (Бошњачко поље) који се наслања на град Лесковац.  
Ове две целине се међусобно разликују у геоморфолошком, климатском, хидролошком и 
биогеографском погледу, а граница међу њима је изразита. Рељеф је разноврстан, а издвајају се: 
Бошњачко поље (до око 300 mnv) у источном делу, Радан планина и врх Свети Петар (1149 mnv) у 

                                                           
1 Извор: АПР Регистар: Мере и подстицаји регионалног развоја 
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западном делу, Гољак планина (1181 mnv) у јужном делу подручја и клисурасте долине Јабланице и 
Шуманске реке. Клима у општини Лебане је континентална и нешто је оштрија у јужном планинском 
пределу општине. На територији општине од 600 до 1200 mnv доминира умерено-континентална 
клима, са топлим и сувим летима и умерено хладним зимама. У планинском делу територије 
(преко1200 mnv) на западу, југозападу и југу заступљена је субпланинска клима. Средња годишња 
температура ваздуха износи 12,2 °C. Најхладнији месец је јануар, и у јануару се средња месечна 
температура ваздуха спушта нешто испод 0 °C. Најтоплији месец је јули, и у овом месецу средња 
годишња температура ваздуха износи 20 °C. Средња месечна температура ваздуха у августу износи 16 
°C. Годишња амплитуда средње месечне температуре износи 20,6 °C. Максималне температуре су у 
јулу и августу, док су минималне температуре најчешће у јануару. Влажност ваздуха се током године 
креће у интервалу од 64-84 %. Највећа релативна влажност је у зимским месецима као последица 
ниских температура ваздуха. Најмање вредности релативне влажности су у августу као последица 
високих летњих температура. Нешто веће вредности релативне влажности ваздуха су у мају и јуну као 
последица веће количине падавина у тим месецима. Висина падавина на територији општине Лебане 
није равномерно распоређена и зависи од надморске висине. Најмања количина падавина током 
године је у равничарском делу општине Лебане, и то око 600 mm годишње. Брдско планински делови 
општине добијају већу количину падавина током године, изнад 700 mm годишње. Просечне годишње 
падавине за насеље Лебане износе 702 mm. Највећу количину падавина примају југозападни и јужни 
планински предели општине и то преко 1048 mm талога годишње. Максимум падавина је у мају и јуну, 
то су два најкишовитија месеца. Главни минимум падавина забележен је у августу или у септембру. 
Секундарни максимум падавина је у новембру, док је секундарни минимум падавина у фебруару и 
јануару. Најсувље годишње доба је лето, када у просеку падне око 176 mm падавина. Сува и топла лета 
су главна одлика овог простора и већег дела слива Јужне Мораве. Појава првог снега на територији 
општине зависи од надморске висине, тако се први дани са снегом прво јављају у планинском делу, и 
то најчешће у новембру и ређе у октобру. У равничарском делу први дани са снегом су у новембру и 
ређе у децембру. Последњи дани са снегом су у марту, ређе у фебруару и априлу. Снежни покривач се 
задржава у просеку 17 до 78 дана. У погледу ветровитости издвајају се ветрови из северног правца и 
то пре свега у зимском делу године, на шта утиче отвореност Лесковачке котлине према северу и 
струјање ваздуха дуж Јужне Мораве. Поред северног значајан је и јужни ветар који дува у пролеће и 
делује повољно на развој вегетације. Јављају се и тишине, тј., дани без ветра и у току године је 160 
таквих дана. Највеће средње брзине ветра су из север-северозападног правца 3,5 m/s, а најмање из 
североисточног правца 1 m/s. Највећа средња брзина ветра се јавља у марту и износи 1,2 m/s. На 
подручју Јабланичког округа најмања облачност је током летњих месеци и то у јулу, августу, септембру. 
Највећа облачност је у децембру. Лебане у летњем периоду има 45 ведрих дана. Период са највећом 
инсолацијом је током јула и августа, а најмањи децембра и јануара. Хидрографски капацитет општине 
Лебане заснива се углавном на реци Јабланици и Шуманци. Ове реке су Одлуком о утврђивању Пописа 
вода сврстане у воде I реда ("Службени гласник РС", бр. 83/2010 године). У самом центру градског 
насеља Лебане река Јабланица прима десну притоку, реку Шуманку која са њеним притокама спада у 
највеће притоке. Просечна дубина Јабланице, при средњем водостају, износи око 15- 25 cm, а брзина 
воде је различита и креће се од 1 до 2 m/s. Укупна дужна Јабланице износи 64,5 km, док је површина 
слива 796 km2. Јабланица се улива у Јужну Мораву и тада на ушћу остварује просечни проток од З m3/s. 
Терен на подручју општине Лебане је разноврсног геолошког састава са комплексним структурно-
тектонским склопом. Геолошки ресурси подручја општине се налазе се унутар геотектонске Српско - 
македонске масе, унутар које преовлађују прекамбријски и доњопалеозојски метаморфити. У 
терцијару су настали кисели и интермедијарни вулканити. Брдско-планински простор представљен је 
планином Радан, која је изграђена од кристаластих шкриљаца, гнајсева и вулканских стена. У 
северозападном делу планине налазе се терцијарне наслаге андезита и туфова. У јужном делу 
подручја, у пределу Гољака, преовлађују гнајсеви, микашисти и амфиболитске стене, а местимично се 
јављају и гранити, кварцдиорити и пегматити. Појава убраних гнајсева и амфиболита забележена је 
дуж пута Лебане-Медвеђа.  
Алувијална раван у доњем току Јабланице изграђена је од квартарних речних наноса, док су ниске 
површи и заталасано побрђе на ободу котлине састављени од неогених језерских седимената 
(пескови, пешчари, лапорци, глине и др). Геолошким истраживањима на територији општине Лебане 
регистрована су налазишта мермера, лежиште Ђелин дол у атару села Клајић. Ради се о веома малом 
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лежишту са малим резервама па се мермер користи само за локалну употребу. На простору између 
села Радевце и Равна Бања има лежишта битуминозних седимената. На територији општине Лебане 
заступљен је већи број типова земљишта с обзиром на разноликост геолошке подлоге. У општини су 
распрострањени алувијални наноси, гајњаче и подзоли. Алувијална земљишта су везана за корито реке 
Јабланице која таложи плодан материјал у време великих падавина као и у једном уском појасу који 
захвата атаре села Пертате, Бошњаце, Врановце, Мало и Велико Војловце, Лугаре, Ждеглово, Шилово 
и делове Лебана. Земљиште овог типа настало је таложењем материјала који реке наносе када су 
велике воде и остављају за собом. Делувијум је земљиште које је настало спирањем материјала са 
виших планинских терена, под утицајем падавина и таложењем на самим нагибима у подножју брда и 
планина. Овај тип земљишта је распрострањен у јужном делу општине. На територији општине гајњача 
је заступљена у више реона и захватају већи део земљишних површина. Гајњаче се у Лебану јављају у 
три варијетета: а) скелетоидна гајњача која је заступљена од села Нове Тополе преко Голог Рида, 
простире све до Лебана и једног мањег дела у атарима села Кривача, Шилово и Радиновац; b) чиста 
гајњача која се јавља у атарима села: Бачевина, Лалиновац и Слишане; c) гајњача у оподзољавању која 
је распрострањена на мањим површинама у Новој Тополи и атару села Клајић. Од пољопривредних 
култура на овом земљишту успевају све ратарске и повртарске врсте. Подзоли су заступљени на 
брдско-планинским теренима код села: Радевце, Клајић, Бувце и Пороштица. Земљиште је пепељасте 
боје, песковито, са учешћем глине од 15 до 64% и заступљеношћу хумуса од 1,58 до 2,61%. Погодно је 
за гајење јечма, оваса, кромпира и других култура које успевају на већим висинама. Расположиво 
пољопривредно земљиште захвата 40,23% укупне територије општине (135,57 km2), изразито је 
хетерогено по заступљености, начину коришћења и бонитету. Обрасла шумска површина заступљена 
је на 42,60% укупне територије општине (143,57 km2). Од укупно обрасле површине, високе шуме 
заузимају скоро половину шумског земљишта, изданачке око четвртину, мање вештачки подигнутих 
састојина и занемарљиво шикара и шибљака. Најзаступљеније састојине су буква, четинари (смрча, 
бор) и храст. На подручју општине налази се ловиште ''Јабланица'', а бројније врсте ловне дивљачи су: 
зец, срна, дивља свиња, фазан, пољска јаребица и др. Мањи шумски комплекси, местимично 
пошумљене површине, изданачке шуме, шикаре и сл. више погодују ситној дивљачи, док већи шумски 
комплекси мешовитих шума у планинском, мање насељеном подручју, више погодују крупној 
дивљачи. Западни део општине Лебане припада ширем подручју Радана, које карактеришу посебне 
предеоне и природне вредности, и улазе у састав Парка природе "Радан". Овај парк стављен је под 
заштиту као I категорија заштићеног подручја међународног и националног значаја2. Парк природе 
"Радан" налази се на територији општине Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и Прокупље и укупне 
је површине 41.312,66 ha од чега је у државној својини 17.580,33 ha односно 42,56 % укупне површине 
заштићеног подручја и у приватној својини 23.719, 84 ha односно 57,44 % укупне површине заштићеног 
подручја. Од укупне површине парка природе 11,12%, односно 4592 ha припадају општини Лебане. 
Разноврсност предеоних одлика Радана, који се огледају у богатству пољопривредних, шумских, 
ливадских (низијских, брдских, планинских) и водених екосистема, употпуњен је и културно-
историјским вредностима, међу којима се истиче један од највреднијих културно-историјских 
налазишта ранохришћанског света - Царичин град (lustiniana Prima). Природне вредности подручја 
чине 11 утврђених типова предела; пејзажи; станишта; морфопластика терена; биљне и животињске 
врсте и биљне заједнице. Према реализованим истраживањима Јабланички регион спада у зону са 
интензитетом сунчевог зрачења већим од средњег за Србију. Просечан интензитет сунчевог зрачења 
на територији Републике Србије се креће од 1,1 kWh/m2/дан на северу до 1,7 kWh/m2/дан на југу – 
током јануара, а од 5,9 до 6,6 kWh/m2/дан – током јула. На годишњем нивоу, просечна вредност 
енергије глобалног зрачења за територију Републике Србије износи од 1200 kWh/m²/годишње у 
северозападној Србији, до 1550 kWh/m²/годишње у југоисточној Србији, док у средњем делу износи 
око 1400 kWh/m²/годишње.  
Општина Лебане има око 300 сунчаних дана у години или око 2.100 сунчаних сати, што је сврстава у 
пределе погодне за изградњу соларних постројења за производњу енергије. Иако је нагиб терена је 
веома неповољан (више од 30% терена има нагиб већи од 28%), експозиција терена је изузетно 
повољна јер више од 60% терена има повољне карактеристике за бављење пољопривредом, али и за 
изградњу насеља или соларних постројења. 

                                                           
2 Извор: Уредба о проглашењу Парка природе "Радан" ("Службени гласник РС", бр. 91/2017). 
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3.2 Културно-историјско наслеђе 
 

Подручје општине садржи богато културно наслеђе које сведочи о дометима становништва овог 
подручја у области градитељства, али и у културном, историјском и економском смислу. Лебане је 
основано 1878. године на реци Јабланици, поред истоименог села. На овом простору постојале су 
људске заједнице од праисторије и у континуитету су се развијале све до савременог доба. Археолошка 
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налазишта потврђују да је територија општине Лебане, била је насељена још у периоду праисторије. 
Томе су допринели повољан географски положај и велики значај природних вредности овог простора. 
Постоје подаци да је овај простор био насељен у млађем каменом добу, односно неолиту. Трагова 
винчанске културе млађег и финалног неолита има на неколико локалитета у околини општине Лебане. 
Археолошки локалитет Царичин Град (Iustiniana Prima) представља ванредан споменик античког 
урбанизма и архитектуре, његова урбанистичка поставка, монументалност и богатство архитектуре 
појединих грађевина и раскошни мозаици сврставају га међу историјски најзначајнија и туристички 
најпривлачнија археолошка налазишта српског културног наслеђа. 
  

Слика 3. Археолошки локалитет Царичин Град (Iustiniana Prima) 

 
Извор: Фото-Архива Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац 

 

Царичин град налази се на југу Србије, 30 km југозападно од Лесковца, 7 km северозападно од градског 
насеља Лебане, у долини која се простире између река Јабланице и Пусте реке. Највећи број 
истраживача данас сматра да је овај импресивни рановизантијски град Јустинијана Прима, задужбина 
једног од највећих византијских царева – Јустинијана I (527–565), који је 535. године, XI новелом, новом 
граду наменио улогу седишта архиепископије и префекта преторије у префектури Северни Илирик. 
Царичин Град лежи на благим падинама које се спуштају од планине Радан ка Лесковачкој котлини. 
Град је смештен на месту ван главних путних токова. Ово је један од основних разлога што су се тек 
крајем XIX века појавиле прве вести о значајним остацима града изгубљеног у долини Пусте реке. 
Царичин град је опасан моћним бедемима са кулама, а на југу, на најнижем делу – и воденим ровом. 
У ближој околини налазиле су се три утврде за заштиту. У град се улазило са јужне и источне стране, 
кроз три монументалне капије са кулама. Ужи простор града (in muros), површине око 10 ha, чине три 
архитектонске целине, брањене моћним каменим бедемима грађеним техником opus mixtum. 
На најузвишенијем делу је Aкропољ, који је био у служби архиепископије. Горњи град се простире око 
Акропоља и двема улицама је подељен на четири кварта. На месту где се улице секу налази се кружни 
трг – форум. Дуж улица налазиле су се занатске и трговачке радње, јавне грађевине и стамбени објекти. 
Доњи град се простире јужно од Горњег града и у њему су до сада откривени сакрални објекти, објекти 
јавног карактера и стамбена четврт. На Царичиној речици уочавају се остаци бране–моста, изнад које 
се уздиже мање утврђење правоугаоног облика. На падинама око града и у равници на јужној страни, 
површине око 20 ha, била су подграђа у којима су живели људи задужени за економски развој града. 
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Они су се бавили земљорадњом, сточарством и разним занатима. Царичин град је урбанистички 
планиран град. У његовој изградњи примењена су сва искуства и достигнућа градитељства античког 
света. Имао је развијену водоводну и канализациону мрежу, купатила и чесме. Аквадуктом дугим око 
25 km вода је довођена у град до великог резервоара за воду. До данас су откривена четири прстена 
бедема, осам базилика, бројни јавни објекти, терме, централни трг, улице са портицима, аквадукт, 
велика цистерна, водени торањ, брана са језером, занатске пећи, као и мрежа фортификација у 
близини града. Нађено је мноштво покретног археолошког материјала: предмета од печене земље, 
метала, стакла, кости, као и новац који илуструју живот у граду. Царичин град је живео веома кратко – 
80 година. Подигнут 30-их година VI века, срушен је већ почетком VII века – у налету Авара и Словена. 
Тада су порушени градови, фортификације и укупни систем византијске власти. Археолошко налазиште 
Царичин град је утврђен за културно добро Решењем бр. 257/49 од 12.02.1949. године ("Службени 
гласник НРС" бр. 54/IV). Категорисан је као непокретно културно добро од изузетног значаја за 
Републику Србију ("Службени гласник СРС" бр. 14/79), а од 2010.г. налази се на прелиминарној листи 
Светске баштине UNESCO (категорије II и III). Непокретно културно добро од изузетног значаја "Царичин 
град" и његова заштићена околина обухватају укупну површину око 6 km². Природно-културни предео 
"Царичин град" предложен је за укључивање у културно-историјску руту "Пут римских царева" од 
националног значаја (према Мастер плану културно-историјске руте "Пут римских царева" и 
Регионалном просторном плану општина Јужног Поморавља). За археолошко налазиште "Царичин 
Град" донет је План детаљне регулације ("Службени гласник града Лесковца", број 14/18). Овим 
планом утврђена је детаљна намена површина и дефинисана су правила регулације, уређења и 
грађења, што представља плански основ за израду техничке документације за изградњу објеката и 
реконструкцију постојећих објеката. Усвајањем Плана детаљне регулације урбанистички је уређен 
комплекс археолошког налазишта "Царичин град" у зонама I и II.1 степена заштите као и очување, 
заштита, ревитализација и културолошко коришћење непокретних културних добара у функцији науке, 
едукације, презентације јавности и туризма. Културно-историјске вредности подручја представља 
вредно споменичко наслеђе, разноврсно по времену настанка, степену очуваности и културно-
уметничким вредностима. Прелиминарна истраживања споменичког наслеђа, поред објеката народне 
архитектуре и јавне намене са споменичким својствима (школе, стари привредни објекти и др.), 
обрађују и културно-историјске споменике са припадајућим окружењем. Завод за заштиту споменика 
културе Ниш евидентирао јена територији општине следећа непокретна културна добра која уживају 
претходну заштиту: у КО Лебане: 10 стамбених и јавних објеката и Црква Св. Јована Крститеља; на 
осталом подручју већи број локалитета и објеката: цркве и остаци цркава; праисторијски, антички и 
средњовековни локалитети. Поред евидентираних, на подручју постоји и већи број објеката са 
споменичким обележјима, који одражавају дух градитељства и идентитет овог краја – цркве, сеоске 
школе, објекти народног градитељства, спомен обележја ратова и револуције, гробља и поједини 
надгробни споменици, и др. На територији општине Лебане верски објекти заступљени су у већем 
броју насеља. Један од старијих објеката са споменичким својствима је црква св. Петке у Бошњацу (XV 
век). Од значајнијих црквених објеката на подручју издвајају се црква у Прекопчелици и Шуману, као и 
црква у насељу Лебане са статусом непокретног културног добра у режиму претходне заштите. Сви 
објекти имају културни, историјски и амбијентални значај. Богатство градитељског наслеђа општине 
Лебане огледа се у респектабилном броју регистрованих археолошких локалитета, остатака 
византијских утврђења и пратеће инфраструктуре, цркава и других сакралних објеката, као и објеката 
народног неимарства, градске архитектуре и ратних меморијала, као трајних белега људског битисања 
и деловања на овом простору, уклопљених у изузетно природно окружење. У домену интеграције и 
валоризације културно историјског наслеђа у развојне перспективе општине неопходна су додатна 
истраживања, израда пратећих студија и евиденционих регистара.  
3.3 Становништво и демографија 
 
Демографске трендове у општини карактерише смањење укупног броја становника, пад наталитета, 
пораст просечне старости становништва, концентрација становништва у урбаном дели општине, 
демографско пражњење руралних подручја и миграциони процеси. Општина Лебане је између два 
пописа (2002./2011.) изгубила 11,71% становника, што је скоро три пута више од пада укупног броја 
становника на нивоу Србије (4,15%). Према процени РЗС на територији општине у 2020.г. живи 19124 
становника. Овај податак указује да је у периоду од последњег пописа (2011.) општина у апсолутном 
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износу изгубила 2876 становника. Пад наталитета, негативни природни прираштај, низак фертилитет, 
миграција и интензивно старење становништва су демографска слика општине. Пад природног 
прираштаја бележи се континуирано од 1971. и траје до данас. Негативни прираштај у први пут је 
забележен 1996. године (-1,3‰), када је рођено 306 беба, а умрло 341 особа. Према подацима пописа 
из 2011. године природни прираштај у општини Лебане износио је -9,8 ‰. Од 1996 године креће 
негативан природни прираштај, и он у 2021 години износи -14,82‰. Највећи број живорођених у 
општини Лебане је забележен 1961 године када је рођено 565 беба. У 2021 години број живорођених 
се смањио за 7,61% и у тој години забележено је 170 живорођених.  
 

Графикон 1. Општина Лебане - Кретање броја 
становника, 1961─2021. 

 
Графикон 2. Општина Лебане - Природни прираштај 

на 1000 становника, 1961─2021. 

 

 

 

Извор: Витална статистика, РЗС  Извор: Витална статистика, РЗС 

 
Табела 2. Општина Лебане - Природно кретање становништва 

 

Година 
Број 

становника 

Број Природни 
прираштај на 

1000 становника 
(‰) 

Живорођени Умрли 
Природни 
прираштај 

1961 27579 565 226 339 12,3 

1966 27903 527 215 312 11,2 

1971 28228 457 213 244 8,7 

1976 28032 462 208 254 9,1 

1981 27836 312 213 99 3,5 

1986 27452 351 280 71 2,6 

1991 27068 359 297 62 2,3 

1996 26384 306 341 -35 -1,3 

2001 25700 252 352 -100 -3,9 

2006 24006 219 380 -161 -6,7 

2011 22010 171 401 -230 -10,4 

2016 20333 184 353 -169 -8,3 

2021 18790 170 448 -278 -14,8 
Извор: Витална статистика, РЗС 

Кретање броја умрлих лица у периоду између 1961 године и 2021. године показује да тај број расте без 
обзира што се број становника сваке године смањује. Најмање умрлих је забележено 1976. године, 208 
лица. Највише умрлих је забележено у 2021 години када је у општини Лебане умрло 448 лица. Поред 
опадања природног прираштаја главни разлог за смањење укупног броја становника у овом периоду 
било је велико исељавање како у друге крајеве земље тако и у иностранство. Посебно, велико 
смањење броја становника у посматраном периоду уочљиво је у планинским селима на територији 
општине Лебане. По подацима пописа становништва из 2011, од укупног становништва у општини је 
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највише Срба (92,72%), Рома (5,69%), Црногораца (0,09%), Македонаца (0.07%), а преостало 
становништво (1.91%) чине Хрвати, Горанци, Руси, Југословени, Мађари, Бугари. Према доступним 
подацима за 2020.г. од укупног броја становника жене чине 49,70%, а мушкарци 50,30%. Старење 
укупне популације (посматрано од средине 20. века) је процес који у општини Лебане, а и у Србији 
траје већ више од 40 година, почев од краја 1960-их када је становништво било демографски најмлађе. 
Старосна структура становништва Србије показује да земља спада у најстарије у Европи са просеком 
година од 43,40 наспрам 39,8 за земље чланице ЕУ и земље ЕФТА. Просечна старост становништва у 
општини Лебане износи 44 година. Индекс старења (однос између становништва 60+ год. / 0─19 год.) 
у 2020.г. износи 152 и он је већи од националног просека који износи 144,72. У општини најбројнија 
старосна група је од 18. до 64. година (60,78%). Удео старог становништва (преко 65 година) износи 
22,43%. Удео становника до 17. година износи 16,79% и има тенденцију пада, док је удео старијих висок 
и стално расте. Подаци РЗС из 2020.г. показују да је густина насељености у општини Лебане мања за 
чак 26,92% у односу на национални просек. Густина насељености за наведену годину на нивоу целе 
општине износи само 57 становника/km2. У односу на последњи попис густина насељености је смањена 
за 12,31%. 
 

Графикон 3. Општина Лебане - Становништво 
према старосним групама, 2020. (%) 

 
Графикон 4. Општина Лебане - Становништво по 

пето-годиштима и полу, 2020 (%) 

 

 

 
Извор: Витална статистика, РЗС  Извор: Витална статистика, РЗС 

 
Неравномеран и поларизован размештај, испољен све већом концентрацијом становништва у 
општинском центру и пражњењем руралних територија, има све већу негативну улогу у демографији 
на овом подручју. Према подацима из последњег пописа, 57,85% становника живи у сеоским насељима 
док је остатак становника (42,15%) концентрисан у градском насељу Лебане. Укупна број домаћинстава 
у општини Лебане износи 6919. Просечан број чланова домаћинства је, 3,20 што је изнад просека 
Србије, који износи 2,90. Најбројнија су она са два члана (25,32%), потом следе са четири члана 
(17,49%), са 1 чланом (18,76%), са три члана (15,90%), са 6 и више чланова (11,66%) и са 5 чланова 
(10,87%). Када се посматра просторна дистрибуција домаћинстава, у градском насељу доминирају 
породице са 2 члана (24,85%), затим 4 члана (21,76%), најмање је породица са 6 и више чланова (8,72%).  
У руралним насељима структура чланова породице је нешто другачија, највећи број домаћинстава има 
2 члана, (25,67%), али чак 20,77% домаћинстава има само једног члана. Највећи број породица у 
општини Лебане има по једно дете, чак 46,92%, 2 детета има 44,19%, 3 детета 7,57%, 4 детета 1,13 % а 
5 и више детета има 0,19 % породица.  
 

Графикон 5. Општина Лебане - Домаћинства према 
броју чланова и типу насеља, 2011. (%) 

 
Графикон 6. Општина Лебане - Породице са децом 

према броју деце, 2011. (%) 
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, 
РЗС 

 Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

 
Демографске прилике у општини говоре у правцу опадања удела младих и последично сразмерног 
раста удела старих у укупном становништву, што се негативно одражава на обим радно активног 
становништва, а тиме и на очекиване економске перформансе целокупног подручја у наредном 
периоду. Ако се посматра становништво према старосним групама и полу у периоду 2019 и 2020 г., 
долази се до података да у радном контингенту становништва постоји пад броја становника у 2020 
години у односу на 2019 годину и то за 1,50%. У апсолутном износу то је код жена за 117 а код 
мушкараца за 114 становника. У опадању је и контингент младих од 15 до 29 година и то за 2,20% као 
и укупан радни контингент становништва (15─64 година) за 1,85%.  
 

Табела 3. Општина Лебане - Становништво према старосним групама и полу, 2019─2020. 

Индикатор 
2019.г. 2020.г. 

Жене Мушкарци Жене Мушкарци 

Деца старости до 6 година (предшколски узраст) 569 560 564 563 

Деца старости 7─14 година (узраст основне школе) 727 747 712 717 

Деца старости 15─18 година (узраст средње школе) 423 466 407 462 

Деца старости 0─17 година 1605 1657 1579 1632 

Број младих (15─29 година) 1705 1834 1660 1801 

Радни контингент становништва (15─64 година) 6017 6492 5900 6378 

Укупан број становника 9653 9763 9505 9619 
Извор: Витална статистика, РЗС 
 

Контингент младих (15 - 29 година) је у периоду од 2011. до 2020.г. смањен за 15,40%. Ако се за 
наведени период посматра према полу, број жена је у том периоду опао за 16,20% док је у истом 
периоду број младих мушкараца опао за 14,64%. 
 

Табела 4. Општина Лебане – Кретање броја младих у периоду 2011─2020.г. 
Број младих  

(15-29 година) 

Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Женско 1981 1962 1933 1914 1885 1839 1787 1745 1705 1660 

Мушко 2110 2071 2047 2015 1984 1957 1910 1867 1834 1801 

Укупно 4091 4033 3980 3929 3869 3796 3697 3612 3539 3461 

Извор: РЗС - Витална статистика 

Економска структура становништва индикатор је друштвеног и привредног развоја посматраног 
подручја. Повећање старачког, углавном економски неактивног становништва, неминовно проузрокује 
повећање личне и јавне потрошње, пре свега у домену издвајања средстава за здравствено, социјално 
и пензијско осигурање старих лица. Привредни развој непосредно мења економску структуру 
становништва, док с друге стране кретање и структура радне снаге и становништва утиче на ниво и 
динамику привредног развоја одређене средине. Кретање становништва према активности, најбоље 
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илуструје стопа укупне зависности становништва (однос броја лица са личним приходом и 
издржаваних и броја активних лица), која за општину Лебане у 2020.г износила 55,80%. Она је у односу 
на 2011.г. повећана за 3,50%. Посебно је забрињавајућа стопа зависности старијег становништва која 
је у 2020.г. износила 34,90% и она је у односу на 2011.г. повећана за 5,50%. Позитива околност је 
смањење стопе зависности млађег становништва за 2,10% у односу на посматрани период. 
 

Графикон 7. Општина Лебане – Стопа зависности становништва, 2011─2020.г. 

 
Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-општи подаци.  

 

Градско насеље Лебане је највеће на територији општине и њему се налази 42,15% становника 
општине. Ово градско насеље је општински центар са концентрацијом административних и управних 
функција, јавних служби, већином привредних делатности, концентрацијом трговине и услуга. Заузима 
повољан положај у систему насеља и представља раскршће свих важнијих саобраћајних праваца. И 
поред доминантне улоге у систему насеља општине, развојне снаге општинског центра нису биле 
довољне да се супротставе снажним поларизационим утицајима околних развијених урбаних центара 
(Лесковца и Ниша). Развој насеља и токови урбанизације на простору општине указују на дугогодишњи 
негативан тренд демографских и структурних промена у развоју и условима живота и рада, чији је 
утицај, директно или индиректно, проузроковао и функционалну, социо-економску и демографску 
трансформацију насеља у оквиру општине и њихове међусобне изражене поларизационе процесе. У 
оквиру постојећег система насеља, без обзира на релативно равномеран просторни размештај и 
повољан положај општинског центра, дистрибуција активности на простору општине је прилично 
неуједначена. 
Уочен је велики степен концентрације становништва и активности у градском насељу Лебане, као 
последица дугогодишњег досељавања и запошљавања у општинском центру. Подаци из последњег 
пописа показују веома виско учешће изразито малих насеља до 100 становника (28,21%) и малих 
насеља до 500 становника (51,28%). Изразито мала и мала насеља су доминантна у општини (79,49%). 
Број становника по насељима је у обрнутој пропорцији са њиховом површином. Тако најмање 
насељена места имају највећу површину. 
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Графикон 8. Општина Лебане - Број становника и површина насеља према попису из 2011.г. 
 

 
Извор: Попис 2011., РЗС 

 
Посматрано према броју становника у сеоским насељима, долази се до закључка да само три сеоска 
насеља имају број становника преко 1000, то су Бошњаце, Шумане и Пертате. Изнад 500 становника 
има 4 сеоска насеља, Ждеглово, Кривача, Тогочевце и Коњино. Између од 200 до 500 становника има 
11 сеоских насеља, Цекавица, Шилово, Прекопчелица, Ћеновац, Лугаре, Гргуровце, Велико Воиловце, 
Поповце, Штулац, Доње Врановце и Гегља. Између 100 и 200 становника има 9 сеоских насеља, Мало 
Војловце, Клајић, Лалиновац, Горње Врановце, Ново Село, Слишане, Бачевина, Свињарица, Нова 
Топола. Испод 100 становника има 11 сеоских насеља, Липовица, Шарце, Рафуна, Радиновац, 
Пороштица, Бувце, Голи Рид, Радевце, Дрводељ, Секицол, Петровац. Евидентно је напуштање малих 
насеља у брдско-планинском подручју, као последица неразвијености сервиса и услуга, слабе 
приступачности, готово никаквих услова за запошљавање изван сектора пољопривреде али и изразита 
депопулација и старење становништва. Градско насеље Лебане, као центар општине, обавља и 
функцију центра услуга за задовољење свакодневних и повремених потреба за становништво 
средишњег дела територије општине. У зависности од положаја у оквиру општине и природних услова 
примарна сеоска насеља имају различит степен развијености и потенцијале за будући развој. Насеља 
у источном и средишњем делу, боље саобраћајно повезана и ближа општинском центру, имају боље 
услове за развој и значајнији демографски потенцијал од насеља у јужном и западном делу општине. 
Нека од ових насеља поседују привредне капацитете.  
Дугогодишњи процес депопулације и негативне структурне промене у највећој мери брдско-
планинских, али и већине других насеља, битно су умањили значај села и проузроковали замирање 
многих активности у руралним срединама. Нешто другачија је ситуација у равничарским селима и у 
насељима у непосредној близини општинског центра, где је присутан веома благ депопулациони 
тренд. У њима је заступљеност и квалитет инфраструктурних и друштвених садржаја на нешто вишем 
нивоу, али ипак недовољан да у већој мери својим гравитационим утицајем оствари противтежу 
поларизационим утицајима општинског центра. Општина Лебане има негативан миграциони салдо, 
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односно веће је исељавање становништва са простора општине него досељавање на територију 
општине Лебане. Према подацима РЗС, само за период од 2018 до 2020 године, може се уочити да је 
сваке године број одсељених већи од броја досељених становника. Уочљиво је да број одсељених 
становника полако опада, од 371 колико је било 2018 године, у 2020 години је 274. Број досељених 
становника показује тенденцију слабијег пада, од 249 колико је било 2018 године до 229 колико је 
забележено у 2020 години. Одлив становишта је највише изражен код млађе радно способне 
популације. Ови процеси условљени су стагнацијом привреде, односно успореним економским 
развојем. Имајући у виду чињеницу да демографско пражњење одликује одлив млађег, радно 
способног становништва, поједина рурална насеља би у дугорочном периоду могла да остану без 
сталних становника. То су насеља која по попису из 2011.г. имају мање од 50 становника и то су 
Петровац (26), Секицол (28), Дрводељ (37), Радевце (39) и Голи Рид (42). 
 

Графикон 9. Општина Лебане - Досељено и одсељено становништво, 2018─2020. 

 
 
Извор: Унутрашње миграције, РЗС 
 

Миграциони салдо се налази у негативној зони, као последица све већег одласка у веће регионалне 
центре Републике али и у иностранство, а изражена је и значајна мобилност становништва из сеоских 
подручја у градско насеље, што је проузроковало пражњење брдско-планинског подручја. Миграција, 
односно изузетно изражено исељавање (посебно младих) је велики проблем општине. Млађа 
популација пуни буџете којим се финансирају пензијски и здравствени фондови намењени старим и 
пензионисаним лицима те смањење исте угрожава егзистенцију старијих лица. Према свим 
варијантама пројекција, неминовно је смањење учешћа радно способног становништва (15–64) у 
укупној популацији. Анализа пројекција популационих трендова (2011–2041)3, показује да ако се 
постојеће стање задржи, општина ће за 30 година изгубити 27,28% становништва.  
 
 

3.4 Локални економски развој 
 
3.4.1 Привреда 
 
Према степену развијености јединица локалних самоуправа, општина Лебане припада IV групи 
недовољно развијених јединица локалних самоуправа, чији је степен развијености испод 60 % 
републичког просека4. Основни параметри привредне развијености указују да је ниво зарада и висина 
                                                           
3 Извор: Пројекције становништва Републике Србије 2011–2041, Републички завод за статистику. 
4 Извор: Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014 ("Сл. гласник РС", бр. 104/2014). 
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остварених инвестиција по глави становника у општини је далеко испод републичког просека. Висина 
остварене просечне нето зараде у општини у 2021.г. је за 27,47% мања од републичког просека. 
Аграрна привреда општине има дугу традицију, а од 1957. године индустријализација узима примат 
над пољопривредом у виду интензивног развоја прехрамбене и текстилне индустрије. Ефекти 
транзиционих процеса и приватизације имали су негативан утицај на привреду општине. Приликом 
анализе привредне активности акценат је стављен на предузетнике и мала и средња предузећа јер они 
представљају мотор економског развоја и уједно то је сектор који промовише приватну својину и 
предузетничке вештине. Компаративна предност ових предузећа је у томе што су флексибилна, могу 
брзо да се адаптирају на промене и да задовоље захтеве тржишта. Она стварају запосленост, 
промовишу диверзификацију економских активности, подржавају одрживи раст и дају значајан 
допринос извозу и трговини. Према подацима из базе пословних субјеката Привредне коморе Србије 
и АПР-а на територији општине Лебане средином 2022.г. активни статус има 682 привредна субјекта, у 
ликвидацији и принудној ликвидацији се налази 11, а у стечају 2 привредна субјекта. Из регистра АПР-
а је избрисано 1059 привредна субјекта.  
 

Графикон 10. Општина Лебане – Структура привреде према секторима (средина 2022 г.) 

 
Извор: Интернет база пословних субјеката PKS Partner (https://app.pkspartner.rs/) 

 
Према правној форми највише је предузетника (75,37%) и привредних друштава (10,85%). Остали 
субјекти су Делатности удружења (13,20%) и јавна предузећа (0,59%). Највише активних привредних 
субјеката је регистровано у сектору прерађивачке индустрије (25.07%) и сектору трговине и поправка 
моторних возила 18.33%. У сектору услужних делатности активно је 14.96%, а у сектору грађевинарства 
10.70% привредних субјеката. У структури привреде у општини Лебане, ова четири сектора су 
доминантна и у њима послује чак 69,06% од укупно активних привредних субјеката. Значајан број 
привредних субјеката је активан и у сектор услуге смештаја и исхране (7.48% ) и сектору саобраћај и 
складиштење (5.13%). Изузетно је значајан податак да је у сектору стручне, научне, иновационе и 
техничке делатности активно чак 4.84% привредних субјеката. У сектору пољопривреда, шумарство и 
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рибарство је активно 3.23% привредна субјекта, у сектору уметност, забава и рекреација 2.93% 
привредних субјеката, у сектору информисање и комуникације 2.64% а у сектору административне и 
помоћне услужне делатности 2.49% привредна субјекта. Остали сектори су мање заступљени. 
Посматрано према области деловања у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства активно је 22 
привредна субјекта. У структури овог сектора у области пољопривредна производња, је активно 10 
субјекта (45.45%), у области шумарство и сеча дрвећа активно је 11 субјеката (50.00%) а у области 
рибарство и аквакултуре 1 привредни субјекат (4.55%). У сектору прерађивачка индустрија активно је 
171 привредних субјеката, од тога највећи број се бави производњом прехрамбених производа, њих 
48 или 28.07%, затим прерадом дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја 
се бави 31 привредни субјекат (18.13%) док се производњом одевних предмета бави 26 привредних 
субјеката (15.20%). Производњом металних производа, осим машина и уређаја се бави 14 привредних 
субјеката (8.19%) а производњом производа од осталих неметалних минерала се бави 13 привредних 
субјеката (7.60%). Остале прерађивачке делатности обавља 9 привредних субјеката (5.26%). По 5 
привредних субјеката односно 2.92% привредних субјеката је ангажовано у производњи текстила, и 
производњи производа од гуме и пластике и производњи намештаја. Такође, исти проценат 
привредних субјеката 1.75% (3 привредна субјекта) је ангажован у области штампања и умножавања 
аудио и видео записа, Производњи хемикалија и хемијских производа, производњи електричне 
опреме и поправци и монтажа машина и опреме. По један привредни субјекат ( 0.58%) је ангажован у 
области производње пића, производња коже и предмета од коже и производњи папира и производа 
од папира. После прерађивачке индустрије у којој је највише регистрованих привредних субјеката, 
следећи сектор по броју регистрованих привредних субјеката је трговина на велико и трговина на мало 
и поправка моторних возила и мотоцикала у којој је регистровано 125 привредних субјекта, у структури 
тог сектора у области трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима своју 
привредну делатност обавља 65.60% привредних субјеката, затим у области трговина на велико и 
трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала је активно 18.40% привредних субјеката 
а у области трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 16.00% привредних 
субјеката. У сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација регистровано 
је један привредни субјекат. У сектору снабдевање водом; управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности регистрована су 2 привредна субјекта 
од тога у области сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде регистрован је један привредни 
субјекат и у области сакупљање, третман и одлагање отпада. У сектору грађевинарство је регистровано 
73 привредна субјекта. Највише регистрованих привредних субјеката, чак 76.71%, је у области 
специјализовани грађевински радови, у области изградња зграда је активно 19.18% привредних 
субјеката а у области изградња осталих грађевина 4.11% активних привредних субјеката. Сектору 
саобраћај и складиштење је активно 35 привредних субјеката. У оквиру овог сектора најзаступљенија 
је област копнени саобраћај где је активно 88.57% активних привредних субјеката, док је у области 
складиштење и пратеће активности у саобраћају активно 8.57% а у области поштанске активности 
2.86% привредних субјеката. Посебно је занимљива структура сектора услуге смештаја и исхране где 
51 привредни субјекат има активан статус али 98.04% привредних субјеката обавља делатност 
припремања и послуживања хране и пића и то су ресторани и угоститељски објекти. Са друге стране у 
области смештаја регистрован само један привредни субјекат и исти се не налази на националној листи 
категорисаних из јула 2022. године5.  
Такође у области делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће 
активности нема регистрованих привредних субјеката иако се туризам помиње у планским и 
стратешким документима општине Лебане као веома значајна делатност. У сектору информисање и 
комуникације је активно 18 привредних субјеката. Окосницу овог сектора чини у област рачунарско 
програмирање, консултантске и с тим повезане делатности где је активно чак 83.33% привредних 
субјеката. У областима програмске активности и емитовање телекомуникације и информационе 
услужне делатности активан је по један привредни субјекат, односно по 5.56%. У сектору образовања 
је активно 4 привредна субјекта као и у сектору здравствена и социјална заштита (4), с тим да је у оквиру 
овог сектора 75.00% привредних субјеката активно у области здравствене делатности (3) а 25.00% 
привредних субјеката је активно у области социјална заштита без смештаја (1). У сектору уметност, 

                                                           
5 Извор: https://mtt.gov.rs/tekst/93/sektor-za-turizam.php 
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забава и рекреација је активно 20 привредних субјеката. Овде је интересантан податак да је у области 
спортске, забавне и рекреативне делатности активно 19 привредних субјеката, односно 95.00% док је 
у области стваралачке, уметничке и забавне делатности регистрован само један привредни субјекат, 
односно 5.00%. Као остале услужне делатности регистрована су 102 привредна субјекта у општини 
Лебане. Овде је занимљиво да највећи проценат регистрованих је заправо у области делатности 
удружења, чак 66 привредних субјеката, односно 64.71% док је у области остале личне услужне 
делатности активно 25.49% привредних субјеката а у области поправка рачунара и предмета за личну 
употребу и употребу у домаћинству регистровано 9.80% привредних субјеката. Након транзиционог 
периода, односно после 2000. године број привредних друштава и предузетника показује раст. Број 
привредних друштава у 2021.г. је повећан за 15,0% у односу на 2012.г., док је за исти период број 
предузетника повећан за 17,6%. Просечна стопа настанка привредних друштава за период 2013-2019.г. 
износи 5,8% док је стопа настанка предузетника 14,7%. Према подацима АПР-а из 2021.г. у општини је 
пословало 113 активних привредних друштава (укључујући представништва и филијале) и 598 активних 
предузетника. Предузетници у општини чине 84,11% привредних субјеката, док привредна друштва 
чине 15,89%. У односу на национални просек већа је заступљеност активиних предузетника, док је 
присуство МСП и великих активних предузећа мање. Од укупног броја привредних друштава, најмање 
је великих предузећа, док су најбројнија микро-предузећа која запошљавају до 5 радника. 
 

Графикон 11. Општина Лебане – Пословна статистика (2012-2021.) 

 
Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-привреда 
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да је у 2020 години активно 115 привредних друштава. У 2011 години 533 предузетника је било 
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оснивања нових предузетника је најнижи у 2012 и 2013 години (0,6) а највиши у 2020 години (1,6) 
години. Стопа настанка привредних друштава је најнижа у 2019 години а највиша у 2017 години. Стопа 
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настанка предузетника у посматраном периоду се креће у распону између 11,9% и 19,4%. Најнижа 
стопа настанка предузетника је забележена у 2020 години што је донекле разумљиво имајући у виду 
утицај Covid -19 пандемије на привреду. Највиша стопа настанка предузетника је забележена 2015 
године, што се може повезати са националним програмима за подстицај предузетништва који су 
доживели своју експанзију у том периоду. Стопа брисања/гашења привредних друштава је најнижа у 
2017 години и износи 0,8% а највиша у 2019 години када је забележено 24.4% привредних друштава 
угашено. Стопа брисања/гашења предузетника у посматраном периоду варира од 7,4% у 2020 години 
и 22,5% у 2013 години. Пословна статистика за период од 2018 до 2021.г, бележи позитиван биланс у 
броју отворених привредних субјеката. У првој половини 2021.г., укупно је отворено 84 нових 
привредних субјеката, а угашено 70 привредна субјеката, што показује позитиван тренд у промени 
броја привредних субјеката. Када се посматра период 2018-2021. јасно се види да је укупан број 
отворених пословних субјеката већи од броја затворених, односно брисаних пословних субјеката из 
АПР регистра за 61 (19,06%). Када се посматра однос новооснованих и угашених предузећа евидентан 
је благи раст. Подаци јасно показују да је утицај општих дешавања и локалних активности на 
економском развоју довео до позитивног тренда у броју предузећа на територији општине. 
 

Графикон 12. Општина Лебане – Пословна демографија (2018-2021.) 

 
Извор: АПР Регистар мера и подстицаја регионалног развоја. 
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од године. Број увозника у општини Лебане се у посматраном периоду креће између 9 и 18 привредних 
субјеката. Најмање увозника је регистровано у 2011 години а највише увозника, њих 18 је регистровано 
у 2016, 2018 и 2020 години. У односу на укупан број привредних субјеката, број увозника варира од 
9.3% до 16,5%. Покривеност увоза извозом бележи највећи проценат у 2015 години када је износио 
670,1% а најнижу стопу је достигао 2018 године (178,4%). Годишње стопе раста извоза се у посматраном 
периоду крећу од -16,8% у 2019 до 42,2% у 2018 години. Годишња стопа раста увоза бележи највећу 
вредност у 2018 години 184,6% а најнижа вредност је -31,0%.  

Табела 5. Општина Лебане- Индикатори привреде 
 

Индикатор 
Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Број привредних 
друштава 

97 96 100 106 109 109 121 144 119 115 

Број 
предузетника 

533 493 455 457 463 487 507 533 551 581 

Број привредних 
друштава на 
1000 становника 

4 4 5 5 5 5 6 7 6 6 

Број 
предузетника на 
1000 становника 

24 23 21 22 22 24 25 27 28 30 

Нето ефекат 
оснивања нових 
привредних 
друштава 

0,5 1,1 2,5 8 3 6 13 3,5 0,1 0,5 

Нето ефекат 
оснивања нових 
предузетника 

1 0,6 0,6 1 1,1 1,5 1,4 1,5 1,3 1,6 

Стопа настанка 
привредних 
друштава 

    5,0% 7,5% 5,5% 5,5% 10,7% 4,9% 3,4% 3,5% 

Стопа настанка 
предузетника 
 

    13,0% 15,1% 19,4% 15,6% 14,6% 15,4% 12,7% 11,9% 

Стопа 
брисања/гашењ
а привредних 
друштава 
 

17,5% 9,4% 2,0% 0,9% 1,8% 0,9% 0,8% 1,4% 24,4% 7,0% 

Стопа 
брисања/гашењ
а предузетника 

18,4% 22,5% 21,1% 14,9% 18,1% 10,7% 10,7% 10,3% 9,4% 7,4% 

Број привредних 
друштава са 
нето добитком 

    48 49 46 56 56 54 51 52 

Број 
предузетника са 
нето добитком 

    23 17 16 15 14 12 217 202 

Број привредних 
друштава са 
нето губитком 

    25 18 16 14 15 15 16 16 

Број 
предузетника са 
нето губитком 

    8 4 2 1 1 2 9 17 

Укупан број 
извозника 

13 17 12 17 19 22 18 16 22 23 

Број извозника, 
као % укупног 

13,4% 17,7% 12,0% 16,0% 17,4% 20,2% 14,9% 11,1% 18,5% 20,0% 
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Индикатор 
Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

броја активних 
привредних 
субјеката (%) 

Укупан број 
увозника 

9 10 14 11 11 18 15 18 14 18 

Број увозника, 
као % укупног 
броја активних 
привредних 
субјеката (%) 

9,3% 10,4% 14,0% 10,4% 10,1% 16,5% 12,4% 12,5% 11,8% 15,7% 

Покривеност 
увоза извозом 

273,7
% 

388,6
% 

485,3
% 

659,8
% 

670,1
% 

508,9
% 

357,0
% 

178,4
% 

243,2
% 

271,0
% 

Годишње стопе 
раста извоза (%) 

  4,0% -12,8% -6,1% 8,7% 4,0% 18,0% 42,2% -16,8% 7,3% 

Годишње стопе 
раста увоза (%) 

  -26,8% -30,2% -31,0% 7,1% 36,9% 68,3% 
184,6

% 
-39,0% -3,7% 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-привреда 

 
Према подацима из АПР, 74,78% привредних друштава и 45,61% предузетника поднела финансијске 
извештаје за 2020. г. Приликом разматрања њихових финансијских перформанси за наведену годину, 
може се видети да су 60,47% привредних друштава и 76,23% предузетника остварили нето добитак. 
Нето губитак је исказало 18,60% привредних друштава и 6,42% предузетника. Губитке изнад висине 
капитала остварило је 17,44% привредних друштава и 4,91% предузетника. У погледу дугорочне 
финансијске стабилности и инвестиционих могућности предузећа анализирана је задуженост 
привредних субјеката. Најчешћи вид задуживања привреде јесте лизинг и кредит. Када говоримо о 
кредитима, залога је најчешћи вид обезбеђења кредита. Анализирајући два најчешћа вида 
задуживања привреде, може се видети да се у 2020. години само нешто више од 1% привредних 
друштава задужило путем лизинга. Посматрајући период од 2018. године, уочљив је пад броја 
предузећа који користе лизинг као средство задуживања. Код предузетника је још израженији пад 
броја корисника лизинга. Само 2 предузетника је у 2020.г. користило лизинг као средство задужења. 
Такође само 2,33% привредних друштава је у току 2020. године оптеретило своје пословање неким 
заложним правом. Код предузетника је путем залога своје пословање оптеретило тек 0,75% 
предузетника. Значајно смањење привредника који се задужује на неки од ова два начина лежи или у 
превеликој задужености или у немогућности сервисирања новог задуживања. Када се посматра 
ликвидност привреде у општини Лебане, може се уочити да је највише привредних субјеката 
неликвидно до 30 дана у периоду 2019 до 2020 години (7 привредних друштава), док је по 30 
предузетника било неликвидно у периоду 2019 – 2021 године. Преко 180 дана неликвидности 
забележила су 49 привредна друштва у 2018 и исти број и у 2019 години, тај број се знатно смањио 
2020 године и износио је 28 привредна друштва да би се у 2021 повећано на 37 привредна друштва.  
Генерално посматрано ликвидност у 2020.г. остварује 80,75% привредних друштава и предузетника. 
Код 10,06% привредних друштава и предузетника забележена је неликвидност која је била дужа од 6 
месеци. То значи да су више од пола године обавезе превазилазиле потраживања код тих предузећа. 
Узимајући у обзир исказане податке, већи део привреде општине исказује солвентност и има добар 
тржишни положај и позитивне перспективе тржишног развоја. Услед бројности и значаја предузетника 
и микро и малих предузећа, од изузетне је важности обезбедити им подршку у пословању и формирати 
квалитетно пословно окружење за обављање њихових делатности.  
 

Табела 6. Општина Лебане- Број привредних субјеката према данима неликвидности (2018-2021) 

Број дана неликвидности 
Привредна друштва Предузетници 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

01 До 30 дана 4 7 7 4 24 30 30 30 

02 Од 31 до 60 дана   6 2 1 4 3 4 5 

03 Од 61 до 180 дана 1 5 5 3 10 13 16 8 

04 Преко 180 дана 49 49 28 37 39 39 42 63 
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Извор: АПР Регистар мера и подстицаја регионалног развоја. 

 
На подручју општине Лебане најзначајнији привредни капацитет је текстилна компанија "LebanTeks 
d.o.o. Lebane", како по броју запослених радника, тако и по извозним резултатима и потенцијалима. 
Прерада пољопривредних производа и прехрамбена индустрија се издвајају по броју регистрованих 
привредних субјеката за ову врсту делатности. Ово је значајна грана са аспекта повезаности са 
пољопривредом која је стратешка грана и развојни потенцијал општине. Овај сектор има велику 
традицију јер су у претходном периоду различити производи од поврћа, жита и шумских плодова 
нашли пут до националног и европског тржишта. На територији општине послује већи број мањих 
приватних пекара, кланица и привредних организација које се баве откупом и складиштењем 
пољопривредних производа6. Према националном регистру сертификованих старих и уметничких 
заната и послова домаће радиности на територији општине налази се једна предузетничка радња која 
прави производе од ручно ваљане-пустоване вуне7. 
 
Пословна инфраструктура подразумева мрежу институција и организација које пружају услуге 
потенцијалним предузетницима, малим и средњим предузећима за развој њихових пословних 
капацитета (људских, организационих, маркетиншких, и сл.) или пружају услуге физичког простора за 
обављање пословних делатности. Пословне зоне и паркови прихваћени су као успешни и ефикасни 
механизми за подстицање привредног развоја. Пословна зона се односи на испарцелисано 
грађевинско земљиште опремљено неопходном комуналном инфраструктуром, укључујући 
унутрашњу мрежу путева, снабдевање водом, канализацијом, струјом и телекомуникацијама. На 
територији општине Лебане налаз се две пословне зоне и то производно пословна зона "Јабланица" и 
Пословна зона у улици Николе Тесле Лебане. Обе пословне зоне се налазе непосредно поред коридора 
државног пута IБ реда број 39 (М-9). Планом детаљне регулације производно пословне зоне 
"Јабланица" ("Службени гласник града Лесковца", број 3/15) обухваћена је регулација простора на 
површини од 22,30 ha. Ова производно пословна зона је намењена за развој производно-пословних 
делатности и финансијско-комерцијалних услуга, смештаја и спортско-рекреативних капацитета. 
Производно пословна зона "Јабланица" је делимично изграђена и могућа је ревитализација и 
реконструкција постојећег производног објекта (brownfield локација), уз увођење нових, атрактивнијих 
и профитабилнијих садржаја. Према основној намени површина, производно пословна зона, већим 
делом припада грађевинском земљишту, које је подељено, у складу са режимом коришћења 
земљишта, на грађевинско земљиште за јавне и остале намене, а мањим делом припада водном 
земљишту, с обзиром да је предвиђена регулација реке Јабланице. Доношењем плана детаљне 
регулације створен је правни основ за пре намену постојећег пољопривредног земљишта са 
дефинисани урбанистичким условима за изградњу производно-пословних објеката, са потребном 
саобраћајном и комуналном инфраструктуром.  
Друга пословна зона налази се у улици Никола Тесла Лебане. Ова пословна зона обухвата површину 
од 5,73 ha, која се налази у оквиру КО Лебане. Пословна зона Никола Тесла налази се у источном делу 
насеља Лебане, непосредно ослоњено на десну обалу реке Јабланице. Обухвата коридор улице 
Николе Тесле, појас земљишта између ове улице и реке Јабланице, као и простор девастираног 
производног погона, који представља “brownfield” локацију. Пословна зона је удаљена 31 km од ауто 
пута Е75 и 22 km од железничког коридора Х. 
 

Табела 7. Саобраћајна повезаност - Пословна зона Никола Тесла Лебане 
Удаљеност од 

аеродрома (km) 
Удаљеност од коридора 

(km) 
Удаљеност од граничних 

прелаза (km) 
Удаљеност од лука  

(km) 

Константин 
Велики 

Ниш 

Никола 
Тесла 

Београд 

Ауто пут 
Е75 -

Коридор X 

Железнички 
коридор X 

Градина Табановци 
Речни 

Коридор VII 
(Дунав) 

Лука 
Београд 

72 312 31 22 177 136 251 299 

Извор: Републички завод за статистику. Регистар индустријских зона у РС (https://app.powerbi.com/) 

                                                           
6 Извор: Програм локалног економског развоја општине Лебане за 2021. Годину ("Службени гласник града Лесковца", број 2/21). 
7 Извор. Министарство Привреде Регистар сертификованих старих заната - јул 2022. г. https://www.privreda.gov.rs/usluge/sertifikacija-starih-
zanata 
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Пословна зона Никола Тесла је делимично опремљена потребном саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром. На овом простору постоје секундарна водоводна мрежа и канализациона мрежа, 
које треба доградити. Преко пословене зоне пролази далековод 35 kV на релацији ТС 110/35 kV 
"Јабланица" - TC 35/10 kV "Лебане 1", а у контактној зони планског подручја налази се трафостаница ТС 
"Радан бетоњерка" са припадајућим 10 kV водовима. Према Плану детаљне регулације "Пословне зоне 
у улици Николе Тесле" ("Службени гласник града Лесковца", број 1/19) планиране су површине за јавне 
и остале намене. Површине јавне намене обухватају коридоре постојећих и планираних улица, у 
оквиру којих се налазе и коридори и капацитети техничке инфраструктуре, као и локације планираног 
паркинг простора, зелене пијаце и зелених површина. Површине осталих намена обухватају земљиште 
намењено за развој индустрије и производње и земљиште намењено за услужно-комерцијалне 
делатности. У делу подручја, у улици Николе Тесле, планиран је паркинг простор, капацитета за око 45 
путничких аутомобила. У источном делу пословне зоне, у оквиру површина намењених индустрији и 
производњи, могућа је изградња и терминала теретних возила, који осим основне функције смештаја 
теретних возила, може имати и друге пратеће садржаје (радионице за сервисирање и прање возила, 
услужне делатности и сл.). 
 
Тржиште рада: Стање на тржишту рада у Републици Србији указује на значајан опоравак тржишта рада 
последњих година што је праћено смањењем броја незапослених и неактивних лица. Стопа 
незапослености се смањује, а стопа запослености повећава и број запослених лица расте. Кретање 
основних показатеља тржишта рада углавном је конзистентно са кретањима економских показатеља. 
Укупан број запослених лица у општини Лебане у 2021.г износио је 4785 лица. У односу на 2018.г. када 
је укупно било запослено 3955 лица приметно је повећање броја запослених за 17,35%. Ово је изузетно 
позитивна тенденција. У погледу родне сензитивности више је запослених мушкараца (58,7%), него 
жена (41,3%). Учешће младих (15-29 година) у укупној запослености износи 18,88% и веће је од 
националног просека (15,41%). Највећи број запослених ради у делатностима секундарног сектора 
(47,55%) и терцијалног сектора (40,09%). У делатностима примарног сектора где је пољопривреда 
доминанта ангажовано је 12,36% запослених. Према областима пословања највећа запосленост је 
регистрована у прерађивачкој индустрији (22,87%), трговини (14,23%), пољопривреди (12,36%), 
образовању (11,40%), здравственој и социјалној заштити (8,05%). Висина зарада у директној је вези са 
економским кретањима у региону. Просечна остварена нето зарада у општини Лебане у 2021.г је за 
27,47% мања од националног просека. Просечна нето зарада у наведеном периоду износила је 47769 
РСД (406,26 ЕУР)8. Ниже просечне зараде су последица запослености у делатностима са нижим 
зарадама, попут прерађивачке индустрије и мањка запослености у услужним делатностима са високим 
зарадама (финансијске делатности, некретнине, стручне, научне, иновационе и техничке делатности).  
 
Опште карактеристике тржишта рада у периоду 2011-2020. године су неусаглашеност понуде и тражње 
радне снаге, велико учешће дугорочно незапослених, прилив вишка запослених из предузећа у 
поступку приватизације, неповољна старосна и квалификациона структура, висока незапослености 
жена и ниска мобилност радне снаге. Удео радно способног становништва (15-64.г.), за период 2011-
2020.г. се кретао између 65,7% и 64,2%. при чему има тенденцију опадања. Структурне промене у 
привреди имале су за последицу ослобађање вишкова радне снаге, што је допринело и повећању 
броја незапослених лица. 
 

Графикон 13. Општина Лебане - Регистрована запосленост према сектору делатности (2020.) 
 

                                                           
8 Курс InforEuro из децембра 2021.г. : 1 EUR = 117.5814 RSD 
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Извор: Републички завод за статистику. Општине и региони у Републици Србији, 2021. 

 
Тржите рада у општини Лебане периоду од 2011. до 2020.г. бележи побољшање основих индикатора 
незапослености. Број незапослених лица на 1000 становника у 2021 у односу на 2011.г. је смањен за 
27,08%, као и укупан број незапослених лица је смањен за 36,55%. Просечне вредности осталих 
параметара незапослености за период 2011-2020.г су проценат незапослених жена (47,94%), проценат 
незапослених лица која први пут траже запослење (47,07%), проценат незапослених лица без 
квалификација (37,28%), проценат незапослених лица са средњим образовањем (56,96%), проценат 
незапослених лица са вишим и високим образовањем (5,75%), проценат дугорочно незапослених лица 
(74,71%), проценат незапослених младих лица (22,30%) и проценат незапослених старијих лица 
(28,93%). Из изложених података јасно је видљиво да структуру незапослености у општини 
карактерише велико процентуално учешће жена у укупној незапослености, велики број особа које први 
пут траже запослење, као и дугорочна незапосленост. Према подацима НСЗ у општини Лебане у јулу 
2022.г. на евиденцији је било 3329 незапослених лица, од чега су 48,72% жене9. У односу на 2021.г. у 
2022.г. дошло је до смањења броја незапослених лица за 3,59% и тиме додатно потврђен тренд 
опадања броја незапослених лица.  
Евидентно је смањење стопе незапослености која је у 2018.г. износила 28,35 %, док је 2020 сведена на 
10%10. Када се посматра незапосленост према степену стеченог образовања, највећи број 
незапослених лица је без квалификација и завршеном средњом школом (III и IV степен стручне 
спреме). Њихово учешће у структури незапослених лица износи 94,24%.  
 

Графикон 14. Општина Лебане – Кретање броја запослених и незапослених лица у периоду 2018-2021. 

                                                           
9 Извор: НСЗ. Статистички билтен - јул 2022. број 239. 
10 Извор: Програм локалног економског развоја општине Лебане за 2021. Годину ("Службени гласник града 
Лесковца", број 2/21) 
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Извор: АПР Регистар: Мере и подстицаји регионалног развоја 

 
У општини Лебане присутан је висок проценат незапослених лица из категорије теже запошљивих 
лица, а то су млади до 30 година старости (без завршеног средњег образовања), млади у домском 
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, Роми, особе 
са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, незапослени који се налазе 
на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља. Смањење броја 
незапослених лица није значајније утицао на просечну дужину тражења посла, тако да је она и даље 
веома изражена. Најмање незапослених лица је са стручном спремом висококвалификованог радника. 
Број незапослених лица са високом стручном спремом бележи константан пад у посматраном периоду. 
Када су у питању млади (15 до 29 година) кључна ограничења са којима се они срећу су: недовољно 
информисање о могућностима запошљавања, усавршавања, потребама тржишта; недовољна подршка 
развоју предузетништва младих; неизграђен систем подстицања предузетничког духа и недовољно 
информисање о могућностима развоја предузетништва младих. Према подацима из 2018.г. број радно 
способних лица ромске националности (15-64 год) у општини Лебане износио је 808 (405 мушкараца и 
403 жена), што чини 64,59% укупног броја грађана ромске националности у општини Лебане. Број 
незапослених лица ромске националности која се налазе на евиденцији НЗС износио је 499, што 
представља 61,76% радно способних лица ромске националности.  
Према евиденцији НЗС, број незапослених жена ромске националности износи 224, што чини 55,58% 
радно способних жена ромске националности у општини Лебане. Иако се број лица ромске 
националности која на запослење чекају између 6-9 месеци смањио, повећао се број лица која на 
запослење чекају од 8-10 година тако да лица која на запослење чекају дуже од 10 година чине 19,04% 
од укупног броја незапослених лица ромске националности која се налазе на евиденцији НЗС11. 
 

Графикон 15. Општина Лебане - Просечне зараде 
без пореза и доприноса, 2019─2021. (РСД) 

 
Графикон 16. Општина Лебане - Регистровани 

запослени према општини пребивалишта, 2018─2020 

                                                           
11 Извор: Општина Лебане. Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Лебане. 
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Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС  Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС 

 
Према подацима за 2020.г. највеће учешће у структури незапослених имају незапослена лица од 30 до 
54 г. (56,10%), а затим старија лица преко 55.г. (23,90%) и млади 15-29. г. (20,00%). Ако се посматра 
незапосленост према старосним групама и полу примећује се да нема много разлике између жена и 
мушкараца. У старосној групи од 30 до 54 године незапослених жена је 58% а мушкараца је нешто 
мање, 54,30%. У старосној групи од 15 до 29 година незапослених жена је 20,4% а мушкараца нешто 
мање, 19,6%. У старосној групи од 55 + година има више незапослених мушкараца (26,1%) него жена 
(21,5%). 
 

Графикон 17. Општина Лебане - Учешће 
незапослених према старосним групама у укупном 

броју незапослених, 2020. 
 

Графикон 18. Општина Лебане - Учешће 
незапослених према старосним групама и полу у 

укупном броју незапослених, 2020. (%) 

 

 

 

Извор: Национална служба за запошљавање  Извор: Национална служба за запошљавање 

Тржиште рада, као део целокупног економског система одражава ове структурне и динамичне 
промене које се дешавају у друштву, али истовремено утиче на њих. Раст запошљавања и одрживо 
повећање запослености, првенствено у приватном сектору, је стратешко опредељење општине у 
наредном периоду. Такође системска решења предвиђају адекватно образовање, са фокусом на 
неопходне програме за преквалификацију и доквалификацију, као и образовање кадрова потребних 
садашњем и будућем тржишту рада. Стварање средине атрактивне за привредна улагања представља 
фундаментални интерес општине. Ово ће се постићи изградњом одговарајуће пословне 
инфраструктуре као и финансијском и не-финансијском подршком локалне самоуправе за пројекте 
развоја предузетништва и запошљавања. 
 

Табела 8. Општина Лебане - Индикатори незапослености 
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Индикатор 
Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Број радно способног 
становништва (15-64) 

14451 14237 14000 13741 13480 13252 13014 12760 12509 12278 

Удео радно способног 
становништва у укупном 
контингенту (15-64. г.) 

65,7% 65,9% 65,8% 65,6% 65,4% 65,2% 64,90 64,7% 64,4% 64,2% 

Број незапослених лица 5275 5172 5172 5005 4909 4913 4719 4091 3255 3347 

Број незапослених лица 
на 1000 становника 

240 239 243 239 238 242 235 207 168 175 

Проценат незапослених 
жена 

48,5% 48,0% 48,0% 47,6% 47,6% 46,5% 47,9% 48,2% 48,7% 48,4% 

Проценат незапослених 
лица која први пут траже 
запослење 

45,2% 44,3% 43,4% 42,9% 42,9% 41,8% 41,5% 39,8% 57,7% 71,2% 

Проценат незапослених 
лица без квалификација 

39,5% 38,6% 38,6% 36,8% 35,9% 36,6% 36,6% 36,0% 35,9% 38,3% 

Проценат незапослених 
лица са средњим 
образовањем 

56,5% 56,6% 56,6% 57,9% 58,3% 57,7% 57,5% 57,3% 57,0% 54,2% 

Проценат незапослених 
лица са вишим и високим 
образовањем 

4,1% 4,8% 4,8% 5,3% 5,8% 5,6% 5,8% 6,7% 7,2% 7,4% 

Проценат дугорочно 
незапослених лица 

75,8% 78,2% 78,2% 77,5% 77,5% 77,5% 76,3% 75,8% 67,9% 62,4% 

Проценат незапослених 
младих лица 

23,7% 23,0% 23,0% 23,9% 22,9% 22,2% 22,1% 20,6% 20,2% 21,4% 

Проценат незапослених 
старијих лица 

23,8% 24,9% 24,9% 26,5% 27,9% 29,8% 30,4% 31,7% 33,9% 35,5% 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-привреда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Пољопривреда и рурални развој 
 
Повољни природни и климатски услови чине општину Лебане погодном за пољопривредну 
производњу. Због велике просторне хетерогености и природних фактора који утичу на услове за развој 
пољопривреде издвајају се три пољопривредна подручја: равничарски (до 300 m надморске висине), 
брдско планински (до 800 m надморске висине) и планински (преко 800 m надморске висине). 
Равничарски део, односно долинско-котлински предео у атарима поред реке Јабланице представља 
најплоднији део општине. Према карактеру, пољопривредна производња припада тржишном 
мешовитом типу са ограниченим утицајем нових технологија. Пољопривредно земљиште је 
производно и економски најважнија категорија расположивог земљишта, које представља практично 
необновљиви природни ресурс и релативно ограничавајући услов за организовање пољопривредне 
производње, прехрамбену сигурност и одрживу будућност људи. Од укупне површине расположивог 
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пољопривредног земљишта (17972,24 ha), 66,07% преставља коришћено пољопривредно земљиште12. 
Неискоришћено пољопривредно земљиште простире се на површини од 1683,16 ha. Површина 
коришћеног обрадивог земљишта у општини износи 11873,59 ha, уз тренд константног смањења услед 
све већег коришћења земљишта за друге намене (нпр. грађевинске), потпуног ишчезавања под 
утицајем ерозије, или пропадања услед неадекватног одржавања и коришћења. У структури 
коришћеног пољопривредног земљишта доминирају оранице и баште са 58,61% и ливаде и пашњаци 
са 30,47%. Заступљеност ораница и башта је значајно нижа од националног просека али је 
заступљеност воћњака (9,12%) изнад националног просека (4,75%).  
 

Табела 9. Општина Лебане- Коришћено пољопривредно земљиште, 2012.г 

 Окућница 
Оранице и 

баште 
Воћњаци Виногради 

Ливаде и 
пашњаци 

Остали 
стални 
засади 

Република Србија  
ha 23727 2513154 163310 22150 713242 1839 

% 0,69% 73,11% 4,75% 0,64% 20,75% 0,05% 

Општина Лебане  
ha 111 6959 1083 102 3618 1 

% 0,94% 58,61% 9,12% 0,86% 30,47% 0,01% 

Извор: Попис пољопривреде 2012. РЗС. 

 
Расположиво пољопривредно земљиште заузима 40,23% укупне територије општине, изразито је 
хетерогено по заступљености, начину коришћења и бонитету. Према бонитету најзаступљеније су V 
(25,42%), IV (23,61%), II (21,42%) и III (15,61%) класа пољопривредног земљишта. Прва класа 
пољопривредног земљишта заступљена је са 3,38%, доку су мање продуктивне односно VII (0,57%) и 
VIII (0,02%) класе пољопривредног земљишта спорадично заступљене. Интензивне културе на прве три 
класе пољопривредног земљишта заузимају 37,24%. 
 

Табела 10. Општина Лебане- Структура пољопривредног земљишта по класама 

Култура 
Класа  

I II III IV V VI VII VIII 

Виноград 0,17% 0,69% 0,02% 0,04% - - - - 

Воћњак 11,86% 50,31% 4,32% 0,46% 1,80% 0,12% - - 

Врт 0,07% - - - - - - - 

Ливада 0,43% 0,12% 1,47% 3,70% 0,25% 3,43% 13,28% - 

Њива 0,40% 0,46% 43,44% 64,01% 78,18% 29,65% 49,61% 100,00% 

Пашњак 87,09% 48,43% 50,76% 31,79% 19,76% 66,80% 37,11% - 

Укупно 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лебане за 2022. 
годину ("Службени гласник града Лесковца", број 12/22). 

 
Према нормативним актима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије, сва 
насељена места на територији општине Лебане категорисана су као подручја са отежаним условима 
рада у пољопривреди13 и самим тим регистрована пољопривредна газдинства на територији општине 
имају могућност остварења додатних субвенција и подстицаја из националних и ЕУ извора. Према 
попису пољопривреде из 2012.г. у општини има 3676 пољопривредних газдинстава. У односу на укупан 
број домаћинстава пољопривредна газдинстава чине 53,13%. Подаци из децембра 2021.г. показују да 
је број свих регистрованих пољопривредних газдинстава на нивоу општине 280514. Од овог броја 94,8% 
су пољопривредна газдинстава која имају активни статус и самим тим имају право коришћења и 

                                                           
12 Коришћено пољопривредно земљиште: пољопривредно земљиште на окућници, оранице и баште (укључујући 
и угаре), стални засади (воћњаци, виногради, расадници и остали стални засади), ливаде и пашњаци које 
газдинство обрађује/користи. 
13 Извор: Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди ("Службени гласник РС", број 
102/2018). 
14 Извор: Портал отворених података: Србија број газдинстава по општинама према организационом облику 01.12.2021. 
https://data.gov.rs/sr/datasets/rpg-broj-svikh-registrovanikh-poljoprivrednikh-gazdinstava-aktivna-gazdinstva/ 
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подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Према организационом статусу 99,70% припадају 
категорији породичног пољопривредног газдинства. Остала активна пољопривредна газдинства 
припадају категорији предузећа (5 газдинства), предузетника (2 газдинства) и земљорадничка задруга 
(1 газдинство). Просечно пољопривредно газдинство обрађује 3,23 ha пољопривредног земљишта. 
Величина коришћеног земљишта по газдинству је 40,62% мања од просека за Републику Србију који 
износи 5.44 ha. Према величини поседа доминирају мала породична пољопривредна газдинства која 
обрађују до 2 ha пољопривредног земљишта (49,16%) и породична газдинства која обрађују до 5 ha 
пољопривредног земљишта (40,48%.). Само 1,14% пољопривредних газдинстава у општини обрађује 
површине земљишта преко 10 ha. Преко 100 ha пољопривредног земљишта обрађују 4 
пољопривредна газдинства. Из наведених податка јасно се види да је аграрна структура подручја јако 
уситњена. Уситњене парцеле представљају препреку интензивирању пољопривредне производње, 
због тога развојне мере треба усмерити гајењу радно интензивних култура, пре свега поврћа и воћа. 
Према типу производње највише су заступљена мешовита газдинства за биљну и сточарску 
производњу (35,30%) и мешовита газдинства са биљном производњом (19,60%). Најмање су 
заступљена специјализована пољопривредна газдинства за ратарство или повртарство или воћарство 
или сточарство.  
 

Табела 11. Општина Лебане -Општи подаци о пољопривредним газдинствима, 2018.г 

 Број 
газдинстава 

Коришћено 
пољопривредно 
земљиште (ha) 

Оранице 
и баште 

(ha) 

Воћњаци 
(ha) 

Виногради 
(ha) 

Ливаде и 
пашњаци 

(ha) 

Број 
говеда 

Број 
свиња 

Број 
овца 

Број 
Живине 

Број 
трактора 

3213 11943 6422 1383 83 4006 3630 8095 1763 35093 2756 

Извор: РЗС. Општине и региони у Републици Србији, 2021. Општи подаци о пољопривредним газдинствима − анкета о 
структури пољопривредних газдинстава 2018.  

 
Пољопривредна газдинства у општини се суочавају са великим бројем одвојених делова коришћеног 
пољопривредног земљишта и уситњеношћу производних парцела. Просечна величина ових парцела 
износи 0,4 ha. Од укупног броја пољопривредних газдинстава 62,07% имају до 10 оваквих производних 
парцела. Биљна производња је одређена рељефом и надморском висином. Интензивне биљне 
културе гаје се у нижим областима где је обрадиво земљиште више заступљено и где постоје услови 
за наводњавање. У равничарском делу општине заступљена је ратарска и повртарска производња, а 
на брежуљцима по ободу котлине виноградарство и воћарство. Највише се гаје жита (76,04%), крмно 
биље (16,32%), поврће (3,35%) и кромпир (1,21%). Производња вишегодишњих легуминоза (црвена 
детелина, луцерка) и сакупљање сена са природних ливада најзаступљенији су видови ратарске 
производње у планинском делу и представљају основу производње крмног биља и сточне хране у 
целини. Поврће се углавном гаји за свежу употребу на отвореном. Од укупног броја пољопривредних 
газдинстава 29,43% се бази производњом поврћа. Добар део повртара (43,25%) у општини поврће гаји 
у заштићеном простору. Укупна површина под заштићеним простором износи 98 ha. Укупне површине 
под пластеницима и стакленицима у општини износе 97,93 ha и чине 16,98% евидентираних површина 
заштићеног простора у Јабланичком округу.  
Воћњаци заузимају 1083 ha, односно 9,12% обрадивог земљишта у општини. Производња воћа 
углавном се одвија на плантажним засадима (68,31%). Екстензивни засади се простиру на 343,23 ha. 
Воћарска производња је заступљена са великим бројем воћних врста. Најзаступљеније воћне врсте су 
шљиве (59,70%), вишње (13,45%), јабуке и крушке (10,85%), бобичасто воће малина/купина (9,55%), 
ораси и лешници (4,42%). На подручју општине постоје сви услови да се по критеријумима купаца, а 
нарочито иностраних, организује производња воћа (јагоде, малине, купине, вишње, трешње и шљиве). 
Под виноградима се налази 101,56ha од чега су стоне сорте заступљене са 40,50% и винске сорте 
49,83%. Винске сорте за производњу вина са географским пореклом заступљене су са 9,67%. 
 

Графикон 19. Општина Лебане – Структура пољопривредних газдинстава према типу производње, 2012. 
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Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-пољопривреда 

 
Проценат наводњаваног земљишта у односу на укупно коришћено пољопривредно земљиште је 
изузетно мали (1,78%). Пољопривредна површина која се наводњава износи 210,93 ha. Највећи 
проценат наводњаваних површина евидентиран је на ораницама и баштама (89,56%) и воћњацима 
(10,19%). Према начину наводњавања највише је заступљен систем кап по кап (60,28%) и класични 
површински систем (36,95%). Као главни извор воде за наводњавање пољопривредна газдинства 
(84,73%) користе подземне воде на газдинству, односно воде из бунара. Традиционалним начином 
обраде земљишта обрађује се 82,58% ораница и башта. Површина ораница и башта која није 
обухваћена плодоредом износи 962,29 ha, односно 14,03%, што је алармантан податак са аспекта 
агротехнологије и агротехничких мера. Највећи број (92,03%) пољопривредних газдинстава за ђубрење 
пољопривредних култура користи минерална ђубрива, док употреба стајњака је забележена код 
46,84% пољопривредних газдинстава. Нешто више од половине (57,86%) обрадивог земљишта се 
третира средствима за заштиту биља. Изузетно мали број (106) пољопривредних газдинстава врши 
анализу земљишта и на тим резултатима планира примену агротехничких мера. Тракторе поседује 
већина пољопривредних газдинстава (35,58% газдинстава поседује једноосовинске тракторе и 64,34% 
газдинстава поседује двоосовинске тракторе). Од укупног броја трактора (3952) преко 99% је старије 
од 10 година. Универзалне житне комбајне поседује 46 пољопривредних газдинстава.  
Сточарство је важна пољопривредна активност, међутим има мањи допринос у аграрној економији, 
пре свега због екстензивног начина гајења. Потенцијали у виду високе заступљености пашњака и 
ливада у укупној површини пољопривредног земљишта, пружају добру основу за даљи развој. Од 
укупног броја пољопривредних газдинстава неким видом сточарства се бави 76,09% пољопривредних 
газдинстава. То практично значи да ¾ пољопривредних газдинстава имају стоку на свом имању. Од 
укупног броја пољопривредних газдинстава, говеда има 41,05%, свиња има 57,67%, оваца има 2,04%, 
коза има 4,35%, живину има 63,63% и пчела има 4,13% пољопривредних газдинстава. Говедарство је 
засновано на породичним пољопривредним газдинствима са дугом традицијом. Говедарство је 
претежно екстензивног карактера. До 2 грла говеда гаји 53,88% пољопривредних газдинстава, до 10 
грла 42,35% а преко 10 грла само 3,78% пољопривредних газдинстава. Објекти за узгој стоке, посебно 
говеда не задовољавају у потпуности зоохигијенске услове. Под тим се, пре свега, мисли на адекватне 
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димензије шталских објеката, као и на постојање адекватне вентилације. Недостатак организованог и 
сигурног откупа утиче на смањење сточног фонда и обима пољопривредне производње. Стока се 
углавном продаје накупцима. Млеко и млечни производи се продају локалном становништву у 
урбаним деловима општине. Добри природни услови подстичу пчеларе којима је то до сада био само 
хоби и додатни извор прихода да унапреде своју производњу. Постоје напори да се побољша 
технологија гајења пчела, а ради се и на унапређењу пласмана. Пчеларством се у општини бави 152 
пољопривредна газдинства која укупно располажу са 3631 пчелињих друштава. Пољопривредна 
газдинства углавном производе за сопствену потрошњу док се мање количине пољопривредних 
производа продају на тржишту. Приходе од продаје ових производа газдинство користи за куповину 
семена, садног материјала, плаћање трошкова у продавницама, плаћање здравствених услуга, 
образовање и путовања. Од укупног броја пољопривредних газдинстава 35,07% остварује приходе од 
других активности које су повезане са пословањем газдинстава. Ове активности укључују приходе од 
продаје пољопривредних прерађевина (прерађевине од меса, млека, воћа, поврћа и других 
пољопривредних производа), приходе од сеоског туризма, продаје дрвета, продаје производа у 
области народне радиности као и пружања услуга ван газдинства (нпр. орање). Према подацима 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије у 2021. г. било је 5 произвођача 
укључених у органску производњу на територији општине. Два произвођача имају правну форму 
приведеног друштва, а остали произвођачи су регистровани као пољопривредна газдинства. Биљном 
и сточарском производњом баве се 60,00% органских произвођача хране у општини. Један органски 
произвођач је специјализован за сакупљање и прераду шумских плодова. Повећање и 
диверсификација дохотка руралних домаћинстава мора бити генерална одредница руралног развоја 
општине. Диверсификација активности на пољопривредним газдинствима може ићи ка развоју сеоског 
туризма, производњи вина, сакупљању и преради шумских плодова и лековитог биља, као и одрживу 
експлоатацију приватних шума. У том смислу, формирање огледних газдинстава, као путева за 
промоцију нових метода производње је изузетно значајно за развој руралних подручја.  

 
Табела 12. Општина Лебане- број газдинстава која обављају и друге активности, 2012.г. 

 

Прерада 
пољопривредних 

производа 

Прерада 
меса 

Прерада 
млека 

Прерада 
воћа и 
поврћа 

Прерада осталих 
пољопривредних 

производа 

Обрада 
дрвета 

Остале 
активности15 

1289 33 789 734 36 154 41 

Извор: Попис пољопривреде 2012. РЗС. 

 
Рејон интензивне пољопривреде обухвата котлинске и долинско-брежуљкасте атаре у висинском 
појасу до 350 mnv (Бошњачко поље и долина Јабланице) и нема већих ограничења за прилагођавање 
структуре пољопривредне производње тржишној тражњи. Приоритетно је безусловно заустављање 
стихијског заузимања обрадивих површина у грађевинске сврхе.  
Природни фактори погодују за производњу квалитетног поврћа и расадног материјала, што треба 
подржати савременом мелиорацијом, изградњом хладњача и прерађивачких капацитета уз 
обезбеђење континуиране стручне и техничке подршке пољопривредним произвођачима. Рејон 
интензивне пољопривреде је изузетно погодан за диверсификацију економских активности на селу. 
Мешовити рејон обухвата брдске и брдско-планинске атаре у висинским појасевима 350-600 mnv, 
односно 600-800 mnv, који се више разликују по степену шумовитости него структури коришћења 
пољопривредног земљишта. Основне агроеколошке разлике су у погодностима за гајење винове лозе 
на нижим, односно воћа на вишим теренима. С друге стране, основне заједничке карактеристике су 
високо учешће домаћинстава у активностима пољопривредног газдинства, поливалентна структура и 
традиционални начин пољопривредне производње, неповољна старосна структура пољопривредника 
и недовољна инфраструктурна опремљеност села. Главна развојна ограничења проистичу из 
уситњених земљишних поседа и мале економске моћи, тако да породична газдинства немају довољно 
средстава за улагања и повећање пољопривредне производње. У пољопривредној производњи треба 

                                                           
15 Остале активности обухватају активности у шумарству, туризам и народна радиност 
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подржавати оснивање комерцијалних воћњака, винограда и сточних фарми, у складу са локалним 
погодностима и традицијом, уз производњу широког асортимана прерађевина заштићеног 
географског порекла, ослањајући се на промовисање органске производње и на технолошко 
иновирање традиционалних поступака у преради, у комбинацији са руралним туризмом. Рејон 
пашњачког сточарства обухвата атаре на теренима изнад 800 mnv. Сходно гео-морфолошким 
условима, одликује се већом заступљеношћу травних екосистема у структури коришћења 
пољопривредног земљишта, али и већим природним ограничењима за интензивну пољопривредну 
производњу. Највећа агро-еколошка вредност је добро очуван појас планинских пашњака, који се 
простиру на повољном рељефу и погодни су за испашу ситне и крупне стоке. Пашњаци су местимично 
деградирани и релативно доброг флористичког састава, што представља велику предност у 
производњи меса, млека и одговарајућих прерађевина. Одрживо коришћење ових потенцијала и 
очување биодиверзитета отежава интензивна депопулација планинских села, слабо развијена 
саобраћајна инфраструктура и слаба доступност садржаја друштвеног стандарда. Са становишта 
развоја, апсолутни приоритет има обезбеђивање услова за диверзификацију економских активности 
на селу, посебно активирањем локалних потенцијала за развој сеоског туризма, као и других 
комплементарних делатности. Величина и структура радне снаге пољопривредних газдинстава, као и 
активности и прихода које њихови чланови остварују, одраз су не само економије газдинства, већ и 
ширих друштвених процеса који се одвијају у њиховом окружењу. Укупан број лица која обављају 
пољопривредне активности у општини (као чланови газдинства или стално запослени на газдинствима) 
износи 9254, из чега произилази да је у просеку 2,52 лица по газдинству стално или повремено 
ангажовано на пољопривредним пословима. Структура лица ангажованих у пољопривредној 
производњи на породичним газдинствима према радном статусу додатно потврђује слику о 
преовлађујуће малим газдинствима, која своју стратегију опстанка и конкурентности базирају на 
сопственој радној снази. Највећи део пољопривредне радне снаге на породичним газдинствима чине 
носиоци пољопривредног газдинства и чланови породице или рођаци (99,95%), што указује на велику 
количину неформалног рада који се ангажује у пољопривреди у оквиру породичних газдинстава и уз 
помоћ сродничке радне снаге. Удео носилаца газдинстава у укупној радној снази износи 39,54%. Жене 
као носилац газдинства забележен је само код 18,78% пољопривредних газдинстава. Веома је 
неповољна старосна структура носиоца пољопривредног газдинства јер је чак 64,81% носиоца 
пољопривредног газдинства старије од 55 година. Образовне карактеристике носиоца 
пољопривредног газдинства (менаџера газдинстава) указују на малу улогу формалног и систематског 
образовања и обуке у области пољопривреде. Већина носиоца газдинстава стекла је своја знања о 
пољопривреди искључиво праксом (62,87%), док је 38,98% носиоца газдинстава образовање стекао 
путем курсева из области пољопривреде или школског образовања из области пољопривреде. Из 
перспективе неопходности динамичнијег техничко-технолошког реформисања и унапређења 
пољопривреде, овакво стање је неповољно и велико ограничење за експанзивнији продор нових 
технологија. Оно указује на релативно низак ниво компетенција радне снаге која је на управљачким 
позицијама. Без обзира на то што приступ тржишту знања и информација није једнак свим типовима 
газдинстава, овако низак обухват носиоца газдинстава саветодавним и експертским услугама веома је 
скроман и упозорава на потребу креирања ефикаснијег система трансфера знања. 
Пољопривреда се данас суочава са неколико ограничења која спречавају тржишну оријентацију 
многих малих произвођача. Потребно је додатно истражити повољност услова за гајење поврћа, 
житарица и воћа, укључујући могућности за органску производњу, промоцију аутохтоних раса и 
биљака. Модернизација технологије производње може обезбедити стабилне приносе уз висок 
квалитет производа и то је један од најважнијих фактора за повећање конкурентности у производњи 
воћа и поврћа. Изградња нових објеката за складиштење производа након бербе и за њихову 
припрему и паковање за тржиште је важна инвестиција за повећање конкурентности пољопривредних 
произвођача општине. Удруживањем пољопривредника постићи ће се потребна профитабилност као 
могућност опстанка малих произвођача тржишту.  
 

3.4.3 Туризам 
 

Подручје општине Лебане налази се у оквиру туристичке регије Горња Јабланица-Пуста река, као дела 
туристичког кластера Југоисточне Србије. Основни потенцијали за развој туризма општине су природне 
вредности у виду планине Радан и богата културно-историјска баштина. Планина Радан, обухвата 
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простор који карактеришу велике биолошке и предеоне разноврсности, са објектима и појавама 
вредног гео-наслеђа и културно-историјске баштине. Уједно то је простор од посебног интереса за 
очување станишта (Areas of Special Conservation Interest) и део је европске EMERALD16 мреже за 
очување дивље флоре и фауне и њихових станишта. Подручје Радана представља основу одрживог 
развоја, пре свега туризма, пољопривреде и органске производње хране. Подручје Радан планине је 
испреплетено пешачким и бициклистичким стазама којима се стиже до суседног парка природе 
"Ђавоља Варош" у општини Куршумлија. Изградња туристичког пута преко Радана у циљу повезивања 
Царичиног града, Ђавоље вароши и туристичког места Пролом бања представља развојну шансу ширег 
региона. Потенцијал одрживог коришћења представља археолошки локалитет "Царичин град" као 
потенцијални међународни научни и едукативни полигон касно-римске културне баштине и изузетан 
мотив домаћег и иностраног културно-историјског туризма. Ово непокретно културно добро од 
изузетног значаја је предложено за укључивање у културно-историјску руту "Пут римских царева" и од 
националног је значаја према Мастер плану културно-историјске руте "Пут римских царева и 
Регионалном просторном плану општина Јужног Поморавља17. У близини локалитета "Царичин град" 
и неолитског насеља "Свињаричка чука" израђен је мултифункционални објекат "Визиторски центар 
Теодора". Објекат служи за смештај домаћих и иностраних истраживача, као и учесника колонија и 
радионица. Бруто развијена грађевинска површина објекта визиторског-центра је: 558,25 m², од тога 
сутерен 214,10m², а приземље 317,15 m². У сутерену је ресторан „Теодора“ са кухињом капацитета 40 
столица и још 40 на тераси. На спрату овог објекта налазе се шест двокреветних и две тро креветне 
собе са купатилима и додатном опремом ( ТВ, клима, мини бар, wifi), отворени атријум, 
конференцијска сала са 20 столица, чајна кухиња и канцеларија. Мултифункционални објекат стављен 
је у функцију као туристички информативни пункт, место за куповину сувенира, место за одмор и 
исхрану туриста, за смештај домаћих и иностраних истраживача, за потребе одржавања састанака и 
стручних семинара, учесника колонија и радионица. Музичка манифестација Теодора фест (фестивал 
нових музичких тенденција) некада се организовала испред објекта Теодора. Ова манифестација је 
постала традиционална и због великог интересовања посетилаца сада се одржава у градском насељу 
Лебане. У објекту Теодора се сваког 5. јуна одржава "Еко квиз" као квиз знања о екологији за ученике 
старијих разреда основне школе. У предстојећем периоду израдиће се мапа споменика културе на 
територији општине Лебане. Културно наслеђе као и народно градитељство у општини Лебане у 
сарадњи са Министарствима и надлежним Заводима промовисаће се кроз пројекте, радионице, 
израду брошура и мапа. Према просторном плану Општине Лебане за период од 2009 до 2024. 
("Службени гласник града Лесковца", број 13/11) идентификоване су три туристичке зоне и то: I) 
Примарна туристичка зона Радан која обједињује туристички простор Царичин град и туристичко место 
Слишане као центар руралног туризма и гастрономије; II) Секундарна туристичка зона Кључ која 
обједињује просторне целине као што су планирана више наменска акумулација Кључ, туристичко 
место Клајић и Рибарско насеље Кључ; III) Градски туристички центар Лебане.  
Туристичко место Лебане (градски туристички центар), издваја се са сопственом туристичком понудом 
(културне и спортско рекреативне манифестације, културна добра, близина значајних туристичких 
локалитета, постојећи смештајни капацитети и др.). Рурална насеља Прекопчелица и Штулац у близини 
Царичиног града и Радана, Гргуровце у близини акумулације Кључ представљају потенцијал за развој 
руралног туризма. У протеклом периоду општина Лебане је покренула у разраду наведених зона кроз 
израду и усвајање одговарајућих урбанистичких планова. Планови детаљне регулације донети су за 
археолошко налазиште "Царичин Град, уређење туристичке зоне у делу насеља Дрводељ и туристичко 
рекреативног парка "Чукљеник". На овим просторима дефинисана су правила очувања, заштите и 
уређења простора као и правила грађења објеката што је плански основ за израду техничке 
документације за развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Званични институционални 
носилац промоције и развоја туризма у општини је Туристичка организација општине Лебане (ТООЛ). 
Ова организација је основана са циљем да валоризује очува и заштити туристичке вредности општине 
као и да их промовише и одрживо развија. ТООЛ у сарадњи са локалном самоуправом и другим јавним 
актерима брине о обезбеђивању туристичке сигнализације и реализује програме едукације и изградње 
туристичке инфраструктуре као и уређења простора на туристичким локалитетима. Туристичка 

                                                           
16 https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network-reference-portal 
17 Извор: Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана општина Јужног Поморавља („Службени гласник РС”, број 83/10). 
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организација организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација на територији општине. Значајан допринос афирмацији 
туризма и културе на подручју општине пружају културно забавне и спортске манифестације као и 
традиционални сеоски сабори. Од културно-спортских манифестација се издвајају летњи фолклорни 
фестивал "У ритму јабланичког срца", "Теодора фест"- вишедневни музички програм за младе, 
"Парадајз фест", "Видовдански турнир у малом фудбалу", регионална смотра аматерских позоришта, 
изложба старих заната поводом светског дана туризма, међународна ликовна колонија, сабор 21. јула 
у порти цркве у порти цркве Светог Прокопија у селу Шуману и сабор 02. августа у порти цркве Светог 
Илије у Царичином Граду. Тренутни степен развијености туристичких капацитета у општини није 
довољан да би остварио значајније економске ефекте. Према доступним подацима 51 привредни 
субјекат18 пружа угоститељско туристичке услуге на територији општине. У њиховој структури нема 
организатора путовања (тур оператера и путничких агенција), а у области смештаја регистрован је само 
један привредни субјекат. Према подацима министарства надлежног за послове туризма из јула 
2022.године, на територији општине нема регистрованих категорисаних објеката за смештај. 
Угоститељске услуге се пружају у 50 објекта и то 45 ресторана, 1 објект за кетеринг и 4 објекта за 
припремање и послуживање пића, односно кафића.  
 

Табела 13. Општина Лебане - Туристички промет 
 

Година 
Туристи Ноћења туриста 

Просечан број ноћења 
туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

2016 69 52 17 121 78 43 1,5 2,5 

2017 169 151 18 278 258 20 1,7 1,1 

2018 247 204 43 447 367 80 1,8 1,9 

2019 96 94 2 155 149 6 1,6 3,0 

2020 70 68 2 91 89 2 1,3 1,0 

Извор: РЗС. Општине и региони у републици Србији, 2016-2021. 

 
Према званичним статистичким подацима у области угоститељства и туризма ради 3,15% од укупно 
запослених лица. Један од показатеља мале развијености сектора туризма лежи у броју туриста и 
оствареном броју ноћења туриста у општини Лебане. У случају општине Лебане од је веома често у 
директној вези са дешавањима на археолошком налазишту Царичин Град. Остварени туристички 
промет у периоду од 2016 до 2020.г. показује веће присуство домаћих гостију. Међутим, број 
посетилаца је изузетно мали као и број остварених ноћења по туристи, само 1,58 за домаће и 1,9 за 
стране туристе. У укупној туристичкој посети у Јабланичком округу општина Лебане учествује са 
изузетно скромних 0,44% 
 
Развој туризма у општини Лебане треба да се заснива на адекватном коришћењу потенцијала сваког 
појединачног локалитета, у циљу остварења аутентичне и разноврсне туристичке понуде. У том смислу 
потребно је уређење постојећих и потенцијално нових локација за развој одређених врста туризма. 
Изразито недостаје туристичка инфраструктура и услуге везане за туризам (сигнализација, вођење, 
релевантне мапе, програми тумачења природног и културног наслеђа, центри за посетиоце, онлајн 
промоција и маркетинг ...). У комбинацији са културном (материјалном и нематеријалном) баштином 
и историјским наслеђем могу водити ка развоју одрживог туризма. Обезбеђивањем адекватне 
физичке и туристичке инфраструктуре (туристичка сигнализација, туристичко-информативни центар, 
стазе здравља и слично), створиће се предуслови за развој одрживог туризма који подразумева 
активни одмор (планинарење, шетња, бициклизам и сл.). У овој области могуће је развити 
међуопштинске и прекограничне пројекте који би били финансирани из националних и европских 
фондова. 
 
 
 

                                                           
18 Извор: Интернет базапословних субјеката PKS Partner (www.pkspartner.rs) 
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3.4.4 SWOT анализа – Локални економски развој 
 
Локални економски развој представља изградњу капацитета локалне економије да ствара богатство за 
становнике локалне заједнице, а самим тим и да унапреди квалитет њиховог живота повећањем 
запослености, зараде, обима и квалитета локалних услуга итд. На основу анализе економског развоја 
општине, чланови радне групе за израду Плана Развоја идентификовали су снаге, слабости, могућности 
и претњи за наведену област, односно урадили су SWOT анализу. 
 

Табела 14. SWOT анализа -Локални економски развој  
 

СНАГЕ 
 
 

СЛАБОСТИ 

• Повољан гео-саобраћајни положај (близина 
ауто-пута Е-75 и железничког коридора);  

• Низак степен развијености подручја (према 
степену развијености ЈЛС, општина Лебане 
припада IV групи изразито недовољно 
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• Релативно развијена мрежа државних путева IБ 
и IIА реда и добра повезаност са суседним 
општинама; 

• Повољни природни услови и ресурси (повољна 
клима, расположиво пољопривредно 
земљиште 40,23% територије општине, шуме 
42,60% територије општине); 

• Изузетни природни предели (Парк природе 
"Радан") и богато културно-историјско наслеђе; 

• Непокретно културно добро од изузетног 
међународног и националног значаја "Царичин 
град" (Iustiniana Prima) и његова заштићена 
околина; 

• Пословна зона у улици Николе Тесле насеље 
Лебане и Зелена зона у насељу Бошњаце; 

• Сектор МСП је у развоју - Позитивна просечна 
стопа настанка привредних друштава (5,8%) и 
предузетника (14,7%); 

• Активан сектор МСП (113 активна привредна 
друштва и 598 предузетника); 

• Визиторски центар "Теодора" у непосредној 
близини археолошког локалитета "Царичин 
град"; 

• Традиција и афинитет становништва према 
пољопривреди. 

• Велики број и разноврсност културних, 
привредних и спортских манифестација. 

• Повољан положај и услови за коришћење 
соларне енергије. 

• Привредни, еколошки и културно историјски 
потенцијал за развој туризма. 

развијених ЈЛС, чији је степен развијености 
испод 60 % републичког просека); 

• Изузетно неповољни демографски трендови: 
смањење укупног броја становника за 11,71% 
између два пописа, негативан природни 
прираштај (-14,82‰), старење становништва 
(просечна старост 44 година), миграторна 
кретања и демографско пражњење руралних 
подручја; 

• Неповољна квалификациона структура 
незапослених (94,24% лица без квалификација, 
са III/IV степеном стручне спреме) и висок % 
незапослених лица из категорије теже 
запошљивих лица; 

• Одлив радно способног становништва младих и 
висококвалификованих људи; 

• Екстензивна пољопривредна производња 
(мали просечни поседи 3,23 ha, велики број 
издвојених парцела, застарела механизација; 
застарела знања и неорганизованост 
пољопривредних произвођача) 

• Неразвијеност туристичке понуде и туристичких 
капацитета (недостатак модерне туристичке 
инфраструктуре и супраструктуре, мали 
капацитети смештаја, изостанак категоризације 
смештајних објеката, неразвијеност пратећих 
услуга…) 

• Непотпуна туристичка валоризација и 
презентација природних и културних вредности 
општине и изостанак сарадње на стварању 
имиџа дестинације и туристичке понуде ширег; 

• Недовољна организованост и сарадња 
привредника и предузетника на локалном 
нивоу. 

• Територијална непокривеност пијаћом водом и 
дотрајала водоводна мрежа. 

• Недостатак административних и 
институционалних капацитета да се у целом 
систему Локалне самоуправе баве локалним 
економским развојем. 

• Недовољно удруживање пољопривредних 
произвођача у задруге и удружења. 

МОГУЋНОСТИ 
 
 

ПРЕТЊЕ 

• Завршетак инфраструктурног и комуналног 
опремања пословне Зелене зоне у Бошњацу 

• Изградња више наменске акумулације„ "Кључ"; 

• Уређење туристичких зона (Радан, Кључ и 
Лебане). 

• Међуопштинска сарадња на модернизацији и 
изградњи путева у циљу повезивања Царичиног 
града, Ђавоље вароши и Пролом бање у 
заједничку туристичку понуду; 

• Јачање сектора МСП ( дигитализација 
пословања, интернационализација, примена 
нових технологија…); 

 

• Наставак негативних демографских процеса и 
миграције радно способног становништва у 
веће центре; 

• Нестабилни услови пословања од локалног до 
глобалног нивоа.; 

• Изостанак туристичке валоризације и 
презентације природних и културних 
вредности општине; 

• Недостатак финансијских средстава локалне 
заједнице за развој пољопривреде и туризма; 

• Компликоване административне и друге 
процедуре за усвајање ЕУ фондова; 
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• Подршка одрживом развоју села и повећање 
техничке опремљености пољопривредних 
газдинстава; 

• Производња квалитетне и безбедне хране и 
промовисање система органске производње и 
хране дефинисаног географског порекла 

• Осавремењавање повртарске, воћарске и 
сточарске производње 

• Повећање интересовања за рурални и 
излетничко-рекреативних туризам; 

• Јаче активирање пословно-производних и 
услужних делатности, као подршка развоју 
туризма; 

• Развој социјалног предузетништва и јавно 
приватног партнерства; 

• Подстицаји и субвенције државе и локалне 
самоуправе за развој пољопривреде и туризма; 

• Национални, ЕУ Фондови и билатерални 
донатори ( GIZ, USAID. . .); 

• Јачање партнерства на међуопштинском, 
међурегионалном и прекограничном нивоу;  

• Израда пројектно-техничке документације за 
регионалне и локалне инфраструктурне 
пројекте; 

• Доступност ИПАРД програма и фондова 

• Обновљиви извори енергије. 

• Интензивирање кретања људи, робе и капитала 
на путном правцу Лесковац-Приштина. 

• Дефицит високо квалификованих људских 
ресурса у појединим професијама. 

• Даљи одлив занатлија и мајстора различитих 
струка. 

• Енергетска криза на националном и глобалном 
нивоу. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Друштвени развој 
 
3.5.1 Јавна инфраструктура и услуге 
 
Јавна инфраструктура и квалитетне јавне услуге су претпоставке развоја. Приступне саобраћајнице, 
уредна водоводна и канализациона мрежа, редовно снабдевање електричном енергијом, стабилна 
интернет мрежа и услуге фиксне и мобилне телефоније и друштвена инфраструктура омогућују живот 
и рад становништва, функционисање привреде и јавног сектора. Адекватна инфраструктура је 
неопходан предуслов квалитетног живота становника, али и општег развоја привреде и привлачења 
домаћих и страних инвестиција. Стање инфраструктуре може да буде одлучујући фактор који ће 
определити да неко остане да живи на тој територији, а такође утиче на привредника да инвестира или 
одустане од планираног улагања. Неповољно стање у области инфраструктуре представља једно од 
највећих развојних ограничења општине Лебане. 
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Саобраћајна инфраструктура: Друмски саобраћај је доминантни облик превоза људи и роба на 
подручју општине Лебане. Друмске саобраћајнице повезују општину Лебане са суседним општинама: 
Медвеђа, Бојник и Лесковац. Најзначајнија саобраћајница на подручју општине Лебане је државни пут 
39 IБ реда (Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац – Лебане – Медвеђа – Приштина – Пећ – 
државна граница са Црном Гором/гранични прелаз Чакор). Државни пут 39 IБ реда пролази кроз 
општину у правцу запад-исток у дужини од 24,12 km и он преко петље Лесковац - Југ повезује општину 
са ауто путем Е-75 (држави пут IА1 реда), односно паневропским коридором Х. Општина је удаљена је 
20,7 km од града Лесковца (центра Јабланичког управног округа) и 292 km од Београда главног града 
Републике Србије. Железнички, ваздушни и водени саобраћај инфраструктурно нису заступљени на 
подручју општине. Корисници ових видова саобраћаја упућени су на употребу терминала на 
локацијама ван територије општине. Најближа железничка станица налази се у Лесковцу на око 20 km 
од градског насеља Лебане. Корисници ваздушног саобраћаја упућени су на коришћење аеродрома у 
Нишу (65 km) Београду (300 km), Скопљу (180 km), и Софији (224 km). Мрежу државних путева другог 
реда чине путеви: државни пут 225 IIА реда (Гаџин Хан – Брестовац – Бојник – Лебане); државни пут 
239 IIА реда (Лебане – Обилић – Велика Слатина – Липљан – Јањево); државни пут 432 IIБ реда (Царичин 
Град – Кривача – Лебане) и државни пут 434 IIБ реда (Лебане – Вељеглава – веза са државним путем 
435 IIБ реда).  
 

Табела 15. Општина Лебане - Дужина путева, 2020.година (km) 
 

Укупна 
дужина 
путева 

Савремени 
коловоз 

Државни путеви I реда Државни путеви II реда Општински путеви 

свега 
савремени 

коловоз 
свега 

савремени 
коловоз 

свега 
савремени 

коловоз 

250,68 106,28 24,12 24,12 41,67 41,67 184,90 40,50 

Извор: РЗС. Општине и региони у Републици Србији, 2021.  

 

Укупна дужина путева на територији општине износи 250,68 km, од чега је само 106,28 km (42,40%) 
путева са савременим коловозом. У погледу привредног значаја 24,12 km (9,62%) је магистралних 
путева (државни пут 39 IБ реда), 41,67 km (16,62%) регионалних путева (државни путеви II реда) и 
184,90 km (73,76%) локалних-општинских путева. Генерално посматрано стање путне мреже је 
незадовољавајуће јер је само 42,40% путева са савременим коловозом. У односу на национални 
просек (67,28%), заступљености путева са савременим коловозом је за мања за 24,89%. Од укупне 
дужине локалних путева само је 40,50 km (21,90%) са савременим коловозом. Некатегорисани путеви, 
заједно са општинским путевима и улицама чине мрежу путева и улица на територији општине Лебане. 
Општински пут је јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, са мрежом државних путева. 
Општински путеви на територији општине Лебане су: Бошњаце - Цекавица - Тогочевце (4 km); Бошњац-
В. Војловце - Тогочевце (5 km); Бошњаце-Нова Топола (4 km); Ново Село-Нова Топла, у дужини од (5 
km); Ново Село-Плоче-Врбовац (5 km); Ждеглово-Нова Топола (4 km); Лебане-Лалиновац (11 km); 
Царичин Град-Секицол (2 km); Царичин Град-Мијајлица (2 km);  
Царичин Град-Свињарица (2 km); Слишане-Петровац (5 km); Прекопчелица-Штулац-Лалиновац (3 km); 
Шолово-Гегља (2 km); Радиновац-Лалиновац-Бачевина (8 km); Кључ-Клајић (5 km); Кључ-Липовица (15 
km); Клајић-Радевце (10 km); Бувце-Дрводељ (10 km); Шумане-Цекавица (8 km); Свињарица-Боровце 
(2 km); Прекопчелица-З.Камен-Плоче-Н.Село (8 km); Пертате-Нова Топола (3 km); Нова Топола-
Грданица, према Ђинђуши (5 km); Прекопчелица-Текија-Гегља (5 km); Доњи Штулац-Гегља (2 km); 
Доњи Штулац-Лалиновац (3 km); Шилово-Споменик Косте Стаменко-вића-Пороштица-Бувце (13 km); 
Шилово- засек црногорски (3 km); Бувце –Клајић, низ реку; Шумане- Славујевце; Тогочевце-Дрводељ, 
преко Сушице; Лебане-Бувце. Ђелин Дол-Клајић; Коњино-засек Дубока Долина (3,5 km) и Доње 
Врановце-Смрчје19. Некатегорисани путеви, на територији општине Лебане су, путеви који служе за 
долазак до сеоских домаћинстава, шумских и пољопривредних парцела, до насипа за одбрану од 
поплава и друго. Изградњу и реконструкцију, одржавање и заштиту општинских и некатегорисаних 
путева, обезбеђује општине Лебане. Путном мрежом су повезана сва насеља у општини са општинским 

                                                           
19 Извор: Одлука о општинским некатегорисаним путевима ("Службени гласник града Лесковца", број 2/22.). 
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центром. Због њиховог лошег стања, није омогућено нормално одвијање саобраћаја и међусобна 
повезаност села, посебно у брдско-планинским деловима подручја. Укупно стање путних праваца на 
појединим деоницама је лоше, због чега је неопходно извршити њихову реконструкцију и 
модернизацију. Стање улица у граду као и у сеоским срединама је незадовољавајуће. Неопходне су 
интервенције на реконструкцији и изградњи улица у сеоским месним заједницама и насељу Лебане. 
Ограничења за развој у области саобраћаја су топографске карактеристике терена на већем делу 
територије, знатни трошкови финансирања пројектовања, изградње, реконструкције и одржавања 
путева, лоше стање постојеће путне инфраструктуре и неразвијен јавни градски и приградски превоз. 
На територији општине има 5632 регистрованих моторних возила, од чега су 83,29% путнички 
аутомобили. Према прелиминарним подацима ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину на деоници 
државног пута 39 IБ реда Лесковац (Горња Стопања) - Лебане (Бојник) евидентиран је просечан дневни 
саобраћај од 4552 возила, од чега 93,35% чине путнички аутомобили20. Релативно развијена мрежа 
државних путева I и II реда, омогућује ефикасну доступност општине и повољно утиче и на могућност 
развоја прерађивачких и услужних делатности дуж ових потеза у виду производних, пословних и 
услужних пунктова и коридора.  
 

Комуналне услуге: према нормативним актима општине Лебане комуналне делатности на територији 
општине Лебане су: 1) Производња и дистрибуција воде (снабдевање водом за пиће); 2) 
Пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода; 3) Јавни линијски превоз на територији 
општине Лебане; 4) Одржавање чистоће на површинама јавне намене; 5) Уређење и одржавање јавних 
зелених површина и заштита комуналних објеката; 6) Одржавање улица и путева; 7) Управљање 
комуналним отпадом и одржавање депонија; 8) Прикупљање, превоз и одлагање смећа на територији 
општине Лебане; 9) Одржавање јавне расвете; 10) Управљање гробљима и погребне услуге; 11) 
Одржавање пијаца и пружање услуга на њима; 12) Одржавање сточних гробља; 13) Делатност 
зоохигијене; 14) Управљање јавним паркиралиштима21. Јавно комунална предузећа брину се о 
комуналним објектима у шта спадају грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, 
сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за производњу комуналних 
производа и пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и друга 
добра у општој употреби која се користе за обављање комуналне делатности. Комуналне делатности 
и одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине обављају ЈКП "Водовод" Лебане, ЈКП 
"Комуналац" Лебане, 3) ЈП за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење 
грађевинског земљишта ''Лебане'' (ЈП "Лебане"), ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане и "PorrWerner & 
Weber" д.о.о. Лесковац22. Општина Лебане је оснивач ЈКП "Водовод" Лебане, ЈКП "Комуналац" Лебане, 
за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта ''Лебане'' (ЈП 
"Лебане") и ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане.  
Према подацима аналитичког сервиса ЈЛС, укупан број запослених у јавним предузећима чији је 
оснивач општина Лебане у 2020.г. износи 67 лица, што представља 4 запослена на 1.000 становника 
општине. Према овом параметру општина Лебане се сврстала у рангу 58% општина у Србији које имају 
5 и мање запослених у ЈКП на 1.000 становника. Ова предузећа се финансирају наплатом својих услуга 
на тржишту и субвенцијама из буџета локалне самоуправе. Према подацима локална јавна предузећа 
су у 2020.г. остварила нето добитак по стопи од 1,2%. Јавна предузећа у општини Лебане обезбеђују 
неке од виталних инфраструктурних и комуналних услуга грађанима и привреди и то: 
 
1) ЈКП "Водовод" Лебане: Предузеће се бави сакупљањем, захватањем, допремањем, 

пречишћавањем и прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета сирове воде 
и воде за пиће и експлоатационим одржавањем објеката и уређаја водоводног система, уклањање 
отпадних вода канализацијом и одржавањем канализације. Такође, ради на постављању 

                                                           
20 Извор: ЈП "Путеви Србије", Мрежа државних путева IБ реда Републике Србије -просечан годишњи дневни 
саобраћај у 2021. години (Прелиминарни резултат). https://www.putevi-srbije.rs/ 
21 Извор: Одлука о измени и допуни одлуке о комуналним делатностима ("Службени гласник града Лесковца", 
број 43/20) и Одлука о комуналним делатностима ("Службени гласник града Лесковца", број 19/18). 
22 Извор: Одлука о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга ("Службени гласник града 
Лесковца", број 37/21). 
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водоводних и канализационих инсталација, изградњи хидротехничких објеката и извођењу радова 
на проширењу водовода и реконструкција водоводне и канализационе мреже. Према подацима 
РЗС, у 2020.г. ово предузеће је захватило и прерадило 544000 m3 воде, од чега је 432000 m3 воде 
испоручено грађанима и привреди. 
 

2) ЈКП "Комуналац" Лебане: Предузеће пружа грађанима и привреди услуге које односе се на 
одржавање јавне чистоће на територији Општи не Лебане (сакупљање ситних отпадака са јавних 
површина, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта, бетонских, поплочаних и других по 
вршина јавне намене и других површина, прикупљање и одлагање комуналног отпада са тих 
површина у судове за смеће и одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне 
намене, чишћење и одржавање објеката); прикупљање, превоз и одлагање смећа са територије 
општине Лебане, осим индустријских отпадака и опасних материја, превоз и одлагање на 
санитарну депонију; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина ( 
одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 
рекреативних површина и приобаља, засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и 
траве, кресање дрвећа и коришћене траве, одржавање и опремање и чишћење паркова, скверова, 
приобаља и других јавних површина одржавање и чишћење површина за рекреацију); уређење и 
одржавање гробља и сахрањивање; одржавање пијаце и пружање услуга (управљање пијацама, 
комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним 
просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно прехрамбених и других 
производа, уређење пијачног простора, наплата пијачних такси, издавање пијачних тезги и 
продајних места у закуп, одржавање, наплата таксе, одржавање хигијене, издавање у закуп јавних 
површина ради организовања јавних скупова) и управљање јавним паркиралиштима23. 
 

3) ЈП за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта 
''Лебане'' (ЈП "Лебане" Лебане): Предузеће управља општинским путевима, некатегорисаним 
путевима и улицама и организује уређење (одржавање и заштита) грађевинског земљишта, 
односно јавних површина, јавне расвете и саобраћајне сигнализације на територији општине 
Лебане. У сфери својих надлежности планира и организује изградњу, реконструкцију и одржавање 
путева, улица хоризонталне и вертикалне сигнализацију и обавља стручне послове пројектовање и 
надзора на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева као јавних објеката чији 
је инвеститор општина Лебане. ЈП "Лебане" Лебане обавља послове просторног и урбанистичког 
планирања и израђује планске документе, пројектну документацију и пројекте парцелације и 
препарцелације. Предузеће обавља стручне послове у вези са одржавањем стамбених зграда и 
станова и унапређења енергетске ефикасности (смањење потрошње свих врста енергија, уштеда 
енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова 
планирања, пројектовања, изградње и употребе зграда и простора) као и послове надзора над 
одржавањем чистоће свих јавних површина.  
Према програму пословања за 2020.г. ово преузеће има 16 запослених лица од чега су 75,00% лица 
са вишом и високом стручном спремом. У организационом смислу предузеће своје делатности 
обавља преко три службе и то: 1) служба за просторно планирање, инвестиције, урбанизам и 
надзор ( у овој служби се налазе 10 запослених лица, од чега су 9 лица са вишом и високом 
стручном спремом); 2) служба за опште и правне послове и 3) служба за финансијске послове24. 
 

4) ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане: Делатност зоохигијене на територији општине обавља ЈКП 
"Ветеринарска станица Лебане"25. Делатност зоохигијене, обухвата хватање, збрињавање, 
ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште 
за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене 

                                                           
23 Извор: Одлука о измени и допуни одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" 
Лебане са законом о јавним предузећима ("Службени гласник града Лесковца" 7/2017.). 
24 Извор: ЈП "Лебане" Лебане. Програм пословања и финансијски план за 2020.годину јавног предузећа за одржавање улица 
и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане" . ЈП "Лебане" 
25 Извор: Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији општине Лебане ("Службени гласник општине Лесковац", 
број 15/2017.). 
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животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање 
лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање 
отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних 
организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
површинама јавне намене. Предузеће је настало 2017.г. променом облика организовања јавне 
установе "Ветеринарска станица Лебане" у јавно комунално преузеће26. Послове хватања 
напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) на територији града, ово предузеће обавља 
савременим методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, 
а све у складу са законом којим се уређује добробит животиња. Ветеринарске станица 
функционише у насељу Лебане и селу Бошњаце. 

 

Јавни превоз и објекти јавне намене: Јавни превоз путника и ствари на територији општине обавља се 
линијским, ван линијским и ауто-такси превозом. Објекти инфраструктуре за обављање линијског 
превоза који се налазе на територији општине су станице, терминуси и стајалишта. Аутобуска станица 
налази се у градском насељу Лебане. У комуналне објекте на територији општине спадају гробља и 
зелене пијаце. Гробља постоје у готово у свим насељима општине. Према површини задовољавају 
потребе, изузев за насеље Лебане где је потребно проширење простора и адаптација капеле. Гробља 
за угинуле животиње не постоје. Градска пијаца у (зелена и млечна пијаца), задовољава на основу 
капацитета, квалитета објеката и потреба насеља. Постоји потреба за обезбеђењем алтернативне 
локације за сезонску продају воћа и поврћа. Робна пијаца, на основу капацитета и потреба насеља, 
одговара потребама, уз потребу за уређењем платоа и опремањем тезги. Сточна пијаца у насељу 
Лебане налази се у оквиру постојеће радне зоне. Капацитети одговарају потребама корисника. Сточна 
пијаца показује тенденцију опадања због смањења броја стоке у понуди. Управљање пијацама обавља 
ЈКП "Комуналац" Лебане. 
 

Енергетска и термо-енергетска инфраструктура: Главни извор електричне енергије за подручје 
општине Лебане је TS 110/35 kV "Јабланица", снаге 2x31,5 MVA, која се напаја 110 kV далеководом 
бр.1179 из TS 400/110 kV "Лесковац 2". TS "Јабланица" је примарни извор електричне енергије за 
напајање TS 35/10 kV на подручју општине Лебане и то: TS "Лебане 1" снаге 2x4 MVA, TS "Лебане 2" 
снаге 2x8 MVA и TS "Ждеглово" снаге 2x8 MVA. Поузданост напајања општине је угрожена због 
једноструког напајања TS Јабланица, јер постојећим далеководима 35 kV није могуће резервирати 
потребну снагу у случају квара на 110 kV далеководу. Како се село Слишане напаја 10 kV далеководом 
из правца Медвеђе неопходан је коридор за изградњу новог међуповезног далековода између 
Бачевине и Слишана. Првобитна тежња да се што пре електрифицира комплетно подручје општине 
узроковало је изградњу радијалних водова, који због конструктивног решења остављају целокупан 
конзум тог далековода без напајања у случају квара било где на воду. Из тог разлога потребно је 
предвидети изградњу међуповезних далековода којима ће се осигурати напајање са друге стране чиме 
ће у случају квара, само мали број корисника остати без напајања.  
Трафостанице напонског нивоа 110 и 35 су реконструисане заменом савремене опреме и уведени су у 
систем даљинског управљања, чиме је контрола напајања подигнута на највиши ниво. Легализацијом 
далековода 35 kV Јабланица – Клајић створиће се услови за изградњу нове TS 35/10 Клајић. У току је и 
замена опреме у појединим TS најнижег напонског нивоа савременим склоповима који омогућавају 
даљинско управљање. Реконструкције постојећих далековода 10 kV се раде у обиму који дозвољава 
финансијска ситуација Електродистрибуције Србије. Губици електричне енергије су са некадашњих 
преко 20 % смањени на 12,5 %. Високи губици условљени су великом дужином мреже која је последица 
разуђених села и великог броја издвојених домаћинстава у планинском делу општине, тако да на 
техничке губитке отпада читавих 7 – 9 %. У погледу снабдевања електричном енергијом општине 
Лебане, неопходна је интензивна сарадња са Електродистрибуцијом Србије у погледу свестраног и 
стручног сагледавања тренутне ситуације и планирању преносних енергетских капацитета. 
Заједничким плановима неопходно је резервисати коридоре за међуповезне далеководе и локације 
за нове трафостанице. Дуготрајна припрема документације, условљена решавањем власничких односа 
на траси водова, која због нерешених оставинских поступака над приватном имовином, скоро да 

                                                           
26 Извор: Одлука о промени облика организовања јавне установе "Ветеринарска станица Лебане" из установе у јавно 
комунално предузеће "Ветеринарска станица Лебане" ("Службени гласник општине Лесковац", број 7/2017.) 
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блокира изградњу нових капацитета. На подручју општине не постоји систем развода топлотне 
енергије. Као горива за производњу топлотне енергије користе се конвенционална фосилна чврста и 
течна горива и електрична енергија. Развојне могућности термо енергетске инфраструктуре су 
значајне. Просторним планом Републике Србије и националним планом изградње гасоводне 
инфраструктуре предвиђен је крак гасовода високог притиска, односно разводни гасовод Лесковац – 
Лебане – Медвеђа као и разводни гасовод Лебане – Бојник. 
 

Јавна расвета: Градска и приградска зона покривена је уличном расветом. Неопходна је њена 
модернизација путем уградње савремених светлосних извора, који ангажују мању потрошњу 
електричне енергије уз већу ефикасност осветљења. 
 

Телекомуникације и поштанска мрежа: Подручје општине спада у подручје приступне мреже 
телефонске централе "Лебане" и покривено је сигналом мобилне телефоније као и сигналом бежичног 
приступа фиксној телефонији. У оквиру подручја се налази бакарна, подземна кабловска приступна 
мрежа, положена дуж коридора државног пута IБ реда), која задовољава тренутне потребе, али због 
већих дужина претплатничких петљи, није у потпуности приступна за све широкопојасне сервисе и 
спојни оптички кабл. Поред основних телекомуникационих услуга (аналогни телефонски прикључак са 
постојећим сервисима), постоји дигитални система преноса на бази xDSL технологије по мрежи 
(оптички и xDSL каблови) Дигитална приступна мрежа омогућује пренос говорних сигнала, дигиталних 
сигнала података и широкопојасних сервиса. На подручју општине у 2020.г је евидентирано 3333 
телефонских претплатника, што представља густину од 18 телефона на 100 становника. Упоређујући 
овај податак са просечном густином телефонских прикључака на 100 становника у Србији ( 35 
телефона), степен развијености телекомуникационих капацитета у фиксној телефонској мрежи, на 
посматраном подручју, се може оценити као крајње незадовољавајући. Разлози овако мале густине 
телефонских прикључака на 100 становника су ниска густина насељености подручја, заостајање у 
развоју модернизације телекомуникационих капацитета у фиксној телефонској мрежи у мањим 
местима у претходном периоду али и све већа употреба мобилне телефоније. Пенетрација ADSL 
прикључка је у порасту. Постојеће месне телефонске мреже су довољног капацитета и квалитетно 
изведене, што на већ изграђеним подручјима представља солидну основу за инсталацију нових 
телефонских прикључака у планском периоду. На територији општине налазе се базне станице 
мобилне телефоније и 3 поште. Покривеност подручја јединицама поштанске мреже се може оценити 
у градском насељу као задовољавајућа, како по квадратури објекта поште, тако и по квалитету 
опслуживања потенцијалних корисника, а изван градског ткива као потпуно незадовољавајућа. У 
планском периоду, неопходно је изградити нове јединце поштанске мреже, по критеријуму 300-500 
корисника по једној поштанској јединци. Број поштоноша, распоред поштанских ковчежића, као и 
просечан број потенцијалних корисника који приступају на опслуживање у јединце поштанске мреже, 
изван градског насеља, је крајње незадовољавајући и у планском периоду је неопходно обезбедити 
бољу доступност корисницима мерено овим критеријумима. 
Према евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга на територији општине делују 4 
привредна субјекта пружају услуге приступа интернету и кабловским мрежама27. 
 

Јавно информисање: Поред медија са националном фреквенцијом, који делују на територији целе 
земље, на територији општине Лебане делује 13 пружалаца терестријалних медијских услуга, односно, 
медија регионалног карактера (TV Belle Amie; ТВ Крушевац; ТВ Краљево; ТВ 4С; ТВ Лесковац; МОСТНЕТ 
РТВ; Super D+; ТВ Мелос; ТВ К-1; НТВ; ТВ K::CN 1; ТВ Трстеник; Зона плус). Локалним медијима Радио 
Царичин Град (102,9) и РТВ Царичин Град Лебане одузете су дозволе за пружање медијских услуга због 
не измиривања обавеза плаћања накнаде за пружање медијских услуга28. Према бази онлајн медија 
на територији општине делују два локална интернет медија и то Jugsport Net и Prima Info29. 
 

                                                           
27 Извор: РАТЕЛ (Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге). Евиденција оператора 
јавних комуникационих мрежа и услуга. https://registar.ratel.rs/cyr/reg201 
28 Извор: Регулаторно тело за електронске медије - Регистар медијских услуга Извор: http://rem.rs/sr/registar-
pruzalaca-medijskih-usluga 
29 Извор: https://onlajnmediji.rs/ 
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Мрежа јавних служби и организације цивилног друштва: Мрежу јавних служби на подручју општине 
Лебане, карактерише различит ниво развијености. Највећа концентрација садржаја и активности је у 
оквиру општинског центра, где функционишу најважније административне, управне, образовне, 
здравствене и друге функције. Насупрот томе, степен развијености варира од насеља до насеља и, по 
правилу, најнижи је у оним насељима, у којима је депопулациони тренд највише изражен. Недостатак 
јавних служби вишег ранга у оквиру општинског центра, има за последицу упућеност становника 
општине на развијеније центре у непосредном окружењу, пре свега у граду Лесковцу. Општину Лебане 
карактерише изузетно развијена мрежа организација цивилног друштва. Према подацима Агенције за 
привредне регистре број субјеката непрофитног сектора са активним статусом бележи тенденцију 
благог раста, у 2018.г. је било активно 69 субјеката непрофитног сектора, у 2019.г. 74 а у 2020.г. тај број 
је 85 а у 2021.г. тај број је 91. Број запослених субјеката у непрофитном сектору са друге стране незнатно 
опада, од 25 запослених колико је било запослених у 2018 години, 22 у 2019.г. у 2020.г. је било 
запослено 21 лице. У периоду од три године, од 2018 године до 2020 године примећен је пораст броја 
субјеката у непрофитном док се у истом том периоду број запослених и пословни приходи смањују. 
Непрофитни сектор у општини Лебане показује изузетну виталност, па је тако број субјеката 
непрофитног сектора са нето добитком порастао, са 26 колико је да би у 2020.г. чак 43,58 % субјеката 
непрофитног сектора пословао са нето добитком. Са друге стране, незнатан је број оних субјеката 
непрофитног сектора који послују са нето губитком, и њих је било 7 у 2018 години, 8 у 2019.г. а само 5 
у 2020.г. што износи само 6,41% од укупног броја активних субјеката непрофитног сектора у 2020 
години. Виталност непрофитног сектора у општини Лебане потврђују и подаци да је у 2018 и 2019.г. 
само 5 субјеката непрофитног сектора забележило губитак изнад висине капитала. 
 
Јавна безбедност и управљање ванредним ситуацијама: У општини Лебане делатност јавне 
безбедности обавља Полицијска станица Лебане и Ватрогасна јединици Лебане у оквиру Министарства 
унутрашњих послова. Према извештају Агенције за безбедност саобраћаја на територији општине 
Лебане, у периоду од 2016. до 2020. г. се догодило укупно 139 саобраћајних незгода, од којих је 84 
саобраћајних незгода са настрадалим лицима. У саобраћајним незгодама погинуло је 4 лица, док је 
теже и лакше повређено 115 лица. На основу истраживања употребе мобилног телефона за време 
вожње у општини Лебане, утврђено је да сваки пети возач теретног возила користи мобилни телефон 
на саобраћајницама ван насеља. Просечно 89,3% возача и 88,6% сувозача користи сигурносни појас, 
док на задњем седишту у насељу, је 27,3% путника користило сигурносни појас, а ван насеља 19,3%. 
Употреба заштитних система за децу до 3 године старости има исте вредности у насељу и ван насеља, 
док је вредност тог индикатора, за децу од 4 до 12 година старости, већа у насељу, где се 33,3% деце 
тог узраста правилно превози, у односу на 25,0% колико је ван насеља.  
Истраживања понашања пешака на подручју општине Лебане показала су да висок проценат пешака 
(64,6%) прелази коловоз ван пешачког прелаза. За време истраживања, 3,0% пешака користило је 
мобилни телефон или слушалице на ушима током преласка коловоза на обележеном пешачком 
прелазу. Такође, неправилно понашање при преласку улице евидентирано је код 44,0% деце пешака30. 
Према ризику страдања становништва у друмском саобраћају, за 2020. г. општина Лебане припада 
класи веома ниске вредности ризика. Општина Лебане основала је 2021.г. Савет за безбедност 
саобраћаја који непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће 
иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима31. Такође основала је и Савет за безбедност општине Лебане као посебно и 
независно стално радно тело Скупштине општине Лебане чини је основи задатак савета је да прикупља 
информације од надлежних органа и организација и да на основу извршених анализа припрема и 
прати спровођење стратешких докумената и пројеката који се односе на безбедност у локалној 
заједници32. По питању безбедности, смањење ризика од катастрофа и заштите и спасавање људи и 
материјалних и културних добара на територији општине Лебане представља један од приоритета. На 
територији општине се планирају, организују и предузимају мере цивилне заштите ( узбуњивање 

                                                           
30 Извор: Агенција за безбедност саобраћаја. Извештају о основним показатељима стања безбедности саобраћаја у периоду 
од 2016. до 2020. године. 
31 Извор: Одлука о оснивању општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/21). 
32 Извор: Одлука о оснивању савета за безбедност општине Лебане ("Службени гласник општине Лесковац", број 11/2018). 
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становништва; евакуација становништва и стоке; збрињавање угроженог становништва; прва и 
медицинску помоћ и асанацију терена)33. За потребе заштите и спасавања становништва, материјалних 
и културних добара у ванредним ситуацијама, односно за извршавање мера цивилне заштите, као што 
су локализовање и гашење почетних мањих пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, 
указивање прве помоћи и учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и 
друге активности општина Лебане је формирала јединице цивилне заштите опште намене и 
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Јединицу цивилне заштите опште намене 
броји 30 припадника док специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање броји 11 
припадника. Обуку и оспособљавање организује и спроводи Општинска управа општине Лебане, 
према плану и програму Министарства унутрашњих послова (Сектор за ванредне ситуације). Обука, 
опремање и трошкови ангажовања јединица цивилне заштите финансирају се из буџетских средстава 
општине Лебане34. 
 

Слика 4. Општина Лебане-градско насеље Лебане 

 
Извор: Фото-Архива Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац 

3.5.2 Образовање и васпитање 
 
Подаци из последњег пописа (2011) показују да у образовној структури становништва општине највеће 
учешће имају лица са средњим образовањем (41,57%), затим лица са основним образовањем (21,52%) 
и са вишим и високим образовањем (7,60%). Евидентирано је значајно учешће лица без школске 
спреме и са непотпуним основним образовањем (25,23%). Исти попис региструје 69,2% компјутерски 
неписмених лица, 13,6% лица која делимично познају рад на рачунару и само 13,6% компјутерски 
писмених лица старијих од 15.г. С обзиром да су наведени подаци из 2011.г њих треба узети са 
резервом јер је у општини Лебане дошло до промене образовне структуре а такође је забележен 
значајан продор информационо-комуникационих технологија и свим сферама живота и рада.  
 

Графикон 20. Општина Лебане – Становништво 
старости 15 и више година према школској 

спреми и полу, 2011. (%) 
 

Графикон 21. Општина Лебане – Становништво 
старости 15 и више година према компјутерској 

писмености и полу, 2011. (%) 

                                                           
33 Извор: Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 37/21). 
34 Извор. Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање на територији општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 37/21). 
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС  Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

 
Предшколско васпитање и образовање на територији општине остварује се за децу узраста од једне 
године до поласка у школу у предшколској установи Дечји вртић "Дечја радост" Лебане у складу са 
основама програма предшколског васпитања и образовања. На територији општине се налази још 14 
наменски грађених објеката за боравак деце. Према подацима из 2020.г. укупан број деце у 
предшколском образовању износио је 341. За исти период укупан број примљене деце у објектима 
предшколског васпитања и образовања на територији општине је износио 320. Од овог броја 65,94% 
се односи на градско насеље а 34,06% на рурална насеља. На послове предшколског васпитања и 
образовања ангажовано је 52 лица од чега су 59,6% васпитачи. Број деце која похађају припремни 
предшколски програм износи 182 и њихов обухват припремним предшколским програмом је 96,8%. 
Обухват деце узраста 0─3 године предшколским васпитањем и образовањем износи 3,5%, док је 
обухват деце узраста од 3 године до поласка у припремни предшколски програм 31,1%. У градском 
насељу је 7 васпитних група од чега је једна са ромском децом. У објекту установе има 159 деце у 5 
васпитних група узраста од 2-7 год. Капацитет постојећег објекта предшколске установе је недовољан. 
Ван седишта, предшколска установа има 6 васпитних група (2 у Лебану, Бошњацу, Шуману, Цекавици 
и Поповцу) као и у адаптираним просторијама при основним школама. Обухват деце овог узраста је на 
задовољавајућем нивоу. Број деце у матичној предшколској установи се из године у годину се лагано 
повећава, што указује на потребу за проширењем капацитета установе у градском насељу. 
Истовремено, број издвојених одељења предшколске установе на територији читаве општине се 
смањује. 
Изложени подаци указују на континуирану депопулацију руралног подручја и концентрацију 
становништва у општинском центру, пад наталитета, смањено учешће младог становништва у 
структури популације малих насеља. 
 

Графикон 22. Општина Лебане - Основне школе 
према типу насеља, 2021. 

 
Графикон 23. Општина Лебане - Ученици уписани у 

средње школе, 2021. 
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Извор: Статистика образовања, РЗС  Извор: Статистика образовања, РЗС 
 

Основно образовање: Мрежа установа основног образовања је релативно развијена, са великим 
бројем издвојених одељења. На подручју општине функционишу три матичне основне школе, две са 
седиштем у градском насељу Лебане и једна у насељу Бошњаце. Поред матичних школа, постоје и 18 
издвојених одељења у којима се обавља настава у сеоским срединама. Школске 2020/2021. године је 
основну школу похађало укупно 1368 ученика (1125 у матичним школама и 243 подручним 
одељењима). Нето стопа обухвата основним образовањем износи 95,2% ( 98,5% и девојчица 91,9%). 
Стопа завршавања основне школе износи 99,7%. Стопа одустајања од школовања у основном 
образовању је 0,3%. Према наведеним параметрима општина се уклапа у национални просек. Укупан 
број наставног особља у редовним основним школама износи 220, од чега су 66,4% жене. Половина 
(52,7%) од укупног наставног особља у редовним основним школама је наставно особље с пуним 
радним временом. Смањење броја деце у појединим насељима условило је гашење четворогодишњих 
одељења. Насеља Бачевина и Горње Врановце имају реалну перспективу да угасе четворогодишња 
одељења, док насеље Нова Топола нема активно одељење већ 7. година. У насељима Клајић и Бувце 
има недовољан број деце за рационалну организацију осмогодишњег програма (мање од 30 ученика), 
док истовремено, има насеља која имају релативан демографски потенцијал, али у њима нису 
организоване ни четворогодишње школе. Достигнути просторни стандарди доказују да је мрежа 
објеката основног образовања развијена у складу са стандардима за основно образовање. 
Истовремено, постојање школа са 1 до 15 ђака није рационално, без обзира на све повољности за 
ученике. Све матичне школе имају потребу за опремањем учионичког простора, изградњом спортских 
терена, фискултурних сала и уређењем дворишта. Издвојена одељења имају потребу за опремањем, 
реконструкцијом школских објеката, комуналним опремањем, изградњом спортских терена и 
уређењем школских дворишта. 
 

Средње школско образовање: На територији општине Лебане постоје две средње школе: Гимназија 
"Стојан Љубић" и Средња техничка школа "Вожд Карађорђе". Гимназија је општеобразовног профила 
и данас образује ученике природно математичког и друштвено-језичког смера. Ову школу похађају 
ученици претежно из општине Лебане, а има и ученике и из суседних општина (Бојник, Медвеђа и 
Лесковац). Средња техничка школа образује кадрове трећег и четвртог степена стручне спреме у 
подручјима рада машинство и обрада метала, саобраћај, економија, право и администрација са укупно 
6 образовних профила. 
Образовни профили ове школе су: машински техничар за моторна возила, механичар за грејну и 
расхладну технику, аутомеханичар, ауто-лимар, финансијски техничар и техничар друмског саобраћаја.  
 

Табела 16. Општина Лебане - Индикатори образовања 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Број објеката предшколског образовања 14 15 15 15 14 

Број деце у предшколском образовању 359 356 382 368 341 

Укупан број запослених у предшколском образовању 69 50 52 53 52 

Број васпитача у предшколском образовању 52 31 34 31 31 

Проценат васпитача од укупног броја запослених у 
предшколском образовању 

75,4% 62,0% 65,4% 58,5% 59,6% 

Деца која похађају припремни предшколски програм 192 190 183 158 182 

Обухват деце припремним предшколским програмом (%) 100,0% 108,6% 110,2% 103,3% 96,8% 

Број одељења у редовним основним школама 85 91 80 80 75 

Број ученика у редовним основним школама 1812 1675 1617 1615 1644 

Укупан број наставног особља у редовним основним 
школама 

200 194 231 226 220 

Број редовних средњих школа 2 2 2 2 2 

Број одељења у редовним средњим школама 26 26 26 25 24 

Укупан број ученика у редовним средњим школама 660 628 607 611 557 

Број ученика гимназије 302 270 238 225 186 

Број ученика четворогодишње стручне школе 311 326 334 332 307 

Број ученика трогодишње стручне школе 47 32 35 54 64 

Број наставног особља с пуним радним временом у 
редовним средњим школама 

34 33 33 28 29 

Расходи за образовање корисника буџетских средстава 
по становнику (У хиљадама РСД, номинално) 

17888 18147 17672 19664 19907 

Остварене инвестиције у образовање (У хиљадама РСД, 
номинално) 

790 2140 422 1935 3979 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-образовање 

 
Уписом у први разред школске 2022/2023. г. планирани су образовни профили: финансијско - 
рачуноводствени техничар (30 ученика), индустријски механичар (30 ученика од тога 4 у дуалном 
образовању), машински техничар моторних возила (30 ученика), техничар друмског саобраћаја (30 
ученика)35. У овој средњој стручној школи истовремено се реализују дуални и класични модел 
образовања. Дуално образовање је део формалног система образовања и представља модел у ком се 
теоријска знања стичу у школи, док се практична знања и вештине стичу код послодавца, у реалном 
радном окружењу. 
 Део који се одвија код послодавца представља "учење кроз рад" (енг. Learning by doing). Послодавац 
"LEBANTEKS" Лебане у сарадњи са школом за образовни профил индустријски механичар организује 
учење кроз рад за 4 ученика36. На овај начин ученици се практично оспособљавају да обављају 
превентивно и корективно одржавање индустријских машина, машинску обраду, монтирање под 
склопова и да осигурају квалитет рада машина. Средња стручна школа својим образовним профилима 
и занимањима прати потребе општине и окружења. Обе средње школе раде у истом објекту. За рад у 
две смене укупно школе задовољавају потребе постојећег броја ученика. Школске 2020/2021. г. 

                                                           
35 Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја. План уписа ученика у средњу школу за школску 
2022/2023. годину. 
36 Извор: https://dualnoobrazovanje.rs/pregled-kompanija/ 
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средње школе на територији општине похађало је укупно 525 ученика. У периоду од 2016 до 2020.г. 
забележена је тенденција пада броја ученика за 15,61% и броја одељења за 7,69%. Број ученика 
гимназије се из године у годину смањује и у односу на 2016.г. он је 2020.г. смањен за 38,41%. Број 
ученика четворогодишње стручне школе варира између 334 колико је евидентирано у 2018.г. до 307 
колико је евидентирано у 2020 години. Број ученика трогодишње стручне школе је у порасту у 
посматраном периоду. Највећа стопа одустајања од школовања у средњем образовању је у 2018.г. а 
најнижа у 2019 години. Стопа одустајања од школовања у средњем образовању у 2020.г. износила је 
1,4%. Укупан број наставног особља у редовним средњим школама показује тенденцију пада, као и 
број наставног особља са пуним радним временом у редовним средњим школама. Укупан број 
наставног особља у редовним средњим школама износи 86, од чега је 59,3% жена. Од укупног броја 
наставног особља у редовним средњим школама, 13,2%. наставног особље је са пуним радним 
временом. Опремљеност школа модерним информационим и комуникационим технологијама није у 
потпуности задовољавајућа. Библиотеке у школама имају одређен фонд књига, међутим недостаје 
стручна педагошка литература. Због застареле школске инфраструктуре потребно је реализовати 
реновирање школских објеката, укључујући и енергетску ефикасност. Евидентна је потреба за 
усавршавањем наставног особља у складу са тренутним и будућим трендовима савременог 
образовања. Општина сваке године издваја значајна новчана средства за финансирање образовних 
институција. Расходи за образовање корисника буџетских средстава и остварене инвестиције у 
образовање показују тенденцију раста. Општина Лебане је 2020.г. расходе за образовање у односу на 
2016.г. повећала за 4,46%, док су за исти период остварене инвестиције у образовање повећане за 
80,15%. 
 

3.5.3 Здравствена и социјална заштита 
 

Здравствена и социјална заштита: Примарну здравствену заштиту на територији општине организује 
и спроводи Дом здравља Лебане. Дом здравља здравственом заштитом обухвата комплетно 
становништво са територије општине Лебане, а поједине здравствене услуге пружа и становницима са 
територија суседних општина Бојник и Медвеђа. Најближа стационарна здравствена установа је у 
граду Лесковцу. Дом здравља у свом саставу има здравствену станицу у насељу Бошњаце и амбуланте 
у насељима Поповце, Клајић, Прекопчелица, Слишане и Амбуланта Бувце, а од 2001.године у оквиру 
ОШ "Вук Караџић" Лебане ради и прва зубна амбуланта. У Дому здравља здравствена служба 
организована је кроз више диспанзера и одељења примарне и делом секундарне здравствене 
заштите. Сталне службе су заступљене у оквиру Дома здравља и здравствене стенице у Бошњацу, док 
је повремена служба организована у амбулантама и то: 5 пута недељно у Прекопчелици и Слишанима, 
3 пута недељно у Поповцу и Клајићу и 2 пута недељно у Бувцу. Одељење општине медицине дома 
здравља својим радом покрива више од 80% становника општине, док осталих 20% (9 сеоских насеља 
са преко 6000 становника) гравитира ка здравственој станици Бошњаце. Капацитет свих објеката и 
здравствених сервиса је одговарајући. Грађевински квалитет и опремљеност објеката је већином 
добар. Приватна медицинска пракса је веома мало заступљена. У 2020. г. у Дому здравља је укупно 
било запослено 131 лица. У односу на 2011.г. број запослених лица је смањен за 18,63%. Према 
подацима из 2020.г здравствени радници и сарадници чине 76,3% запослених у Дому здравља. 
Здравствену заштиту обављају 13 лекара опште медицине, 17 лекара специјалиста и 6 стоматолога. Од 
укупног броја доктора медицине 56,7% су лекари специјалисти. Један лекар у просеку долази на 637 
становника општине, што је за 1,86 пута више од националног просека (343).  
У периоду од 2011.г. до 2020.г. број лекара за предшколску децу на 1.000 предшколске деце је смањен 
за 18,18%, док је број лекара за школску децу и омладину на 1.000 школске деце и омладине смањен 
за 20,00%. Број лекара који се брину за заштиту здравља жена, на 1.000 жена, показује значајно 
смањење из године у годину. Локална самоуправа у домену својих надлежности чини напоре да се 
здравствена заштита унапреди на територији општине Лебане. О томе говоре повећање буџетских 
расхода за здравствену заштиту који су повећани 2020.г. за 27,96% у односу на 2011.г. 
 

Табела 17. Општина Лебане- Индикатори здравства 
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Индикатор 
Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Укупан број 
запослених у 
здравственим 
установама 

161 157 151 151 142 133 131 131 133 131 

Број здравствених 
радника и сарадника у 
здравственим 
установама 

124 121 119 119 109 106 104 103 106 100 

Укупан број доктора 
медицине у 
здравственим 
установама 

39 38 38 38 37 35 33 33 31 30 

Број доктора 
медицине на 1.000 
становника 

1,77 1,76 1,78 1,81 1,79 1,72 1,65 1,67 1,6 1,57 

Број становника на 
једног доктора 
медицине 

564 569 560 552 557 581 607 598 626 637 

Број лекара опште 
медицине  

14 14 14 13 14 14 13 13 12 13 

Број лекара на 
специјализацији  

1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

Број лекара 
специјалиста 

24 24 24 24 22 20 19 20 19 17 

Број лекара за 
предшколску децу на 
1.000 предшколске 
деце 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 1,7 1,7 0,9 1,8 

Број лекара за школску 
децу и омладину на 
1.000 школске деце и 
омладине 

0,5 0,6 0,6 0,7 1 1,1 0,7 0,7 0,8 0,4 

Број лекара – заштита 
здравља жена, на 1.000 
жена 

0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,23 0,23 0,12 0,24 0,12 

Број стоматолога у ЗУ 9 9 9 9 5 5 5 5 5 6 

Расходи за здравствену 
и социјалну заштиту 
корисника буџетских 
средстава (У хиљадама 
РСД) 

233687 260418 251453 256601 265337 193447 193447 279806 299282 324365 

Расходи за здравствену 
и социјалну заштиту 
корисника буџетских 
средстава по 
становнику (У 
хиљадама РСД) 

10617 12050 11811 12242 12867 9514 9652 14182 15414 16961 

Остварене инвестиције 
у здравствену и 
социјалну заштиту (У 
хиљадама РСД) 

10891 783219 3365 3438 98 4821 8243 9129 1996 3016 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област-Здравство 
 

Социјална заштита се остварује путем Центра за социјални рад и хранитељских породица. Центар за 
социјални рад је главни носилац и реализатор активности из делокруга социјалне заштите и социјалне 
политике у општини и он обезбеђује социјалну сигурност грађана, породично-правну заштиту, 
старатељство, повремени и краткотрајни боравак мајки са децом којима је потребна заштита, боравак 
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напуштене деце без родитељског старања и на терену пружа помоћ у кући. Рад центра се базира на 
мултидисциплинарном стручном раду кроз примену различитих метода и облика социјалног, 
педагошког, психолошког и правног рада са корисницима социјале заштите. У складу са Законом о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар за социјални рад обезбеђује 
и пружа: материјално обезбеђење породице; додатак за помоћ и негу другог лица; помоћ за 
оспособљавање за рад, смештај у прихватилиште/установу, другу породицу; услуге социјалног рада, 
једнократне помоћи и др. Демографски пад заједно са ниским стопама привредне активности доводе 
до повећаног ризика од сиромаштва и ствара притисак на систем социјалне заштите. Просечна стопа 
ризика од сиромаштва у општини износи 54,60% и значајно је виши од републичког просека (25,70%). 
Најугроженије групе у општини су групе са повећаним ризиком сиромаштва и социјалне искључености, 
односно осетљиве групе становништва као што су деца и старија лица (преко 65.г.), лица са ниским 
примањима (незапослени и старије особе без пензије), осетљиве етничке заједнице (Роми), особе с 
инвалидитетом и самохрани родитељи са једним или више деце. Социјална заштита се за ове групе 
обезбеђује кроз социјално осигурање и различита новчана и не новчана давања и услуге из система 
социјалне и дечије, као и из борачко-инвалидске заштите.  
 

Графикон 24. Општина Лебане - Укупан број 
корисника социјалне заштите на евиденцији 

Центра за социјални рад, 2020. 
 

Графикон 25. Општина Лебане - Број корисника 
новчане социјалне помоћи (лица), 2019─2021. 

 

 

 

Извор: Републички завод за социјалну заштиту  Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  

 
Последица лошег привредног стања и опадања животног стандарда броја корисника услуга Центра за 
социјални рад осцилира. Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални 
рад у 2020.г. је био 3448 лица, што представља 18% од укупне популације општине. Када се посматра 
период од 2011.г. до 2020.г. евидентан је пад број корисника социјалне заштите за 25,80%. Удео 
корисника новчане социјалне помоћи у укупној популацији износи 8,94%. У периоду од 2011.г. до 
2020.г. број корисника новчане социјалне помоћи је повећан за 205,66%. Најмање корисника је 
евидентирано у 2011 г., 831 а највише у 2020. г., 1709. Број корисника дечијег додатка се у посматраном 
периоду смањивао из године у годину, тако ја је у 2011.г. износио 2063 корисника а у 2020.г. 1437 
корисника. Највећи проценат корисника дечијег додатка од укупног броја деце забележен је 2014.г. 
(54,0%), а најнижи 2020.г. (44,8%). Број деце (0-17 година) која користе услуге смештаја је од 2011.г. до 
2019.г. бележио пораст, да би у 2020.г. забележио пад. У наведеном периоду најмање је 22 детета а 
највише 32 детета користило услуге смештаја.  
Број деце са инвалидитетом која су користила услуге смештаја у посматраном периоду кретао се је од 
3 до 7. Број хранитељских породица је у посматраном периоду варирао, и креће се између 14 и 20 
хранитељских породица. Број деце у хранитељским породицама је такође варирао, од најмање 21 
детета до највише 30 детета. Број корисника државних домова за смештај старих (преко 65година) се 
у посматраном периоду креће од 11 до 19.  
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Табела 18. Општина Лебане- Индикатори социјална заштита 

 

Индикатор 
Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Број корисника 
новчане социјалне 
помоћи 

831 934 868 927 883 912 847 792 762 1709 

Број корисника 
дечијег додатка (0-17 
година) 

2063 1943 2016 2014 1889 1839 1794 1681 1644 1437 

Број деце која користе 
услуге смештаја (0-17 
година) 

22 23 24 26 28 28 32 32 32 30 

Број деце са 
инвалидитетом која 
користе услуге 
смештаја (0-17 година) 

3 3 3 3 3 3 4 7 6 5 

Број хранитељских 
породица 

  14 15 15 17 17 16 17 20 19 

Број деце у 
хранитељским 
породицама 

20 21 22 22 24 26 29 29 30 29 

Број корисника 
државних домова за 
смештај старих (65 + 
година) 

12 11 23 16 19 22 16 22 19 15 

Проценат корисника 
државних домова за 
смештај старих лица 
од укупног броја 
старих становника 
(+65 година) 

0,3% 0,3% 0,6% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 

Укупан број корисника 
социјалне заштите на 
евиденцији Центра за 
социјални рад 

4647 5126 5227 4850 4757 4782 3472 4105 3484 3448 

Број стручних радника 
у Центру за социјални 
рад 

7 7 8 7 7 6 5 5 6 6 

Број доступних услуга 
социјалне заштите у 
надлежности ЈЛС   

2 
    

2 
    

2 
    

Помоћ у кући за 
одрасла и старија 
лица, укупан број 
корисника   

50 

    

10 

    

41 

    

Укупан број корисника 
ДБ за децу/младе са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом, 

 

4 

  

3 

  

11 

  
Извор: Аналитички сервис ЈЛС. Област- Социјална заштита 
 

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим 
породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања 
ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот. 
Локална самоуправа, у складу са Законом, планирала је увођење следећих услуга: 1) Дневни боравак 



 

61 

за децу и младе са сметњама у развоју; 2) Дневни боравак за децу са проблемима у понашању; 3) 
Предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју; 4) Услуге Центра за децу и омладину; 5) Помоћ 
и нега у кући за одрасла и стара лица; 6) Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју; 7) 
Социјално становање у заштићеним условима; 8) Саветовалиште за брак и породицу37. Корисницима 
социјалне заштите доступне две од планираних 8 услуга, које су у надлежности локалне самоуправе ( 
помоћ у кући за одрасла и старија лица и дневни боравак за децу/младе са сметњама у развоју и 
инвалидитетом). Укупно 41 лице у 2018.г користило је услуге/сервис помоћ у кући за одрасла и старија 
лица. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју је услуга социјалне заштите којом се 
пружа подршка деци и младима са сметњама у развоју као и њиховим родитељима, ради социјалне 
инклузије деце у све активности друштвене заједнице. Овом услугом за наведени период било је 
обухваћено 11 лица. Потреба за унапређењем услуга и креирањем нових у области социјалне заштите 
је већа у односу на оно што Центар за социјални рад успева да реализује сходно својим финансијским, 
техничким па и људским ресурсима (6 стручних радника у 2020.г.). За децу и ученике са пребивалиштем 
на територији општине Лебане у области предшколског, основног и средњег образовања, општина из 
свог буџета обезбеђује основну и додатну подршку. Основна подршка обухвата: 1) обезбеђивање 
превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 
удаљености већој од два километра; 2) обезбеђивање превоза ученика основне школе на удаљености 
већој од четири километра од седишта школе; 3) обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама 
у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца; без обзира на удаљеност места становања од школе; 
Додатна подршка подразумева: 1) обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама у развоју и 
њихових пратилаца ради пружања индивидуалних третмана; 2) обезбеђивање превоза ученика 
Гимназије Лебане; 3) права на бесплатни боравак деце из материјално угрожених породица, деце без 
родитељског старања, деце трећег и сваког наредног реда рођења исте мајке и деце са сметњама у 
развоју у предшколској установи38. У сфери социјалног укључивања Рома и Ромкиња, општина је 
образовала Координационо тело и мобилну јединицу. Координационо тело је образовано као посебно 
радно тело општинског већа општине Лебане и то је мулти-секторско тело. Његов основи задатак је 
координисано спровођење мера јавних политика које су усмерене на побољшање положаја Рома и 
Ромкиња који бораве на територији општине. Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња (мобилни тим) образована је са циљем управљања мерама за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња предвиђених националним и локалним стратешким документима и остваривања 
координисаног приступа и интегрисаног пружања услуга Ромима и Ромкињама који бораве на 
територији општине. Мобилни тим образован је као стручно саветодавно радно тело општинског већа 
општине Лебане и у његова састав улазе представници општинске управе, центра за социјални рад 
општине Лебане, дома здравља општине Лебане, филијале Националне службе за запошљавање, 
школа чији је оснивач Општина, предшколских установа, педагошки асистент ангажован на територији 
општине/града и други39. Средства за финансирање делатности социјалне заштите осигуравају се 
претежно из буџета општине. Укупни расходи у 2020.г. за социјалну заштиту износили су 4,96% буџета 
Локалне самоуправе. За исту годину расходи из буџета за образовање били су 29,11% а за здравствену 
заштиту 19,84%. У области социјалне и дечје заштите највећи ограничавајући фактор у адекватном 
пружању услуга представља недостатак финансијских средстава како би се унапредиле постојеће и 
развиле нове услуге.  
 
 

3.5.4 Спорт и млади 
 
Дистрибуција терена за рекреацију и спорт на територији општине је неравномерна. Највише терена 
је заступљено у источном, гушће насељеном делу општине и општинском центру. Проблем представља 

                                                           
37 Извор: Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 10/2017). 
38 Извор: Одлука o основној и додатној подршци детету и ученику ("Службени гласник града Лесковца", број 
43/20). 
39 Извор: Одлука о измени и допуни одлуке о образовању локалног координационог тела за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња ("Службени гласник града Лесковца", број 43/20). Одлука о образовању локалног 
координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња ("Службени гласник града Лесковца" 24/2018). 
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неадекватна заступљеност и уређеност рекреативних простора у насељима са релативно великим 
бројем становника. Лебане негује дугу спортску традицију кроз активност многих спортских клубова. У 
општини се налазе фудбалски стадион, више терена за мале спортове и отворени базен. 
Традиционална спортска манифестација "Видовдански турнир" у малом фудбалу, представља једну од 
препознатљивих тачака културног идентитета општине. Солидну развијеност и опремљеност спортских 
објеката има и насеље Бошњаце. Понуда спортско-рекреативних садржаја у осталим насељима је 
релативно скромна. Терени за спорт и рекреацију су заступљени у свега 10 насеља, већина подручних 
школа нема уређене просторе за спорт и рекреацију, док уређене зелене површине постоје само у 
насељу Лебане. На територији општине за област спорта, унапређења делатности спорта, одржавања 
спортских објеката и обављања послова развоја и очувања спортских и рекреативних вредности 
надлежна је установа за спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане. Ова установа као јавна служба 
основана је 2018.г. и обавља послове:  
 

1) подстицања и стварања услова за унапређење спорта за све грађане, односно бављење грађана 
спортом, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2) одржавање и опремање спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита;  
3) организација спортских такмичења и спортских приредби;  
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;  
5) предшколски и школски спорт;  
6) активности спортских организација, спортских друштава, удружења и друго.  

 
Установа управља објектима: спортска хала "Балон сала", градски стадион (помоћни и главни) на 
којима се одигравају фудбалске утакмице клуба са територије општине Лебане, вештачки терен за 
мали фудбал "Пич Терен", тениски терен и објекат базена40. На територији општине најзначајнији 
проблем младих је незапосленост. Изостанак перспективе за запошљавање или самозапошљавање 
узрокује одлазак младих. Да би млади остали у општини неопходан је развој привреде, предузимање 
мера за повећање запослености и побољшање услова за бављење спортским и културним 
активностима. У домену самозапошљавања неопходна су им почетна финансијска средства, менторска 
подршка и друге олакшице за почетнике у покретању сопственог посла. Такође неопходно је 
установити механизме континуираног рада на унапређивању знања и вештина код младих из области 
предузетништва. С тим у вези приоритети у омладинској политици на локалном нивоу су: 1) 
унапређење неформалног образовања младих и јачање сарадње са грађанским друштвом; 2) 
неговање здравих стилова живота и унапређење квалитета живота младих из социјално угрожених 
категорија и развијање социјалне инклузије; 3) смањење броја незапослених младих кроз 
унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих; 4) 
унапређење квалитета информисања и повећање мобилности младих кроз стварање услова за лакши 
приступ информацијама битних за њихово активније укључивање у живот локалне заједнице и кроз 
разне начине подршке за преузимање лидерских улога и одговорности младих; 5) унапређење 
положаја младих и оснаживање волонтерског активизма младих; 6) унапређење квалитета слободног 
времена кроз увођење иновативних културних и спортских активности; 7) унапређење превентивног 
деловања кључних фактора (породица, школа и остале институције, вршњачке групе и медији) у циљу 
смањења броја младих који долазе у конфликте са законом; 8) унапређење еколошке свести младих 
за здраву животну средину и о значају одрживости развоја заједнице кроз одржавање едукативних 
скупова, радионица и трибина41. 
 
3.5.5 Култура 
 
Централне установе културе на територији општине су Дом културе "Радан" и Народна библиотека 
"Бранко Радичевић". Домови културе налазе се и у сеоским насељима Бувце, Бошњаце, Голи Рид, 

                                                           
40 Извор: Одлука о оснивању установе за спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане ("Службени гласник 
општине Лесковац", број 31/2018). 
41 Извор: Општина Лебане. Локални акциони план за младе општине Лебане за период 2019 - 2024 године. 
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Доње Врановце, Ждеглово, Клајић, Лугаре, Пертате, Секицол, Слишане, Тогочевце и Шилово. У селима 
домови културе су слабо опремљени, у лошем грађевинском стању, напуштени и руинирани, са 
оскудном понудом активности. Објекат Дома културе саграђен је 1979.г. и има салу капацитета 517 
седишта. Постоји потреба за повећањем реновирањем и осавремењавањем постојећих капацитета 
дома културе. Основне делатности Дома културе су продукција и организација културно - уметничких 
програма и приказивање филмова. Дом културе организује свечане академије, позоришне представе, 
биоскопске пројекције, концерте, трибине, изложбе, књижевне вечери и има школу балета и фолклор. 
Од манифестација организује летњи фолклорни фестивал "У ритму јабланичког срца", "Теодора фест", 
вишедневни музички програм за младе, "Парадајз фест", регионалну смотру аматерских позоришта 
југоисточне Србије, изложбе старих заната, међународна ликовна колонија, прослава Св. Трифуна и др. 
Културне програме и манифестације годишње посећује више хиљада грађана. Сарадња са другим 
субјектима у култури постоји на локалном, регионалном и националном нивоу али се углавном своди 
на организацију догађаја и на техничку сарадњу. У оквиру Дома културе "Радан" налазе се и просторије 
народне библиотеке "Бранко Радичевић". Библиотека организује различите културне манифестације у 
сарадњи са Домом културе. Библиотека располаже са око 41400 публикација (серијских и 
монографских) и броји око 1380 чланова. Несумњиво је да би број књига био далеко већи да у поплави 
1976 године није уништено 80% књижног фонда Просторни капацитети културе у другим насељима 
нису довољно искоришћени и опремљени, а такође је оскудна и понуда активности. Од осталих актера 
у култури могу се издвојити градско аматерско позориште "Катарза", удружење ликовних стваралаца 
и културно уметничко друштво "Јабланичко коло" као и културне активности ромске заједнице. 
Градско аматерско позориште бави се позоришном продукцијом, има просеку 4 представе годишње. 
Удружење ликовних стваралаца заједно са другим актерима организује једном годишње ликовну 
колонију Царичин град. Ромска заједница обележава сваке године две традиционалне манифестације 
и то "Ромски бал" који се одржава у јануару и "Међународни дан Рома" који се обележава 8 априла. 
Обележавање ових манифестација финансијски подржава локална самоуправа. На територији 
општине Лебане верски објекти заступљени су у већем броју насеља. Различитог су бонитета и времена 
изградње. Један од старијих објеката са споменичким својствима је црква св. Петке у Бошњацу (XV век). 
Од значајнијих црквених објеката на подручју издвајају се црква у Прекопчелици и Шуману. Сви објекти 
имају културни, историјски и амбијентални значај. Евидентирана је потреба за обнављањем и/или 
доградњом већине постојећих верских објеката. Богато културно наслеђе, постојеће културне 
манифестације и традиционални сеоски сабори пружају добру основу за повећање разноврсности 
културних садржаја а самим тим и за значајни допринос развоју туризма на територији општине. 
Основни проблеми у култури су 1) недостатак средстава за реновирање објеката и улагање у 
инфраструктуру; 2) недостатак средстава за програме и 3) недовољна развијеност међународне 
сарадње. 
 

3.5.6 Локална самоуправа 
 

Локални развој представља дугорочни и свеобухватни процес унапређења одрживог економског и 
друштвеног развоја, уз уважавање локалних специфичности. Постојећи развојни ниво општине Лебане 
је последица низа демографских, политичких и економских фактора, чији се негативни утицаји не могу 
превазићи у кратком временском периоду и без јаке националне подршке и донаторских фондова као 
и сарадње свих субјеката локалног и регионалног развоја. У сврху равномерног територијалног развоја 
из националног буџета се додељују средства за реализацију пројеката из области регионалног развоја 
од националног, регионалног и локалног интереса за Републику Србију. Пројекти се спроводе у циљу 
изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, енергетске, социјалне и друге 
инфраструктуре, изградње и јачања институција, људских ресурса, развоја привредних друштава и 
предузетништва, подстицање научноистраживачког рада, односно, ради доприноса свеобухватном 
друштвено-економском и регионалном развоју.  
Према подацима из регистра мера и подстицаја регионалног развоја, укупна национална средства 
усмерена у општини Лебане за период од 2018. до 2021.г. износила су 735.451.000,00 РСД (6.254.824,32 
ЕУР) 42. Подстицајна средства односе се на неповратна средства као што су бесповратне субвенције, 
субвенционисане камате, регреси и бесповратна финансијска подршка, финансијска подршка за 

                                                           
42 Курс InforEuro из децембра 2021.г. : 1 EUR = 117.5814 RSD 
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привлачење инвестиција и остали неповратни подстицаји. Према намени средства су трошена за 
подстицање извоза (27,24%); подстицање запошљавања (25,38%); подстицање производње (21,06%); 
подстицање пољопривреде (15,51%); изградњу саобраћајне инфраструктуре (3,70%); изградњу 
комуналне и еколошке инфраструктуре (4,22%) и за образовање, здравство, културу и сл. (2,90%). 
Подаци о улагањима у регионални развој за период од 2017. до 2021.г. и компаративна анализа за 
ниво Јабланичког округа показују да укупни подстицаји регионалног развоја усмерени на ниво 
општине износе 10,66% од свих реализованих подстицаја у Јабланичком округу. Практично посматрано 
општина Лебане се налази одмах иза града Лесковаца (77,10%) по висини опредељених средстава из 
буџета Републике Србије. Изузев општине Власотинце (7,27%) све остале општине из Јабланичког 
округа значајно заостају по висини привучених средстава из националног буџета. Од привредних 
субјеката директни корисници подстицаја регионалног развоја у општини су микро, мала и средња 
привредна друштва(56,38%); пољопривредна газдинства (15,51%) и предузетници (14,13%). Постојећа 
удружења у општини су искористила само 0,23% подстицајних средстава. 
 
Графикон 26. Структура расподеле подстицаја регионалног развоја према ЈЛС у Јабланичком округу, 2017-2021. 

 
Извор: АПР Регистар мера и подстицаја регионалног развоја. 

 
Организација локалне самоуправе: Општина Лебане је територијална јединица у којој грађани 
остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом општине. Органи 
општине су: Скупштина општине; Председник општине; општинско веће и општинска управа. 
Скупштина општине је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене 
Уставом, законом и Статутом општине. Скупштину чине одборници, који се бирају на непосредним 
изборима, тајним гласањем. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје 
одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. Скупштина општине се сматра 
конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине. Скупштина 
општине Лебане има 31 одборника. Од укупног броја одборника 29,03% су жене. По овом параметру 
Скупштина општина Лебане заостаје за националним просеком (37,37%). У погледу старости највеће 
учешће у раду Скупштине општине (58,06%) имају лица старости између 40 и 59.г. 
Млађа популација (до 39.г.) заступљена је са 35,48% и по овом параметру Скупштина општине Лебане 
је боља од националног просека (34,35%)43. Скупштина општине има председника који организује рад 
Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине општине 
представља и заступа Скупштину општине пред свим међународним и домаћим субјектима, 

                                                           
43 Извор: РЗС. Општине и региони у републици Србији, 2021. Одборници скупштина општина и градова, према 
учешћу жена и годинама живота. 
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организацијама и телима. Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине општине 
бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине општине. Скупштина општине има 
секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница 
Скупштине општине. Председник општине је извршни орган општине. Бира се из редова одборника, 
на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине. Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене 
законом, Статутом општине и другим актима Општине. Председник општине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Кабинет председника 
општине је посебна организациона јединица која је образовна за обављање саветодавних и 
протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничке послове који су 
значајни за рад председника општине. Кабинет председника општине има два помоћника 
председника општине. Помоћници председника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени 
и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. Општинско веће је извршни 
орган и њега чине председник општине, заменик председника општине, као и једанаест чланова 
Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа а заменик председника 
општине је члан Општинског већа по функцији. Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке 
и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 
Скупштине општине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не 
донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом Општинске управе, поништава или 
укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или 
одлуком које доноси Скупштина општине; решава у управном поступку у другом степену о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине; стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике 
Србије, поставља и разрешава начелника општинске управе и образује радна тела за обављање 
послова из своје надлежности. Наведени органи општине у смислу повећања ефикасности рада 
образују савете и одборе као што су: Савет за миграције, Одбор за родну равноправност, Савет за 
безбедност, Савет за јавно здравље, Савет за запошљавање, Савет за међунационалне односе итд. 
Општинска управа, као јединствен орган, врши управне послове у оквиру права и дужности општине и 
одређене стручне послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. 
Општинска управа је надлежна да припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина 
општине, председник општине и општинско веће, извршава одлуке и друге акте скупштине, 
председника општине и општинског већа, решава у управном поступку у првом степену о правима и 
обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине, врши управни надзор над извршавањем прописа и других општих аката скупштине, извршава 
законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини и обавља стручне послове које утврди 
скупштина, председник општине и општинско веће. Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у општинској управи, правобранилаштву, стручним службама и посебним 
организацијама уређене су организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим 
јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана. Такође је 
прецизиран потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно 
искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Лебане. У оквиру 
Општинске управе Лебане образоване су унутрашње организационе јединице за вршење сродних 
послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица.  
Основне унутрашње организационе јединице су: 1) Одељење за управу, скупштинске и заједничке 
послове и јавне службе; 2) Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и 
имовинско-правне послове; 3) Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије. За 
обављање одређених послова из надлежности општинске управе, посебно у вези са остваривањем 
права грађана, локалног економског развоја, реализације политике за младе, унутар основне 
организационе јединице постоје канцеларије. Радом Општинске управе руководи начелник 
Општинске управе. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, 
на пет година. Према кадровском плану општине Лебане за 2022. годину ("Службени гласник града 
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Лесковца", број 49/21) у органима општине укупно је систематизовано 70 радних места са 83 
извршиоца.  
 

Слика 5. Општина Лебане -Организациона структура општинске управе 
 

 
Извор: Интернет презентација општине Лебане (https://www.lebane.org.rs/) 

 

Урбанизам и просторно планирање и остала планска документација: Просторни план општине 
Лебане (2009-2024.г.) представља основни документ којим се усмерава и управља дугорочним 
одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и уређењем простора општине, 
заснован на принципима Агенде 21, HABITAT II, софијске и других декларација и повеља које обавезују 
Републику Србију и њене општине да их поштују и примењују, како у планирању, тако и у остваривању 
планских решења. Поштујући принципе из наведених декларација и повеља Просторни план општине 
Лебане пружа свеобухватни концепт развоја који омогућава очување вредности и валоризацију 
погодности простора општине за дугорочни и уравнотежени и пре свега одрживи економски развој и 
дефинише основна решења, смернице, политике и пропозиције заштите, коришћења, уређења и 
развоја целокупне територије, као и смернице за његову примену. Плановима генералне регулације 
за Лебане и насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац, рационално је моделиран економски и еколошки 
урбани развој насеља и извршено је усклађивање са могућностима и ограничењима у располагању 
природним и створеним вредностима и потребама дугорочног социјалног и одрживог економског 
развоја.  
Простор значајних инфраструктурних, привредних и туристичких локалитета на територији општине је 
урбанистички детаљно регулисан. Појединачним плановима детаљне регулације обухваћени су 
производно пословна зона "Јабланица", археолошко налазиште "Царичин Град", пословне зона у 
улици "Николе Тесле", југоисточни део насеља Лебане око улица Николе Тесле и Јабланичке , 
туристичка зона у делу насеља Дрводељ, туристичко рекреативни парк "Чукљеник" и постројење за 
пречишћавање отпадних вода Ћеновац. Доношењем ових просторних и урбанистичких планова 
створен је основ за планирање и изградњу на читавој територији општине Лебане.  
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Слика 6. Урбанистичко уређење градског насеља Лебане 

 
Извор: Фото-Архива Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа Лесковац 

 
Планска документа треба да представљају део ширег процеса у коме је план само један од 
инструмената управљања простором и унапређења квалитета живота свих грађана општине. Самим 
тим циклус планирања није окончан, јер општи развој и промене у простору изискују континуирано 
праћење и ажурирање као и преиспитивање циљева развоја. Развоји пројекти су пут да се усвојена 
планска документа примене у пракси. Данас се све локалне самоуправе сусрећу са изазовима очувања 
постојећих и привлачења нових инвестиција, припреме и спровођења развојних пројеката. Припрема 
и спровођење развојних пројеката је један од механизама подстицања локалног економског развоја и 
реализације урбанистичко планских докумената. Привлачење средстава а поготово из програма и 
фондова ЕУ као што је ИПА, подразумева константно такмичење са другим локалним самоуправама, 
регионима ЕУ, у развијању нових идеја, креирању партнерства и осмишљавању иновативнијих 
пројеката. Да би добиле ова средства, локалне самоуправе морају да стратешки планирају свој развој, 
креирају партнерства на различитим нивоима управљања и континуирано граде своје капацитете 
(људске, финансијске и институционалне). Пре конкурисања ЈЛС морају да имају решене имовинско 
правне односе, пројектно-техничку документацију ако је упитању изградња и опремање, студије 
изводљивости за поједине врсте физичке, јавне и комуналне инфраструктуре, процене утицаја на 
животну средину и расположива средства за финансирање пројеката. Захтев за финансирање који 
укључује предфинансирање и кофинансирање ИПА пројеката у проценту од 10 до 25% укупне 
вредности појединачног пројекта, а у појединим случајевима и више од тога.  
У случају пред-финансирања сопствена средства морају бити на располагању пре него што новац из 
фондова ЕУ буде уопште и уплаћен. Анализа финансијских капацитета локалних самоуправа у 
Јабланичком и Пчињском округу (укључујући и општину Лебане) показује да су постојећи буџети 
довољни да се подрже неколико пројеката у оквиру различитих јавних позива (нпр. у оквиру програма 
прекограничне сарадње), али би било изузетно тешко пред-финансирати ко-финансирати паралелно 
неколико пројеката из различитих програма и као и веће инфраструктурне пројекте44. 

                                                           
44 Извор: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа. Анализа потреба и план изградње кадровских 
капацитета из области управљања пројектима и усвајања развојних средстава Европске уније. Лесковац, 2019. 
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Буџет општине: основни финансијски инструмент сваке политичко-територијалне заједнице је буџет 
који предвиђа новчане расходе и приходе за одређени период. Са становишта локалне самоуправе, 
буџет садржи списак њених планираних прихода и расхода за једну годину, са пројекцијом на наредне 
две године, при чему план прихода говори колико новца и из којих извора локална самоуправа 
планира да прикупи, док расходи показују на шта намерава потрошити прикупљени новац. Основни 
циљеви буџета општине су побољшање животног стандарда грађана, развој привреде и запошљавање, 
свеобухватна социјална заштита као и наставак успешне и професионалне сарадње са донаторима. У 
току процеса припреме буџета локална самоуправа позива све грађане да узму активно учешће у 
буџетском процесу кроз давање сугестија, мишљења, коментара и предлога у вези са конкретним 
буџетским ставкама. У приходе и примања буџета улазе текући приходи (буџетска средства, сопствени 
приходи и донације) и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине. Расходе буџета 
општине чине текући расходи (текући буџетски расходи, расходи из сопствених прихода и донације) и 
издаци за набавку нефинансијске имовине (текући буџетски издаци, издаци из сопствених прихода и 
донације). Приходи и примања буџета локалне самоуправе Лебане у периоду од 2011.до 2020.г. 
показују изразиту тенденцију раста. Раст прихода у 2020.г. је износио 56,01% у односу на 2011.г. 
Расходи углавном пате приходе за наведени период. Одступања су забележена 2017.г. када су приходи 
били незнатно већи од расхода и 2018.г. када су приходи били нешто мањи од расхода.  
 

Графикон 27. Општина Лебане –приходи и расходи у буџету локалне самоуправе, 2010-2020. (хиљада РСД) 

 
Извор: Министарство финансија - Управа за трезор 

Према структури издатака буџета општине уочљива је социјална и развојна компонента буџета. 
Општина значајна средства издваја за опште услуге локалне самоуправе, предшколско васпитање и 
основно образовање, социјалну и дечију заштиту, развој спорта и омладине, развој културе и 
информисања и комуналне делатности. За опште услуге локалне самоуправе је у 2020.г. било 
издвојено 45.79% буџета, 2021.г. је издвојено 42.92% док је у 2022.г. предвиђено смањење у односу на 
претходну годину за 11,84%, односно износи 31.08% од укупног буџета локалне самоуправе. Највећи 
део опредељених средстава у 2021.г. усмерен је за функционисање локалне самоуправе (74,58%), 
функционисање месних заједница (6,67%) средстава и сервисирање јавног (8,31%). За функционисање 
општинског правобранилаштва је издвојено 0,72%, док је за функционисање националних савета 
националних мањина издвојено нешто мање од један посто (0,84%). Средства за текућу буџетску 
резерву су у 2021.г. износила 8,84% од износа буџета предвиђеног за опште услуге локалне 
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самоуправе, док су средства за сталну буџетску резерву износила 0,84%. Издвајање из буџета за 
становање, урбанизам и просторно планирање у посматраном периоду бележи раст. Оно је у 2020.г. 
износило свега 2.49%, у 2021.г. је износило 3.12% док је у 2022.г. је за ову намену предвиђено 10.35% 
што је чак три пута више средстава у односу на од претходну годину. Издвајање из буџета за становање, 
урбанизам и просторно планирање у 2021.г. је износило 3.12% и цео износ је био намењен спровођењу 
урбанистичких и просторних планова. Издвајања за комуналне делатности општина Лебане варирају, 
у 2020.г она су износила 5.09%, да би наредне године пала на 4.79% а за 2022.г. је предвиђено 
издвајање у износу од 8.31% буџета. Издвајања за комуналне делатности су усмерена тако да је од 
укупног буџета издвојеног за комуналне делатности за одржавање јавних зелених површина било 
издвојено 20,65%, за одржавање чистоће на површинама јавне намене је било потрошено 11,95%, за 
одржавање гробаља и погребне услуге 13,04%, док је за управљање и одржавање водоводне 
инфраструктуре и снабдевање водом за пиће потрошено највише средстава, у износу од 36,95%. 
Издвајања за социјалну и дечју заштиту у општини Лебане је су у порасту и у 2020.г. па је за социјалну 
и дечију заштиту било издвојено 3.11% буџета, а у 2021.г. је било издвојено 4.87% док је у 2022.г. 
издвојено 7.15% у односу на укупан буџета општине. Када се погледа детаљнија структура издвајања 
за социјалну и дечију заштиту у 2021.г. може се видети да издвајања опредељивана за једнократне 
помоћи и друге облике помоћи од укупних средстава издвојених за социјалну и дечију заштиту износе 
69,08%. За породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја је издвојено 4,09%. 
Издвајање за дневне услуге у заједници је износило 6,04%, за подршку реализацији програма Црвеног 
крста је издвојено 6,68%, док је за подршку деци и породици са децом било издвојено 8,43%, а за 
подршку рађању и родитељству је издвојено 5,66%. Није било издвајања за подршку особама са 
инвалидитетом, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, и за обављање делатности 
установа социјалне заштите. Општина Лебане доста пажње поклања развоју спорта и омладини, што 
се може видети из процента који је издвојен за ове намене. Издвајања за развој спорта и омладине у 
посматраном периоду не варирају много. У 2020.г. то издвајање је износило 6.12%, у 2021.г. нешто 
мање, у износу од 5,215 6.48% средстава од укупног буџета општине Лебане. Издвајања за развој 
спорта и омладине у износу од 5,21% за 2021 годину су у целости била усмерена на подршку локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима. Издвајања за предшколско образовање и 
васпитање у 2022.г. износи предвиђено нешто нижи износ од 6.93%. Од 2020.г. видан је пораст 
издвајања за културу и информисање као и за основно образовање и васпитање. Издвајања за развој 
културе и информисање су износила 3.55% у 2020.г. у 2021.г. су износила 4.05% а у 2022.г. предвиђено 
издвајање у износу од 5.38%. Издвајања за основно образовање и васпитање су повећана са 4.08% у 
2020.г на 5.06% од укупног буџета општине у 2022г. За развој туризма у посматраном периоду издвајана 
су приближно исти средства и она су износила 2.05% у 2020.г, 2.09% у 2021.г. док је у 2022.г.за развој 
туризма опредељено 2.10% укупних буџетских средстава општине Лебане. Пољопривреда је важна 
делатност у општини Лебане, поготово ако се има у виду да привредне делатности општине јесу 
углавном ослоњене на прерађивачку индустрију. С тим у вези, логичко је повећање издвајања за 
пољопривреду и рурални развој за 2022.г., где је предвиђено да се издвоји 1.78% од укупног буџета. 
Иако то можда није довољно, ипак је повећање улагања у ову област у односу на 2020.г. када је 
издвајање за пољопривреду и рурални развој износило свега 0.68%.  
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије постају све важнија тема у свету, па се те 
тенденције одражавају и на локални буџет. Општина Лебане за ову намену у 2022.г. предвидела 
издвајања у износу од 1.59% од укупног буџета. 
 

Графикон 28. Општина Лебане – Структура програмског буџета за период 2020-2022.г. 
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Извор: Општинска управа општине Лебане 

 
Интернет презентација: општина Лебане има своју званичну интернет презентацију на интернет 
адреси https://www.lebane.org.rs/. У оквиру презентације могу наћи основни подаци о самој општини, 
органима локалне самоуправе, општинској управи, информације о привреди, пољопривреди, 
субвенцијама, туризму и заштити животне средине и др. Постављањем сервиса из домена е - управе 
на свом интернет порталу, општина је приближила своје услуге грађанима и привреди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.7 SWOT анализа - Друштвени развој 
 
Квалитет живота на територији општине поред материјалних економских одредница животног 
стандарда, подразумева и уређену јавну инфраструктуру квалитетне комуналне услуге али и 
нематеријалне аспекте који чине живот, као што су слободно време, безбедност, културни ресурси, 
друштвени живот, физичко здравље, образовање, социјална и дечија заштита. Већина развојних 
потреба у овој области односи се на побољшање јавне и друштвене инфраструктуре, као предуслова 
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за побољшање услова рада и опремљености образовних, културних и спортских установа и 
институција, као и побољшање квалитета услуга у области здравства, социјалне и дечије заштите. 
Правилна и избалансирана изградња инфраструктуре, добре комуналне услуге грађанима и стално 
подизање нивоа уређености насеља су основ друштвеног и одрживог развоја општине Лебане. Осим 
тога, развијена инфраструктура утиче на повећање вредности грађевинског земљишта и додатно се 
стварају нове и атрактивне локације за потенцијалне инвеститоре и улагања што све води до бољих 
економских резултата општине. На основу анализе друштвеног развоја општине, чланови радне групе 
за израду Плана развоја идентификовали су снаге, слабости, могућности и претњи за наведену област, 
односно урадили су SWOT анализу. 
 

Табела 19. SWOT анализа - Друштвени развој 
 

СНАГЕ 
 
 

СЛАБОСТИ 

• Основна путна и електрична инфраструктура; 

• Постојање јавних предузећа и установа од 
друштвеног значаја за локалну заједницу; 

• Мрежа образовно-васпитних установа (1 
предшколска установа са 17 објеката; 3 матичне 
основне школе са 18 подручна одељења и 2 
средње школе); 

• Брига локалне самоуправе за образовање, 
здравствену и социјалну заштиту; 

• Културно историјско наслеђе изузетног 
локалног и националног значаја; 

• Традиција неговања културних дешавања 
локалног и регионалног значаја; 

• Занимљиве и добро организоване културне и 
спортске манифестације и усклађен распоред 
манифестација у току године 

• Постојање урбанистичко - планске 
документације и секторских локалних акционих 
планова. 

 

• Неповољна демографска кретања и миграција 
младих; 

• Недовољно развијена јавна и друштвена 
инфраструктура;  

• Непотпуна саобраћајна повезаност насеља и 
лоша приступачност планинском делу општине;  

• Недовољно развијена инфраструктура и услуге 
у руралним деловима општине  

• Недовољна опремљеност школа савременим 
образовним средствима и спортским 
реквизитима; 

• Гашење издвојених школских одељења у 
руралним насељима;  

• Недовољан општински буџет за спровођење 
развојних активности и реализацију капиталних 
инвестиција. 

 
 

МОГУЋНОСТИ 
 
 

ПРЕТЊЕ 

• Привлачење подстицајних средстава за 
регионални развој и недовољно развијена 
подручја; 

 
• Наставак неповољних демографских 

кретања; 
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• Изграђена физичка структура и достигнут 
ниво инфраструктурне опремљености 

• Припрема пројектно техничке 
документације за развој јавне и друштвене 
инфраструктуре; 

• Недовољна средстава у буџету за развој 
јавне и друштвене инфраструктуре; 

• Јак сектор организација цивилног друштва 
(91 активна субјеката непрофитног 
сектора); 

• Реконструкција и изградња саобраћајне 
инфраструктуре ( локални путеви, улице, 
уређење паркинг простора…) и 
осавремењавање јавне расвете; 

• Географско информационо систем (ГИС) 
општине; 

• Програми подршке од стране различитих 
донатора и министарстава; 

• Рационализација потрошње електричне 
енергије буџетских корисника и повећање 
енергетске ефикасности јавних зграда;  

• Интензивна регионална и прекогранична 
сарадња; 

• Унапређење ефикасности локалне 
администрације (обуке и додатно 
опремање ИТ опремом); 

• Опремање спортско-рекреативног центра 
и установа културе 

• Сарадња свих установа, предузећа са 
медијима која покривају територију 
општине. 

• Недовољна средства за пренете 
надлежности (здравство, образовање, 
социјална заштита); 

• Нерешени имовинско правни односи у 
јавној својини; 

• Негативне друштвене тенденције (пораст 
болести зависности, криминала, насиља); 

• Недостатак планске и пројектне 
документације ограничава коришћење 
домаћих и страних наменских фондова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Заштита животне средине 
 
3.6.1 Животна средина 
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Подручје општине карактеришу предели препознатљивог изгледа, значајних биолошко-еколошких, 
естетских и културно-историјских вредности, а који су резултат деловања природних потенцијала 
подручја и традиционалног начина живота локалног становништва. Заступљени су: 1) планински и 
брдски предели благо заталасаних терена и испресецани долинама на подручју Радан планине; 2) 
планински и брдски предели у сливовима Шуманске, Липовачке и Кљајићке реке; 3) предели планине 
Гољак; 4) Царичин град; 5) клисурасте долине Јабланице и Шуманске реке у горњим токовима, 
приобаља и алувијалне заравни; 6) побрђа, шумски, пашњачки, ливадски екосистеми; 7) антропогени 
предели (урбани центар и сеоска насеља). На простору општине Лебане заступљено је више од 1000 
различитих врста биљака. Траве су распрострањене на ливадама и пашњацима. Распрострањене су и 
лековите врсте попут мајчине душице, кантариона, камилице, као и велики број гљива. Од 
животињских врста на подручју општине Лебане има вукова, лисица, зечева, дивљих свиња, јелена, 
јазаваца, веверица итд. Живе и разне врсте гмизаваца и водоземаца. Присутан је и велики број птица 
уобичајених за ове пределе: јастреб, сури орао, соко, тетреб, јаребице, препелице, фазани итд. Рибљи 
фонд је мало заступљен, пре свега због неповољних режима Јабланице и њених притока.Посебну 
природну вредност представља парк природе "Радан" који је стављен под заштиту као заштићено 
подручје од међународног и националног значаја45. Парк природе обухвата 34 катастарске општине од 
којих катастарске општине Прекопчелица, Бачевина, Петровац, Свињарица, Слишане и Штулац налазе 
на територији општине Лебане. На подручју парка природе успостављени су режими заштите I, II и III 
степена. Режим I степена обухвата површину 1.077,52 ха (2,61%), II степен 3.886,50 ха (9,41%) и III 
степена 36.348,64 ха (87,98%)46. Управљање Парком природе поверено је ЈП "Србијашуме". Парк 
природе карактеришу разноврсни облици рељефа изграђени од стена старости од прекамбријума до 
квартара. Геолошку подлогу чине еруптивне и метаморфне стене вулканског порекла, представљене 
тзв. Лецким андезитским масивом, који је један од највећих вулканских комплекса у Србији. У 
подножју Радана се простиру некадашње језерске терасе лесковачке котлине, те се у геолошком 
саставу налазе језерски седименти са знатним количинама кварцног песка и црвенкасте песковите 
глине. Источна страна Радана представља рефугијум специфичне орографске разуђености 
амфитеатралног облика. Парк природе је доминантно шумско подручје и под шумом и шумским 
земљиштем је 56,59% територије парка, односно 23380,68 ha. Посебна вредност подручја огледа се у 
присуству разноврсних шумских заједница, међу којима су најзначајније заједница врбе и тополе 
(Salici-Populetum albae), климазоналних заједница сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris), 
термофилних китњаковових заједница (Quercetum montanum moesiacum), китњаково-грабових 
заједница (Querco-Carpinetum serbicum), мезофилне букове шуме (Fagetum montanum moesiacum), 
реликтних полидоминантних и осиромашених шумских заједница са мечјом леском (Corylus colurna L.) 
и кавкаском липом (Tilia caucasica Rupr.) и заједница јавора и граба (Aceri-Carpinetum betuli) у 
контактном делу између храстовог и буковог појаса. Флора подручја Радана броји 751 биљних врста из 
91 фамилија и 369 родова, што представља око 10% флоре Балканског полуострва и око 22% флоре 
Србије. На простору заштићеног природног добра присутно је 28 биљних заједница. Специфичне 
састојине се формирају на сипарима од крупних андезитских стена. Реликтне шумске заједнице на 
Радану су флористички богате, са преко 10 различитих врста дрвећа. 
Зељаста вегетација планине Радан је такође разноврсна и флористички богата, а посебно место 
заузимају брдско-планинске ливаде кошанице и пашњаци, који су на овом подручју још увек очувани.  
Парк је станиште дивље фауне, посебно птица (црна рода, орао кликташ, сури орао, патуљасти орао, 
сиви соко, прдавац, буљина, легањ), сисара (ендемичне врсте македонска волухарице и шареног 

                                                           
45 Извор: Уредба о проглашењу Парка природе "Радан" ("Службени гласник РС", бр. 91/2017). 
46Режим заштите I степена подразумева строгу заштиту, где се омогућавају процеси природне сукцесије и 
очување станишта и животних заједница у условима дивљине. Режим заштите II степена подразумева активну 
заштиту, где су дозвољене интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног 
подручја, без последица по примарне вредности њихових природних станишта, популација, екосистема, 
обележја предела и објеката геонаслеђа, и ограничено коришћење природних ресурса на одржив и строго 
контролисан начин.Режим заштите III степена представља проактивну заштиту где се могу вршити управљачке 
интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и 
унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног 
градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено 
коришћење природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу. 



 

74 

твора), риба (поточна пастрмка, двопругаста уклија, поточна мрена, кркуша, клен, вијун и гргеч), 
водоземаца и гмизаваца. Парк природе је део еколошке мреже Републике Србије и одабрано подручје 
за дневне лептире под називом "Радан", према Уредби о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", 
бр. 102/2010)47. Уједно то је простор од посебног интереса за очување станишта и део је европске 
EMERALD мреже за очување дивље флоре и фауне и њихових станишта. 
 
Земљиште: Пољопривредно и шумско земљиште доминирају на територији општине. Од 
пољопривредног земљишта заступљено је обрадиво и необрадиво пољопривредно земљиште које је 
заступљено у планинским атарима. Шумско земљиште заступљено је на 42,60% укупне територије 
општине. У периоду од 2000 до 2020.г. дошло је до повећања површина под шумским земљиштем за 
25,49%. Ове промене су настале претварањем пољопривредног у шумско земљиште и то 
пошумљавањем површина најнижег производно-економског потенцијала и пошумљавањем дела 
деградираних брдских пашњака и ниско продуктивних/оштећених пољопривредних земљишта. 
Релативно велика шумовитост терена условљена је претежно брдско-планинским карактером 
подручја). Ово је пре свега условљено погодном педолошком подлогом и одговарајућом климом. 
Простором доминирају листопадне шуме храста, граба, цера, а на већим висинама букве. Буква расте 
на подзоластом земљишту у брдско-планинском делу на висинама преко 800 m. Храст је 
распрострањен до 900 m надморске висине. У укупној површини високих и изданачких састојина, има 
највише букве, местимично девастиране а местимично изданачке, старости код изданачких до 90 
година. Природне састојине осим букве чине високе шуме китњака и цера, мешовите састојине 
багрема, букве и китњака, изданачке шуме багрема или китњака, или беле и крте врбе, шикаре цера и 
граба (као и шумско земљиште које је под пашњацима и напуштеним пашњацима). Вештачке састојине 
чине засади црног бора, смрче, белог бора и тополе. Приближно петина посечене дрвне масе (лишћара 
21,43% и четинара 19,99%) у Јабланичком округу долази са територије општине Лебане. Оно што је 
приметно је да су највеће површине под шумама и најбоље шуме у крајевима који су најудаљенији од 
саобраћајница и које су заштићене од сече. Управо је неконтролисана сеча велики проблем општине. 
Грађевинско земљиште захвата 3,97% територије општине и у највећој мери је концентрисано у 
општинском центру и већим насељима. Најзначајнији раст површине грађевинског земљишта је у 
градском насељу Лебане, сразмерно значају овог насеља као општинског центра, заступљеношћу 
привредних функција, а нарочито због унутрашњих миграција. Водно земљиште обухвата речна корита 
и меандрирана стара корита Јабланице, површине око 401 ha (1,2% територије општине). На профилу 
''Кључ'' је планирана више наменска акумулација која би у великој мери повећала водне ресурсе 
подручја. Водно земљиште планиране акумулације би захватало око 97,10 ha, на делу клисурастих 
долина Шуманске, Клајићке и Липовачке реке. Остало земљиште чине јаруге, вододерине, камењари, 
насипи, мајдани и др., и у укупном билансу захватају незнатне површине (око 0,7%). Промене у 
коришћењу земљишта настају као последица примена мера заштите сливних подручја 
водоакумулација и значајнијих водотокова. До незнатних промена у коришћењу пољопривредних, 
шумских и неплодних површина (на око 0,3% подручја) може доћи у зонама развоја инфраструктурних 
коридора, водопривредних система, туризма и појединих насеља. Најзначајније трансформације у 
коришћењу земљишта спровешће се у циљу реализације планиране водоакумулације "Кључ". 
Одрживо коришћење природног потенцијала и очување биодиверзитета отежавају интензивна 
депопулација планинских села и слабо развијена саобраћајна инфраструктура. 
Приоритетни су радови и мере ради спречавања ерозије плитких планинских земљишта на нагибима 
изнад 35%. Наведено укључује пошумљавање земљишта бонитета VII и VIII катастарске класе и дела 
деградираних брдских пашњака, ради успостављања биолошке и привредне равнотеже између 
травних и шумских екосистема на теренима са већим нагибом као и чувањем природних ливада и 
заштитом биодиверзитета планинских пашњака. 
Воде: Јабланица је највећи површински водоток на подручју општине Лебане. Речна корита у 
планинском делу су дубоко усечена, ређе са изразитијим речним наносом. Карактеристично је 
меандрирање Јабланице у долинском и у равничарском делу, где је при плављењу често мењала 
корито. Основна хидролошка особина Јабланице је неуједначеност режима. Поред неповољних 

                                                           
47 Извор: Колектив аутора. Израда вегетацијско-састојинске карте за заштићено подручје парк природе "Радан". 
Заштита природе број 70/1-2. Завод за заштиту природе Србије Београд, 2020. 
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водних режима, већина водотока има бујични карактер, које често лети и пресушују, са израженим 
краткотрајним поводњима током којих протекне преко 50% укупног годишњег протока, након чега 
наступе дуги периоди са изразито малим протоцима, који нису довољни за водопривредно 
коришћење и основне еколошке функције водотока. Река Шуманка је десна притока реке Јабланице. 
Настаје од Клајићке и Липовачке реке, чије је ушће у близини локалитета "Кључ", око 500 m узводно 
од места прeдвиђеног за преграђивање реке. Речна долина Шуманке је клисурастог типа, асиметрична 
у горњим деловима слива. Облик слива има издужену форму модификованог правоугаоника са 
правцем пружања север-југ. Подручје слива карактерише добро развијена хидрографска мрежа. Од 
значајних водотокова, горњем току слива реке Шуманке припада ток Клајићке реке са притокама: 
Пумпалска долина, Радевачка река, Липовачки поток, Бучило, Недокрстенски поток, Барбатачки поток, 
Ђулекарска река, и ток Липовачке реке са притокама: Гагињска долина, Меловска долина, Горња река 
и Ћеримска река. Значајни хидролошки подаци су да просечна, вишегодишња вредност годишње суме 
падавина износи 828 mm, просечан протицај износи 0,86 m3/s, а протицај малих вода на истом 
профилу износи 25 l/s за 90%, односно 18 l/s за 95% обезбеђености. Вероватно максимална вода има 
вредност 871 m3/s. Сви површински токови на сливу су бујичног карактера. Извори на сливном 
подручју спадају у групу разбијених пукотинских гравитационих извора. Издашност оних јачих је од 15 
до 30 l/min у току зимског периода и од 2 до 5 l/min у време суве сезоне. Само код неколико од њих 
забележена је издашност од 15 до 25 l/min. Зато се сви сврставају у изворе са променљивом и врло 
променљивом издашношћу. Стање квалитета вода је у горњим токовима већим делом је добра (I/II 
класа). Већина водотокова у планинским подручјима се убрајају у незагађене водене средине. Индекс 
квалитета површинских и подземних вода у долинским подручјима показује лошије вредности, што 
представља последицу неконтролисаног изливања отпадних вода из насеља и индустрије. Просечни 
вишегодишњи коефицијент отицаја за слив реке Шуманке виши је за 25% од националног просека. 
Евапотранспирација на сливу реке Шуманке је нешто нижа у односу на просечну вредност за Републику 
Србију. Подручје је богатије водом, реда величине 8% према падавинама, односно 40% према слоју 
отицања, па се слив може сврстати у категорију воднијих сливова у Републици Србији. Основна идеја 
да се воде реке Шуманке користе за дугорочно водоснабдевање и друге потребе у региону 
(наводњавање пољопривредних површина у Лесковачком пољу, повећање пољопривредне 
производње, побољшање и одржавање квалитета вода Јабланице и др.). Концепција заштите и 
коришћења водних ресурса на територији општине се у највећој мери заснива на изградњи 
акумулације ''Кључ''. Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације "Кључ" 
обухваћено је подручје површине око 107,78 km². У административно-територијалном погледу, 
обухвата део општине Лебане са целом КО Дрводељ, скоро целим КО Бувце, Липовица и Радевце, 
деловима КО Клајић и Пороштица и незнатним деловима КО Рафуна.  
 

Табела 20. Карактеристике водоакумулације "Кључ" 

Акумулација Река 
Висина бране 

(m) 
Површина слива 

(km²) 
Корисна запремина 

језера (m³) 
"Кључ" – Лебане Шуманка 70 109,44 18.500.000 

Извор: Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана општина Јужног Поморавља ("Службени гласник РС", 
број 83 / 2010.) 

 
Водоакумулација "Кључ" планирана је у оквиру Јабланичког подсистема за снабдевање водом насеља 
у општинама Лебане и Медвеђа. Изградњом бране и акумулације ''Кључ'' извршиће се прерасподела 
вода из водног у сушни део године48. Такође обезбедиће се довољна количина воде за снабдевање 
водом становништва и индустрије општина Лебане и Медвеђа, оплемењивање малих вода и 
испуштање гарантованог еколошког протицаја и наводњавање пољопривредних површина. Поред 
тога, формирање акумулације ће се омогућити и ублажавање поплавних таласа и створити услови за 
плански развој туризма, лова и риболова на овом подручју. Реална опасност од поплава постоји на 
свим водотоковима на територији целе општине у случају повећане количине падавина, нарочито у 
рано пролеће услед наглог отапања снега уз истовремену појаву кише или у јесен услед честих и 
обилних кишних падавина при презасићености земљишта. Такође опасност простији и у другим 

                                                           
48 Извор: ЈП ''Дирекција за планирање и изградњу Лебане''. Брана и акумулација "Кључ" (информација). Лебане 
2015. 



 76 

деловима године што је био случај у 2014.г када је до бујичних поплава дошло у летњем периоду или 
2021.г. када је у зимском периоду током јануара месеца дошло до појаве већег водостаја и изливања 
на већем броју водотока.  
 

Табела 21. Хидрографске карактеристике река 

Река 
Дужина 

(km) 

Површина 
слива 
(km2) 

Карактеристике Притоке I и II реда Буичност 

Јабланица 
I реда 

(буичног 
карактера) 

85 896 

Бујичног је карактера и носи 
огромну количину материјала. 
Раније се често изливала из 
корита (сваких 10 година 1986, 
1976, 1966, ..., највећа поплава 
десила се 1976.г.), плавила 
обрадиве површине, односила 
саобраћајнице, мостове и 
причињавала друге штете. 
Јабланица је највећа сушица 
(потпуно пресуши у току лета и 
зиме) у Србији и једна од 
највећих у Европи. Просечни 
проток на ушћу у Лебану je Qsr 
= 5 m3/s. 

1. Шуманка I реда 
2. Липовачка река II 

реда 
3. Лапаштичка река II 

реда 
4. Газдарска река II 

реда 
5. Капитска река II 

реда 
6. Туларска река II 

реда 
7. Шарачки поток II 

реда 

1. Веома 
2. Средње 
3. Средње 
4. Средње 
5. Средње 
6. Средње 
7. Средње 

Шуманка I 
реда 

(буичног 
карактера) 

24 159 

Веома je буичног карактера. 
Чине је реке Клајићска и 
Липовачка са својим 
притокама. После ушћа 
Клајићске и Липовачке реке 
просечни протицај износи Qsr 
= 0,857 m3/s. Стогодишњи 
просек протицаја je Qsr = 146 
m3/s. 

1. Клајићска река II 
реда 

2. Радевачка река II 
реда 

3. Липовачка река II 
реда 

4. Дејански дол II реда 
5. Амбаришки дол II 

реда 
6. Ђорђин дол II реда 
7. Ђелин дол II реда 
8. Широки дол II реда 

1. Средње 
2. Веома 
3. Веома 
4. Средње 
5. Средње 
6. Средње 
7. Средње 
8. Веома 

Извор: Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Лебане за 2021. годину 
("Службени гласник града Лесковца", број 14/21.). 
 

Пораст водотокова и формирање поплавних таласа условљен је количином падавина и отапањем 
снега, нарочито ако количина падавина премаши 45 mm падавина у краћем временском периоду. 
Највећа опасност прети од реке Јабланице и што су показали и догађаји из прошлости који показују да 
је она највише пута плавила терен и то углавном у свом доњем току од села Кошина до Ћеновца, јер 
представља реципијент свих водних токова са подручја општине. Ризик од ових поплава директно је 
условљен степеном изграђености заштитних објеката којима се штити градско насеље Лебане и 
насељена места са пољопривредним површинама у равничарском делу низводно и узводно од 
градског насеља у доњем и горњем току реке, као и од степена изграђености стамбене и друге јавне 
инфраструктуре. Извршена је регулација речног корита Јабланице и Шуманке у дужини од 2900 m и 
реке Шуманка кроз насеље Лебане у дужини до 870 m. Објекти за уређење и регулацију водотоква 
налазе се на водама I реда на реци Јабланици и на водама II реда. Ови објекти не одржавају се у 
потребној мери па је њихово стање нарочито на Јабланици незадовољавајуће, поготово у делу узводно 
од моста код фабрике коже ( некадашња " Кожара "). Степен поплава условљен је интензитетом и 
трајањем бујичних вода на сливу и пропусном моћи корита.  
Карактерише их велика брзина и брза појава. Регулациони радови и обим техничких мера предузетих 
на уређењу бујичних токова и заштити од поплава, нису пратили заступљеност и интензитет ерозије, 
били су локалног карактера, усмеравани ка заштити мостова, путних и железничких комуникација или 
насеља. На вишим деловима терена, на планинском подручју, извршена је само санација ерозионих 
процеса (комплетно пошумљавање и др.), а обим радова на заштити од бујица је био далеко скромнији 
и решавани су само проблеми локалног карактера (код реке Шуманке урађена је регулација само на 
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проласку реке кроз Лебане до улива у Јабланицу). Продукција и просечни годишњи нанос у реци 
Шуманки, износи око 36.000 m3/god. Од тога, суспендовани нанос учествује са 30.000 m3, а вучени са 
6.000 m3. Услед доласка већих вода поломљене гране и изваљена стабла се задржавају на постојећој 
вегетацији сужавајући пропусну моћ корита. Недовољно се ради на чишћењу водних токова, чишћењу 
баријера и наноса након проласка поплавних таласа и заштити обала. Проблем такође представља и 
садња првенствено садницама тополе у самим коритима река и изградња објеката у непосредној 
близини водних токова. Небрањена подручја водотокова II реда и реке Јабланице налазе се у зонама 
слабе насељености па би штете биле првенствено изазване на пољопривредном земљишту и биле би 
мањег обима. Према досадашњим искуствима највећу штету претрпела је путна инфраструктура на 
некатегорисаним путевима. На територији општине не постоје објекти за одводњавање. Општина 
Лебане припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење 
одбране од поплава на водотоцима I реда на територији општине је ЈВП "Србијаводе", а одбраном од 
поплава за воде II реда руководи општински штаб за ванредне ситуације за територију општине 
Лебане49. За одбрану од поплава на водотоцима II реда на територији општине Лебане, директно се 
ангажују: ЈКП "Водовод" Лебане и ЈКП "Комуналац" Лебане. На подручју општине констатоване су 
микро-локације изложене ерозији, што представља латентан проблем и потенцира атмосферске 
непогоде и бујичне потоке као могуће изазиваче инцидената већих размера. Антиерозивна заштита 
оствариће се применом биолошких мера (пошумљавање и затрављивање), биотехничких мера 
(плетери и зидићи против спирања) и техничких мера (габионске преграде и прагови у циљу 
стабилизације терена и заустављања вученог наноса) на површинама и локалитетима које угрожава 
ерозија, посебно у сливу водоакумулације Кључ. Деградацији животне средине доприносе 
евидентирани ерозивни процеси, углавном изазвани непланским, неадекватним, чистим сечама шума 
и спорадично и на малим површинама евидентирана склоност клижењу. 
 

Ваздух: Квалитет ваздуха зависи од нивоа заступљености загађивача за које се зна да су штетни по 
здравље људи. Квалитет ваздуха у општини је на задовољавајућем нивоу с обзиром да је у општини 
заступљена лака индустрија која у процесима производње не производи издувне гасове опасне по 
животну околину. Загађености ваздуха доприносе и индивидуална ложишта домаћинстава и 
пољопривредни отпад, комунални и индустријски отпад (где услед самозапаљења долази до 
ослобађања метана и честица чађи) и функционисање саобраћаја (присуство повећане концентрације 
сумпор диоксида, угљен-моноксида, дима, чађи и олова као последица издувних гасова из моторних 
возила). Према Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине 
Лебане за 2022. годину ("Службени гласник града Лесковца", број 2/22) обавља се редовна контрола 
ваздуха и сузбијање инхалационих алергена. Контрола се односи на мерења загађујућих материја (NО2, 
SО2, чађ и тешких метала) у ваздуху, а за смањење концентрације полена амброзије и других 
инхалационих алергена предузимају се кошење (веће површине) и прскање корова амброзије 
одговарајућим хербицидима. У домену заштите ваздуха планира се задржавање квалитетних и 
формирање нових зелених површина, подстицање енергетске ефикасности у циљу рационалнијег 
коришћења енергије и коришћење алтернативних енергетских извора. 
 
Бука: У досадашњем периоду на територији општине није вршено систематско мерење буке. Извори 
буке који потичу од саобраћаја су незнатни. У урбаним зонама становања главни узроци буке саобраћај 
(аутобуси, тешки камиони и лака возила), привредна постројења, угоститељске и занатске радње. Што 
се тиче загађења од нејонизујућег зрачења, постоји пар радио базних станица које се налазе ван 
насељених места, тако да нема великих оптерећења животне средине. 
 
Хазарди од елементарних непогода: Подручје општине је изложено потенцијалном хазарду од 
елементарних непогода, нарочито од бујичних поплава и шумских пожара, а потом и од атмосферских 
непогода, одроњавања и клизања земљишта, земљотреса и др. Према подацима Републичког 
сеизмолошког завода и карти сеизмичког хазарда за временски период од 475 година, општина 
Лебане се налази у зони VII степена сеизмичке скале (7-8°MCS скале). Максимални регистровани 
сеизмички интензитет на подручју општине је био 5° MCS као манифестација земљотреса са 

                                                           
49 Извор: Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Лебане за 2022. годину 
("Службени гласник града Лесковца", број 12/22) 
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епицентром Копаоник. Због већих континуалних површина под шумом и обрадивим земљиштем, 
подручје је изложено и опасности од пожара. У односу на степен угрожености од пожара, 
најугроженије су шумске састојине четинара. Повремено неконтролисано спаљивање отпада и 
стрњике на њивама без примене мера противпожарне заштите доводи до појаве локалних пожара. 
Концепција уређења простора за заштиту од елементарних непогода подразумева заштиту 
материјалних добара и људи од земљотреса, клизишта, поплава, пожара и других акцидената. Заштита 
од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу нових и 
реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора комуналне/техничке инфраструктуре 
дуж улица и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката. Заштита од пожара у 
изграђеним деловима подручја спроводи се противпожарним мерама у фази избора конкретних 
садржаја, намене површина и саобраћајних решења. 
 
Енергетска транзиција: У целом свету се тренутно одвија процес енергетске транзиције, која 
подразумева прелазак из система коришћења необновљивих извора енергије у систем заснован на 
коришћењу обновљивих енергената. Према расположивим подацима, постоји хидроенергетски 
потенцијал на Липовичком водотоку где су предвиђене 3 локације за мале хидроелектране укупне 
снаге око 8320 kW и укупне производње од око 29,720 MWh/god.50. Приоритет општине у домену 
коришћење хидро-потенцијала је водоснабдевање становништва и индустрије, заштита квалитета 
воде и очување екосистема речних токова. Будуће коришћење хидроенергетског потенцијала на 
територији општине може да иде само у правцу изградње хидроенергетских објеката који испуњавају 
услове одрживости и посебно уважавају еколошке, економске и социолошке аспекте развоја. Због тога 
хидроенергетски потенцијал општине треба посматрати кроз призму одрживости која обухвата 
примену одговарајућих техничких решења која не утичу битно на квалитет воде, не угрожавају 
екосистеме и водоснабдевање, а при томе позитивно утичу на стабилизацију речних корита и део су 
решења уређења бујичних водо токова. Енергетска транзиција, поред промене извора енергије, 
обухвата и увођење мера за уштеду енергије и њено ефикасно коришћење. Јединице локалне 
самоуправе имају значајну улогу у процесу енергетске транзиције пре свега због својих надлежности, 
и то у области топлотне енергије, енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. 
У домену својих надлежности, локална самоуправа из буџета општине Лебане суфинансира мере 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова чији је циљ унапређење енергетске 
ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у 
домаћинствима на територији општине Лебане. Предвиђене мере су: 1) Унапређење термичког 
омотача путем замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 
омотача и постављање термичке изолације зидова, крова, таваница, изнад отворених пролаза, подова 
на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору; 2) Унапређење термо 
техничких система објекта заменом постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или 
комбиновани грејач), уградњом топлотних пумпи, опремањем извора топлоте (радијатора) 
термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром и заменом постојећих и уградњом нових 
ефикасних уређаја за климатизацију; 3) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошње топле воде; 4) Уградња соларних панела и пратеће инсталације ради енергетске 
санације породичних кућа у циљу производње електричне енергије за сопствене потребе до 6kW51. 
Средства за суфинансирање мера додељују се на основу јавног позива за домаћинства и стамбене 
заједнице. 
 

3.6.2 Комунална инфраструктура 
 
Комунална инфраструктура је по свом карактеру окосница и предуслов за развој и добар квалитет 
живота. Нормално функционисање једног насеља немогуће је без постојања одговарајуће комуналне 
инфраструктуре. Мењањем услова живота и рада који су последица раста броја становника нарочито 
у градском насељу, примене иновација у технолошким производним процесима наметнули су захтеве 

                                                           
50 Извор: Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана општина Јужног поморавља ("Службени гласник РС", број 
83/2010.) 
51 Одлука о бесповратном сифинансирању активности инвестиционог одржавања, унапређења својства породичних кућа, 
зграда и станова и енергетске санације породичних кућа ("Службени гласник града Лесковца", број 12/22) 
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за перманентно проширење и модернизацију комуналних система. Њих чине мреже градских путева, 
водовода, канализације, електро мреже, гасовода, топловода и др. Највећи утицај на животну средину 
имају комунална хидротехника и јавна комунална хигијена. Комунална хидротехника подразумева 
системе водоснабдевања и канализације путем којих се обезбеђују становништву и индустрији вода за 
пиће и друге потребе, а такође се врши сакупљање и одвођење загађених вода и њихово 
пречишћавање. Јавна хигијена односи се на управљање чврстим отпадом, његово сакупљање, 
транспорт, третман и санитарно депоновање. 
 
Водоснабдевање: Захватање воде врши се из реке Шуманке помоћу тиролског захвата до таложнице 
2х(35х3,5)m одакле се азбест-цементним цевоводом Ø400mm транспортује до постројења за прераду 
сирове воде у Гргуревцу, а након третмана одводи до насеље Лебане. Планирани капацитет овог 
водозахвата, цевовода за сирову воду и постројење за пречишћавање је 50 l/sec, док је остварени 
капацитет овог система око 40 l/sec, јер водозахват спречава уношење крупних фракција песка, док се 
ситне фракције повремено исталожавају у доводни цевовод. Још већи проблем представља летњи 
минимум протока реке Шуманке, који спадне на испод 20 l/sec, када су потребе за водом у максимуму. 
Проблем недостајућих количина воде посебно се истиче у летњем периоду, када у водотоку Шуманке 
нема довољно воде и протицај падне испод 20 l/s. због чега водоводни систем није у стању да 
обезбеди довољне количине воде за потрошаче. Стандардни поступак пречишћавања воде на 
постројењу у Гргуровцу је таложене воде; флокулација таложене воде, уз помоћ додавања хемикалија, 
коагуланата и полиелектролита; филтрирање воде, преко брзих гавитационих филтера и дезинфекција 
воде гасним хлором. Пречишћена вода се транспортује ка насељу Лебане цевоводом до прекидне 
коморе која се налази у селу Шарце, испред градског насеља. Доводни цевовод у дужини од 7488 m је 
спојен са дистрибутивном мрежом насеља Лебане и успутних приградских насеља Гргуровци, Поповац, 
Горње Врановце и Шумане. Дистрибутивна мрежа је од цеви у облику прстена водоснабдевања за 
град. Из овог водовода се сада снабдевају и насеља Ждеглово и Коњино. Организовано снабдевање 
водом на подручју општине се везује искључиво за општински центар - насеље Лебане и неколико 
околних насеља. За општину Лебане водоснабдевање је акутни егзистенцијални проблем и основни 
лимитирајући фактор развоја. Капацитет постојећег система и могућности захватања воде из реке 
Шуманке у периоду смањене количине вода су такви да не могу обезбедити довољне количине воде 
за потрошаче. Остала сеоска насеља немају одговарајући систем водовода, већ се индивидуално 
снабдевају водом преко групних или појединачних водовода. Планинска села користе природне 
изворе, а села поред Јабланице бунаре. У руралним насељима, снабдевање водом се заснива на 
активирању каптажа или црпљењу воде из бушених бунара, које користе појединачна домаћинства, 
или групе блиско лоцираних домаћинстава. Овај начин снабдевања водом, који је везан за 
територијално највећи део општине, се одвија изван санитарне контроле и, као такав, представља 
изнуђено решење снабдевања водом, на подручју општине. На територији општине Лебане нема 
алтернативних изворишта воде. Акумулација ''Кључ'' која је део Јужноморавског регионалног система 
за обезбеђење воде највишег квалитета и регионални систем за коришћење, уређење и заштиту 
речних вода и треба да осигура довољне количине воде за снабдевање насеља у општинама Лебане и 
Медвеђа са могућношћу прикључења и насеља из општине Бојник. Према статистичким подацима 
4423 домаћинства је прикључено на водоводну мрежу, што представља 63,93% од укупног броја 
домаћинстава у општини. Према доступним подацима специфична потрошња воде у домаћинствима 
на подручју општине Лебане износи 80 литара по становнику на дан. Ово је најнижа забележена 
потрошња на нивоу Јабланичког округа52.  
Генерално посматрано водопривредни систем у сливу Јабланице је слабо развијен тако да 
водоснабдевање насеља не одговара потребама. У вези са тим општина Лебане израдила је пројекте 
за које су издате грађевинске дозволе и који чекају на реализацију, а то су: 1.) Реконструкција и 
проширење водоводне мреже насеља Лебане и ближе околине; 2.) Мерна места на водоводном 
систему у склопу аутоматизације рада, праћење и контроле параметара из заједничког командног 
центра на територији општине Лебане; 3.) Реконструкција и доградња водоводне мреже за насеља 
низводно од градског насеља Лебане ( Лугаре, Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, 

                                                           
52 Извор: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Извештај о остваривању регионалних 
просторних планова на подручју региона Јужне и Источне Србије за 2016. годину. Београд, 2018. 
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Бошњаце, Пертате, Цекавица, Ћеновац и Тогочевце); 4.) Реконструкција приступног пута до водо 
постројења у Гргуровцу у оквиру постојеће регулације. 
 
Управљање отпадним водама: На нивоу општине се годишње испусти 419000 m3 отпадних овда, а од 
тога су 302000 m3 испуштене отпадне воде које одлазе у систем за одвођење отпадних вода. Укупно је 
2921 домаћинства прикључено на постојећу канализациону мрежу. Канализациони систем покрива 
42,22% домаћинстава на територији општине. Градско насеље Лебане одводи отпадне воде са свог 
подручја сепарационим системом канализације. У овом насељу је око 65% домаћинстава прикључено 
на канализацију. Систем одвођења отпадних вода је сепаратан. Санитарне отпадне воде се прикупљају 
преко фекалних колектора и не одводе се на одговарајуће уређаје за пречишћавање отпадних вода 
већ до најближег реципијента. Атмосферске воде углавном отичу површински до најближих 
реципијената. Само у ужем центру насеља Лебане постоји цевна мрежа кишне канализације. У сеоским 
насељима не постоје одговарајући канализациони системи. У многим селима постоје куће са 
септичким јамама, које не испуњавају ни најосновније прописане стандарде, а у насељима поред реке 
Јабланице, одвођење отпадних вода је решено септичким јамама са понирујућим бунарима. Ова 
отпадна вода понире и инфилтрира се у околно тло и тако загађује подземну воду, која снабдева 
становништво ових сеоских насеља пијаћом водом.  
 

Табела 22. Општина Лебане- Водоснабдевање и испуштање отпадних вода, 2020.г. 
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воде, 

хиљ.m³ 

Испуштене 
отпадне 
воде у 

системе за 
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отпадних 

вода, 
хиљ.m³ 

Пречишћене 
отпадне 

воде, хиљ.m³ 

Број 
домаћинстава 
прикључених 
на водоводну 

мрежу 

Број 
домаћинстава 
прикључених 

на 
канализациону 

мрежу 

544 432 419 302 /  4423 2921 

Извор: РЗС. Општине и региони у Републици Србији, 2021. 

 
У насељима на планинском подручју ситуација је нешто боља због малог броја становника и мале 
специфичне потрошње воде, тако да је притисак на околину мали. Отпадне воде привредних 
организација се углавном изливају у реку Јабланицу, без пречишћавања. Не врше се мерења (количине 
и квалитета) и не обавља се пред третман отпадних вода из привредних/производних погона. 
Пречишћавање отпадних вода пре пропуштања у реципијент није реализовано, тако да се водотокови 
Јабланице и Шуманске реке прекомерно загађују и чине их неупотребљивим за друге сврхе (потребе 
стоке, заливања повртњака и сл.). Предвиђа се интегрална заштита вода која подразумева примену 
технолошких, водопривредних и организационо-економских мера заштите. Планирано је сакупљање 
санитарно-фекалних и претходно пречишћених технолошких отпадних вода, које ће се евакуисати 
заједничком канализацијом до постројења за пречишћавање отпадних вода, а пре њиховог упуштања 
у реципијент, односно реку Јабланицу. Трасе канализационих водова су планиране дуж 
новопројектованих саобраћајница, користећи расположиве просторе и падове терена, од цеви Ø300 и 
Ø200. Колектор ће пратити просечан пад корита реке. Све отпадне воде насеља Коњино, Ждеглова, 
Лугаре, Пертрата и Ћеновца ће се гравитационо уливати у овај колектор, док се отпадне воде насеља 
Велико и Мало Војловце и Доње Врановце морају да препумпавају.  
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода на локацији Ћеновац је планирано са капацитетом од 
18.000 EC y првој фази, односно додатних 6.000 EC y другој фази (тако да је укупан капацитет 18.000 + 
6.000 = 24.000 EC)53. У долинским насељима ће се градити групни магистрални системи, спајањем 
канализационих система више насеља, ради довођења отпадних вода на заједничко постројења за 

                                                           
53 Извор: План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Ћеновац ("Службени 
гласник града Лесковца", број 37/21) 
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пречишћавање отпадних вода. Санитација сеоских насеља, која не могу да буду обухваћена малим 
групним системима са постројења за пречишћавање отпадних вода, посебно у планинским подручјима 
обављаће се по принципима руралне санитације са одвођењем отпадних вода у индивидуалне или 
групне водонепропусне објекте и комбинацију са секундарним биолошким пречишћавањем. Планира 
се изградња и постројења за пречишћавање отпадних вода које треба да прихвати воду из објекта 
"Визиторски центар Теодора", као и из објекта Центра за посетиоце, туристичког комплекса и 
постојећих зона становања. Постројење ће се лоцирати на ушћу Царичинске и Свињаричке реке. 
Изградња комуналне инфраструктуре је изазов за општину у наредном периоду. 
 

Управљање отпадом: На територији општине Лебане генерише се отпад готово свих врста које су 
обухваћене законским прописима. У граду и сеоским насељима најзаступљенији је комунални отпад, 
а детектоване су и одређене количине индустријског отпада. Систем сакупљања отпада у општини се 
до сада заснивао на неселективном (мешаном) одлагању, транспорту и депоновању комуналног 
отпада. Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје 
природе или састава сличан отпаду из домаћинства. Дневна количина продукције комуналног отпада 
износи 0,4 kg/становнику, што је мање од републичког просека који износи 0,8-0,9 kg/становнику54. 
Годишње се на територији општине генерише око 2800 t комуналног отпада. Количине генерисаног 
индустријског отпада крећу се до 1 t/год и углавном се односе на кућни, комерцијални и индустријски 
отпад55. Депоновање смећа из стамбених, пословних и радних просторија и смећа са јавних површина 
на територији општине врши се на међуопштинско депонији "Жељковац"-Лесковац56. На овој депонији 
се са територије општине Лебане просечно одложи 4286 t отпада. Изношење и депоновање смећа 
обавља компанија "PorrWerner & Weber" д.о.о. Лесковац. Сакупљање отпада врши се у специјалним 
посудама, типизираним контејнерима запремине 1,10m³ и типизираним пластичним кантама, 
запремине 140 литара. За ту намену је ангажована следећа опрема за сакупљање: један ауто-смећар, 
466 контејнера запремине 1,1 m3 и 1253 канти запремине 140l. Организованим прикупљањем отпада 
обухваћено је градско насеље док се у осталим деловима општине одлагање комуналног отпада врши 
неконтролисано на дивљим сметлиштима. На територији општине је око 60% домаћинстава покривено 
организованим сакупљањем комуналног отпада. Будући концепт сакупљања мора бити заснован на 
успостављању система раздвајања отпада по врстама на месту настанка (примарне сепарације), 
односно на бази успостављања сакупљачких станица, па је неопходно набавити нове контејнере и 
возила за њихово пражњење и манипулацију.  
 

Табела 23. Депоноване количине отпада са територија општине Лебане на регионалну депонију [t] 

Година 
Просечна вредност 

2017 2018 2019 

4155 4271 4433 4286 
Извор: Локални план управљања отпадом на територији града Лесковца за период 2021–2030. ("Службени 
гласник града Лесковца", број 13/22.) 

 
Планира се диференцијално сакупљање отпада, отпад ће се сакупљати и разврставати у контејнере 
намењене одређеној врсти отпада. Такође, планирано је постављање контејнера за стакло и стаклену 
амбалажу, ПЕТ амбалажу (пластичне боце и кесе, као и амбалаже од прехрамбених производа у 
течном стању), одлагање отпада животињског порекла и комунални отпад. 
Према подацима за 2021.г. на територији општине је евидентирана појава 19 дивљих депонија57. 
Депонија смећа која је лоцирана на улазу у насеље Лебане уз десну обалу р. Јабланице је санирана, а 
за депонију у Коњину је урађен план санације и обе се више не користе. Пољопривредна структура 
сеоских насеља генерише одговарајуће врсте отпада који настаје у процесу делатности везаних за 

                                                           
54 Извор: Влада републике Србије. Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана општина Јужног 
Поморавља ("Службени гласник РС", број 83/10). 
55 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Извештај о остваривању регионалних просторних 
планова на подручју региона Јужне и Источне Србије за 2016. годину. Београд, 2018. 
56 Извор: Одлука о комуналним делатностима ("Службени гласник града Лесковца", број 19/18). 
57 Извор: Агенција за заштиту животне средине. Национални регистар извора загађивања 
(https://www.nriz.sepa.gov.rs) 
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пољопривреду. Постоји изразито велики еколошки проблем око збрињавања течног и чврстог стајског 
отпада са сточарских фарми као и одлагање амбалажног отпада од пестицида. Неконтролисано 
испуштање течног отпада са фарми, збрињавање чврстог стајског отпада и животињских екскремената 
у неадекватне јаме су честа појава на сеоским имањима. Територија општине представља сложену 
структуру природних морфолошких, хидрографских, хидро-геолошких, педолошких и антропогених 
утицаја у изграђеним урбаним и руралним целинама и зонама, инфраструктурним зонама и 
појасевима. Главни узроци и извори загађења животне средине, су комуналне и технолошке отпадне 
воде, појаве директног и индиректног пуштања отпадних вода у водотокове, инфилтрационе воде са 
пољопривредних површина, недовољна развијеност канализационе мреже, непокривеност 
територије атмосферском канализацијом, недостатак уређаја и постројења за пред третман 
технолошких отпадних вода, недостатак модерног централног постројења за пречишћавање отпадних 
вода, постојање неадекватних септичких јама, појава дивљих сметлишта, недовољна комунална 
опремљеност општинског центра и осталих насеља и опасност од поплава, ерозије и активирања 
клизишта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3 SWOT анализа – Животна средина 
 

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање 
животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Ова област захтева посебну пажњу како на 
глобалном тако и на локалном нивоу с обзиром на озбиљне климатске промене које су захватиле 
планету, а одражавају се кроз глобално загревање које утиче како на становништво тако и на остале 
сфере живота. Приоритети у заштити животне средине су дугорочно управљање природним 
ресурсима, земљиштем, водом, пределима, са интегралним приступом у борби против загађивања и 
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превенцији стварања отпада, редукцији потрошње енергије нарочито из необновљивих извора, 
унапређење управљања и развој ефикасних и чистих начина транспорта и производње. На основу 
анализе заштите животне средине општине, чланови радне групе за израду Плана Развоја 
идентификовали су снаге, слабости, могућности и претњи за наведену област, односно урадили су 
SWOT анализу. 
 

Табела 24. SWOT анализа - Животна средина 
СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

• Очувана природна средина са богатим 
биљним и животињским светом; 

• Предели значајних биолошко-еколошких, 
естетских и културно-историјских 
вредности; 

• Атрактивност парка природе "Радан";  

• Шумовитост подручја (42,60% територије); 

• Присуство различитих врста лековитог 
биља и шумских плодова; 

• Добар квалитет воде на извориштима; 

• Водоакумулација "Кључ" идентификована 
у стратешким државним документима, као 
регионални систем за водоснабдевање; 

• Организовано сакупљање чврстог отпада 
из урбаног и субурбаног дела општине. 

• Локални институционални и ван-
институционални капацитети за заштиту 
животне средине. 

 

• Оскудни водни ресурси површинских вода 
и неповољни водни режими река 
Јабланице и Шуманске и њихових притока 
(поплаве, бујице, ерозија); 

• Појава ерозије и бујица које узрокују 
одношење тла; 

• Непланско коришћења шума и недовољно 
увећање шумског фонда; 

• Неадекватна и дотрајала водоводна мрежа 
са губицима воде; 

• Недовољна развијеност канализационе 
мреже и делимична покривеност 
територије општине канализационом 
инфраструктуром;  

• Недовољна инфраструктура за прихват и 
одвод атмосферских вода; 

• Загађивање водотокова отпадним водама 
(директно и индиректно упуштање 
фекалних, технолошких, атмосферских, 
отпадних вода у водотокове); 

• Недостатак уређаја и постројења за пред-
третман технолошких отпадних вода и 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода;  

• Постојање непрописно изграђених 
септичких јама (расути тачкасти извори 
загађивања);  

• Појава неконтролисаних одлагалишта и 
дивљих депонија;  

• Недовољна комунална опремљеност 
општинског центра и осталих насеља; 

• Низак ниво комуналних услуга у сеоским 
насељима; 

• Непрописно спаљивање корова и отпада; 

• Непостојање азила за прихват паса и 
мачака луталица; 

• Недовољно развијена еколошка свест; 

• Енергетски неефикасни јавни објекти. 

МОГУЋНОСТИ 
 
 

ПРЕТЊЕ 

• Изградња постројења за прераду отпадних 
вода; 

• Елиминисање и санација дивљих депонија; 

 

• Климатске промене и глобално загревање; 

• Негативни антропогени утицаји на животну 
средину (загађење воде, ваздуха и 
земљишта); 
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• Повећање енергетске ефикасности и 
коришћење обновљивих извора енергије; 

• Пошумљавање земљишта бонитета VII и 
VIII катастарске класе и дела деградираних 
брдских пашњака; 

• Изградња свести о значају обновљивих 
извора енергије и енергетској ефикасности; 

• Рециклажа и едукација становништва о 
сакупљању и сортирању отпада; 

• Заштита и промоција парка природе 
"Радан"; 

• Доступност и употреба републичких и 
страних фондова за реализацију 
инфраструктурних инвестиција у области 
заштите животне средине; 

• Изградња комуналне инфраструктуре и 
комунално опремање насеља на 
територији општине; 

• Јавно приватно партнерство; 

• Еко туризам 

• Постављање контејнера за разврставање 
амбалажног отпада (рециклабилни отпад); 

• Обновљиви избори енергије. 

• Зелена и циркуларна економија. 

• Непланска сеча шума која отвара пут 
ерозији; 

• Нерационално коришћење и претерана 
експлоатација природних ресурса; 

• Непоштовање еколошких стандарда; 

• Недостатак промоције заштићених 
подручја на домаћем и иностраном 
тржишту; 

• Хазарди од елементарних непогода; 

• Прекомерна и неадекватна употреба 
пестицида; 

• Угинуле животиње (неодговорно 
сахрањивање животиња, већина се 
углавном бацају по рекама, контејнерима 
итд.); 

• Одлагање остатака након завршене биљне 
производње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВИЗИЈА ОПШТИНЕ 
 
Развој као вишедимензионална категорија подразумева, повољно пословно окружење, изграђену 
инфраструктуру у складу са потребама, ефикасну и одговорну локалну администрацију, бригу о свим 
категоријама становништва, али и толерантно, стабилно друштво које негује и промовише различитост, 
сарадњу и разумевање. Територија општине Лебане располаже потенцијалима који се могу одрживо 
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користити и преточити у квалитетнији живот становништва, демографску обнову и већи степен 
економске развијености. Друштвено-економски развој општине Лебане заснива се на смањењу 
економских и друштвених разлика које постоје у односу на национални ниво, а кроз територијално 
оријентисане интервенције које карактерише одржив и интегрисани приступ. Ове интервенције 
произилазе из потреба које су идентификоване у SWOT анализама и приказа тренутног стања за 3 
основна елемента одрживог развоја и то: 1.) локални економски развој, 2.) друштвени развој и 3.) 
заштита животне средине. Визија представља полазну тачку у дефинисању позитивне промене која се 
жели постићи у периоду спровођења Плана развоја и она је одређена на радионицама развојног 
планирања. Ова визија обезбеђује шири стратешки оквир за чије остваривање је потребан дужи 
временски период и она гласи: "ОПШТИНА У КОЈОЈ ЉУДИ ЖЕЛЕ ДА ЖИВЕ, РАДЕ И СТВАРАЈУ". Визија 
општине Лебане је усмерена у правцу развоја вишег степена друштвене интеграције кроз обнову 
постојећих и изградњу нових капацитета, кроз институционално јачање и стварање услова за снажан 
привредни развој који ће довести до бољег друштвеног положаја свих грађана општине.  
 

Илустрација 4. Визија општине Лебане 
 

 
 

Намера општине Лебане је да у току реализације визије постане економски одржива, еколошки чиста, 
привредно и туристички развијена и инфраструктурно опремљена. Практично то значи да је општина 
инфраструктурно и комунално опремљена заједница, богата зеленим, чистим и уређеним 
површинама, са очуваном и еколошки здравом животном средином и одговорним понашањем својих 
грађана према њој. Уједно то је модерна општина са добром здравственом и социјалном заштитом, 
која кроз едукацију и богате спортске и културне садржаје подједнако пружа подршку млађим и 
старијим генерацијама у развијању њихових духовних и материјалних вредности. Локална самоуправа 
на овом путу поштује принцип доброг менаџмента и ефикасне општинске администрације како би 
унапредила квалитет услуга и допринела побољшању квалитета живота заједнице. Визија општине 
Лебане је амбициозна и инспиративна, са једне стране, и мерљива и достижна са друге стране. Овако 
одређена визија се у великој мери разликује од визија других локалних самоуправа, чиме креира 
идентитет и диференцира заједницу у односу на окружење, а локалном становништву отвара 
могућност идентификације нових могућности за унапређење квалитета живота и повећања локални 
прихода. 
 
5. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА  
 
Планирање одрживог развоја је одраз систематског, координисаног, ефикасног и одговорног приступа 
развоју заједнице, који омогућује оптималну мобилизацију и валоризацију свих ресурса, уз пуно 
поштовање правног оквира, друштвено-економских кретања на локалном, националном и 
међународном нивоу, као и примену принципа доброг управљања. Приоритетни циљеви развоја 
засновани су на унапређењу квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, 

Локални економски развој Заштита животне средине Друштвени развој 

ОПШТИНА У КОЈОЈ ЉУДИ ЖЕЛЕ ДА ЖИВЕ, РАДЕ И СТВАРАЈУ 
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убрзавању и олакшавању системских промена кроз социјалне иновације, планском и рационалном 
коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђењу 
социјалног напредака и смањењу сиромаштву, пружању квалитетног образовања, здравствене 
заштите, социјалној и територијалној кохезији, сигурном друштву где се поштују права различитости и 
омогућују једнаке могућности за све. Општина Лебане се профилише као одговоран и проактиван 
носилац одрживог развоја, и у складу са законским надлежностима, планира и реализује развојну 
политику, која кореспондира са националним активностима у процесу европских интеграција, и која 
притом уважава Циљеве Уједињених нација – Агенда 2030. У контексту одрживог развоја, општина 
Лебане је дефинисала три развојна правца (локални економски развој, друштвени развој и заштита 
животне средине) и девет (9) приоритетних циљева. 
 

Илустрација 5. - Стабло циљева 
 

 

 
Приоритетни циљеви изложени у наставку су прецизни, мерљиви, реални и временски одређени. За 
сваки приоритетни циљ одређени су показатељи учинка који представљају основу за праћење и 
мерење остварења током реализације Плана развоја. Показатељи се састоје од базне (почетне) 
вредности (стања на основу најскоријег доступног податка) и циљне вредности која се жели достићи 
током планског циклуса, као и извора провере.  
 

Приоритетни циљ 1. Повећати конкурентности и ефикасности локалне привреде 

 
Опис и образложење циља: Основ привредне конкурентности је прилагођавање привредног развоја 
тржишним условима, модернизација и повећање ефикасности локалне привреде као и стална 
подршка предузетништву. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног 
привредног амбијента за привлачење инвестиција, представља основни изазов и интерес за општину 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Приоритетни циљ 1.

Повећати 
конкурентности и 

ефикасности локалне 
привреде 

Приоритетни циљ 2.

Интензивирати и 
унапредити 

пољопривредну 
производњу и прераду 

пољопривредних 
производа и обезбедити 
боље услове за живот и 

рад на селу

Приоритетни циљ 3. 

Валоризовати туристичке 
потенцијале и развити 

квалитетну и 
препознатљиву 

туристичку понуду 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Приоритетни циљ 4.

Побољшати квалитет јавне 
инфраструктуре и пратећих 

услуга

Приоритетни циљ 5.

Унапредити квалитет живота 
грађана и обезбедити 

благостање за грађане свих 
генерација

Приоритетни циљ 6.

Повећати ефикасности и 
делотворности јавне управе и 

унапредити механизме 
сарадње и подршке 

организацијама цивилног 
друштва 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приоритетни циљ 7.

Зеленија и здравија 
животна средина 

Приоритетни циљ 8. 

Побољшати обим и 
квалитет комуналне 

инфраструктуре и 
обезбедити доступност и 

одрживо управљање 
водоснабдевањем, 
отпадним водама и 

комуналним отпадом

Приоритетни циљ 9.

Повећати енергетску 
ефикасност и употребу 

обновљивих извора 
енергије



 87 

Лебане. Успешна реализација циља директно је повезана са ефикасним коришћењем националних и 
европских програма који подржавају привредни развој и развој предузетништва, са дигиталном 
трансформацијом привреде и привредних субјеката, са институционалном надградњом, 
умрежавањем и синергијом рада релевантних институција на унапређењу пословне инфраструктуре. 
Кључни параметри за праћење успешности реализације овог циља се односне на висину остварених 
националних подстицаја регионалног развоја за подстицање производње, запошљавања као и 
остварене годишње стопе извоза. Очекује се да до краја 2030.г. ови параметри буду повећани за 30% 
у односу на 2020.г. Из угла грађана успешност реализације овог циља представља повећање просечне 
нето зараде по запосленом. Интенција је да остварена просечна нето зарада по запосленом достигне 
ниво од 80% републичког просека. За постизање овог циља неопходне су мере и акције које обухватају 
развој привредне инфраструктуре, дигиталну трансформацију, примену нових технологија и 
иновација, промоцију инвестиционих потенцијала уз константну подршку предузетништву, 
запошљавању и унапређењу квалитета радне снаге. Део мера има директну улогу и у привлачењу 
инвестиција путем остваривања веза за српском дијаспором, или кроз сарадњу локалне пословне 
заједнице.  
 

Табела 25. Показатељи за приоритетни циљ 1. 
 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Укупни остварени 
подстицаји регионалног 
развоја за подстицање 
производње 

хиљ. РСД 2020 75741 2030 98463,3 

АПР: Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја. Индикатор 10. 
Укупни подстицаји 
регионалног развоја 
према наменама 

Укупни остварени 
подстицаји регионалног 
развоја за подстицање 
извоза 

хиљ. РСД 2020 23515 2030 30569,5 

АПР: Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја. Индикатор 10. 
Укупни подстицаји 
регионалног развоја 
према наменама 

Укупни остварени 
подстицаји регионалног 
развоја за запошљавање 

хиљ. РСД 2020 53585 2030 69660,5 

АПР: Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја. Индикатор 10. 
Укупни подстицаји 
регионалног развоја 
према наменама 

Стопа раста извоза %  2020 7,3 2030 9,49 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 48. 

Просечна нето зарада по 
запосленом у односу на 
републички просек 
(РС=100%)  

% 2020 74% 2030 80% 

АПР: Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја. Индикатор 1.2 
Број запослених / 
незапослених, зараде и 
бруто домаћи производ  

 
 
 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја: 

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 20. Предузетништво и индустријска политика 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 8. Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и 
достојанствен рад за све. 

• Подциљ 8.1 Одржати економски раст у складу са националним 
околностима. 
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• Подциљ 8.2 Остварити више нивое економске продуктивности кроз 
диверсификацију, технолошки напредак и иновацију, као и кроз фокус на 
секторе са вишим степеном додате вредности и радно интензивне 
секторе. 

• Подциљ 8.3 Промовисати развојно-орјентисане политике које подржавају 
развојне активности, креирање радних места, предузетништво, 
креативност и иновације и охрабрују формализацију и раст микро, малих 
и средњих предузећа, укључујући приступ финансијским услугама. 

• Подциљ 8.5 До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и 
достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и 
особе са инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности. 

Циљ 9.3. Повећати могућност приступа финансијским услугама малим 
индустријским и другим предузећима, укључујући приступачне кредите, и 
појачати њихову интеграцију у ланце вредности и тржишта 

 

Приоритетни циљ 2. Интензивирати и унапредити пољопривредну производњу и прераду 
пољопривредних производа и обезбедити боље услове за живот и рад на селу 

 
Опис и образложење циља: Агро-еколошки услови у општини Лебане су врло повољни за 
пољопривредну производњу. Конфигурација терена, квалитет земљишта заједно са климатским 
факторима омогућава гајење различитих пољопривредних култура. На територији општине удео 
коришћеног пољопривредног земљишта је за 40,66% мањи у односу на национални ниво. Земљишни 
фонд обухвата 17972,24 ha пољопривредног земљишта које је већином у приватном власништву. 
Према бонитету најзаступљеније су V (25,42%), IV (23,61%), II (21,42%) и III (15,61%) класа 
пољопривредног земљишта. У структури коришћеног пољопривредног земљишта доминирају 
оранице и баште (58,61%) и ливаде и пашњаци (30,47%). Заступљеност ораница и башта је значајно 
нижа од националног просека али је заступљеност воћњака (9,12%) изнад националног просека 
(4,75%). Пољопривредна газдинства обрађују 87,59% укупног расположивог пољопривредног 
земљишта. Према карактеру, пољопривредна производња припада тржишном мешовитом типу са 
ограниченим утицајем нових технологија. У општини су највише заступљена мешовита газдинства за 
биљну и сточарску производњу (35,30%) и мешовита газдинства са биљном производњом (19,60%). 
Најмање су заступљена специјализована пољопривредна газдинства за повртарство, воћарство и 
сточарство. Савремени робни произвођачи јављају се у малом броју и њихов развој је доста успорен. 
На територији општине има 2805 пољопривредних газдинстава која су уписана у регистар 
пољопривредних газдинстава. Од овог броја 94,8% су пољопривредна газдинстава која имају активни 
статус. Она у структури укупног броја запослених обезбеђују запосленост од 10,88% на нивоу општине. 
Регистрована пољопривредна газдинства (РПГ) у статусу активног газдинства, односно комерцијалног 
газдинства, остварују право на коришћење подстицајних средстава из локалног и националних 
фондова за развој пољопривреде и рурални развој, као и право на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини. Таква домаћинства сматрају се домаћинствима са тржишним вишком, 
којима је пољопривреда претежна делатност. Ова домаћинства представљају значајан потенцијал за 
развој пољопривреде у предстојећем периоду. Недостатак потребних финансијских средстава за 
покретање или унапређење пољопривредне производње, као и изражени процеси депопулације 
становништва руралних подручја негативно утичу и на укупни рурални развој. Постојећи 
пољопривредни произвођачи су поред недостатака потребних финансијских средстава, недовољне 
модернизације, примене нових знања, пракси, непостојања стандардизације, суочени и са изазовима 
пласмана пољопривредних производа. За рурална подручја посебан значај може да има развој других 
економских (непољопривредних) активности на пољопривредним газдинствима, као и развој 
различитих врста активности и услуга које нису тесно везани за пољопривредну производњу.  
Диверсификација активности на газдинствима неопходна је за запошљавање и одрживи развој 
руралних подручја, и њоме се може придонети бољем уравнотежењу регионалног развоја у 
економском и социјалном смислу. Посебно је важно креирање и примена мера подршке младима који 
желе да остану на селу и баве се пољопривредом, сеоским туризмом или неком другом привредном 
делатношћу. Итекако је важно унапредити инфраструктуру руралних подручја, имајући у виду 
трендове депопулације руралних средина, односно миграцију становништва. У руралним подручјима 
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потребна је изградња недостајућих путева, недостајућих електроенергетских капацитета, комуналне 
инфраструктуре, као и објеката друштвене инфраструктуре. Инфраструктура је посебно важна у светлу 
смањивања развојних диспаритета не само између региона, већ и између урбаног и руралног подручја 
као и смањењу депопулације села. За постизање овог циља неопходне су мере и акције које обухватају 
развој руралне инфраструктуре, модернизацију пољопривредне производње и прераде, 
диверсификацију економских активности и развоју пословања пољопривредних газдинстава. 
 

Табела 26. Показатељи за приоритетни циљ 2. 
 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Коришћено 
пољопривредно 
земљиште, као % 
расположивог 
земљишта 
пољопривредних 
газдинстава 

% 2012 87,59 2030 90 

РЗС: Попис 
пољопривреде - 
Расположиво земљиште 
пољопривредних 
газдинстава. Аналитички 
сервис ЈЛС. Област 
пољопривреда. 
Индикатор број 30. 

Број регистрованих 
индивидуалних 
пољопривредника као % 
укупног броја 
запослених 

% 2020 10,88 2030 12 

РЗС: Публикација 
општине и региони за 
референтну годину - 
Поглавље 4.3. структура 
регистроване 
запослености 

Специјализована 
газдинства за 
повртарство, цвећарство 
и остале хортикултуре, 
као % укупног броја 
пољопривредних 
газдинстава 

%  2012 3,70 2030 4,07 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област пољопривреда. 
Индикатор број 07. 

Специјализована 
газдинства за сталне 
засаде (винова лоза и 
воће), као % укупног 
броја пољопривредних 
газдинстава 

%  2012 7,60 2030 8,36 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област пољопривреда. 
Индикатор број 08. 

Мешовита газдинства са 
сточарском 
производњом, као % 
укупног броја 
пољопривредних 
газдинстава 

%  2012 13,10 2030 14,41 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област пољопривреда. 
Индикатор број 12. 

Годишња издвајања у 
буџету ЈЛС за 
пољопривреду и 
рурални развој као % 
укупног буџета ЈЛС 

% 2022 1,78 2030 2 

Службени гласник града 
Лесковца: Одлука о 
буџету ЈЛС за релевантну 
годину 

Ефекти реализације овог циља огледаће се у повећању коришћеног пољопривредног земљишта и 
увећању броја специјализованих пољопривредних газдинства, што ће заједно довести до повећања 
запослености у сектору пољопривреде и прераде. Очекује се да на успешност реализације циља утичу 
повећана годишња издвајања у буџету ЈЛС за пољопривреду и рурални развој. 
 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја: 

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 11. Пољопривреда и рурални развој 
Поглавље 12. Сигурност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 
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Циљеви одрживог развоја: Циљ 2. Окончати глад, постићи безбедност хране и одрживост пољопривреде;  

• Циљ 2.а. Повећати обим инвестиција у руралну инфраструктуру, 
пољопривредна истраживања и саветодавне услуге и развој 
технологије, са циљем побољшања продуктивности пољопривреде;  

Циљ 2.3. Удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих 
произвођача хране;  
Циљ 2.4. Осигурати одрживе системе производње хране и имплементирати 
флексибилне пољопривредне праксе које повећавају продуктивност и 
производњу, које помажу одржавање екосистема, јачају капацитете за 
прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, 
суши, поплавама и другим природним катастрофама, те које прогресивно 
унапређују квалитет земљишта. 

 

Приоритетни циљ 3. Валоризовати туристичке потенцијале и развити квалитетну и препознатљиву 
туристичку понуду 

 
Опис и образложење циља: Проналажење праве равнотеже између аутономног развоја туристичке 
дестинација и заштите њених природних и антропогених туристичких вредности на једној страни и 
развој конкурентне економске активности на другој страни је изазован подухват. Одрживи развој 
дестинације подразумева заштиту, унапређење, одрживо коришћење постојећих природних и 
створених ресурса и валоризацију постојећих туристичких потенцијала. Одрживи туризам представља 
концепт развоја који ће у равнотежу ставити еколошке, социо-културне, економске компоненте 
средине и задовољство туриста. Валоризација тржишног потенцијала постојећих ресурса и атракција 
манифестује се кроз развој туристичких производа. Подручје општине Лебане карактеришу предели 
препознатљивог изгледа, значајних биолошко-еколошких, естетских и културно-историјских 
вредности, а који су резултат деловања природних потенцијала подручја и традиционалног начина 
живота локалног становништва. Посебно се издвајају Парк природе "Радан", археолошки локалитет 
"Царичин град" као међународни научни и едукативни полигон касно-римске културне баштине и 
амбијенталне и естетске вредности руралног подручја. Постојећа туристичка и рекреативна понуда, с 
обзиром на потенцијале, није довољно развијена и афирмисана. Валоризација природних и 
антропогених вредности, пружиће могућност за унапређење досадашњег, иначе скромног, 
туристичког промета и до омасовљења туризма. Туристичка валоризација природних и антропогених 
атрактивности и локалитета преставља процес њиховог пласмана на домаће и инострано туристичко 
тржиште и мери висином и стабилношћу туристичке потрошње. Развој туризма у општини Лебане 
треба да се заснива на адекватном коришћењу потенцијала сваког појединачног локалитета, у циљу 
остварења аутентичне и разноврсне туристичке понуде. У том смислу потребно је уређење постојећих 
и потенцијално нових локација за развој одређених врста туризма. Изразито недостаје туристичка 
инфраструктура и услуге везане за туризам (сигнализација, вођење, релевантне мапе, програми 
тумачења природног и културног наслеђа, центри за посетиоце, онлајн промоција и маркетинг ...). 
Обезбеђивањем адекватне физичке и туристичке инфраструктуре (туристичка сигнализација, 
туристичко-информативни центар, стазе здравља и слично), створиће се предуслови за развој 
одрживог туризма који подразумева активни одмор (планинарење, шетња, бициклизам и сл.). 
Истовремено неопходно је изградити позитиван туристички имиџ на засићеном туристичком тржишту, 
а да се са друге стране не занемари заштита природних и културних ресурса. Колико је са једне стране 
важно имати адекватну инфраструктуру и промовисати туристичке потенцијале, толико је важно и 
стално унапређивати туристичке капацитете и креирати разноврсне садржаје који се прилагођавају 
променљивим и захтевним потребама туристичког тржишта.  
Локална самоуправа, у складу са законским надлежностима, реализује различите активности усмерене 
на побољшање амбијента за развој туризма кроз стратешко планирање, изградњу инфраструктуре, 
организацију манифестација и остале промотивне активности, али и спровођење једног дела 
административних поступака у вези рада туристичких и угоститељских објеката. Одржива комбинација 
природних и културно-историјских атракција и изградња туристичких капацитета води ка развоју 
одрживог туристичког производа а самим тим и очекиваном дужем боравку туриста. Очекује се да ће 
реализација циља довести до значајног повећања броја туриста. Предвиђене мере за реализацију овог 
циља биће финансиране из општинског буџета, али и из донација од стране републичких органа и кроз 
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програме и пројекте међународне, регионалне и прекограничне сарадње (ЕУ, билатерални донатори, 
међународне организације, итд.). 
 

Табела 27. Показатељи за приоритетни циљ 3. 
 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Укупан годишњи број 
туриста 

Број 2020 70 2030 140 

РЗС: Публикација 
општине и региони за 
референтну годину - 
Поглавље 14.1. туризам 

Број ноћења туриста Број 2020 91 2030 182 

РЗС: Публикација 
општине и региони за 
референтну годину - 
Поглавље 14.1. туризам 

Број категорисаних 
објеката у туризму 

Број 2022 0 2030 10 
Министарство туризма: 
Категорисани објекти 
република Србија 

Број запослених у 
туризму (делатност 
услуге смештаја и 
исхрана), као % укупног 
броја запослених 

% 2020 3,15 2030 3,47 

РЗС: Публикација 
општине и региони за 
референтну годину - 
Поглавље 4.3. структура 
регистроване 
запослености 

 

Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја: 
Преговарачка поглавља ЕУ: Поглавље 11. Пољопривреда и рурални развој 

Поглавље 26. Образовање и култура 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 8. Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и 
достојанствен рад за све.  
Циљ 8.9. До 2030. године развити и имплементирати политике које 
промовишу одрживи туризам који креира послове и промовише локалну 
културу и производе. 

 

Приоритетни циљ 4. Побољшати квалитет јавне инфраструктуре и пратећих услуга 
 

Опис и образложење циља: Јавна инфраструктура представља значајни фактор друштвеног развоја. 
Она се односи на сложене и међусобно повезане физичке, социјалне, еколошке, економске и 
технолошке системе кључне за репродукцију друштва и одвијање друштвених активности, а који се 
налазе у колективном власништву и под јавном контролом. Неопходност прилагођавања јавне 
инфраструктуре потребама савременог човека произилази из њеног утицаја на одрживи раст и развој 
заједнице као и на постизање већег нивоа задовољства грађана, односно крајњих корисника услуга 
које та инфраструктура пружа. Интервенције у области јавне инфраструктуре имају за циљ изградњу, 
реконструкцију, адаптацију и модернизацију капацитета како у урбаном тако и у руралном подручју. 
Развој квалитетне, поуздане и одрживе инфраструктуре треба да прати и подржи економски развој и 
благостање локалне заједнице. Самим тим, омогућава се бољи квалитет и услови живота грађанима. 
За унапређење квалитета јавне инфраструктуре и пратећих услуга неопходно је модернизовати 
електроенергетске објекте и објекте саобраћајне инфраструктуре у првом реду.  
Очекује се да ће се ефекат реализације овог циља огледати у повећању броја општинских путева са 
савременим коловозом и модернизацији електроенергетске инфраструктуре. Потребно је извршити 
реконструкцију и модернизацију јавне расвете и радити на увођењу нових дигиталних комуналних 
сервиса. Модел обухвата дигитализацију и увођење "паметних сервиса" као што су даљинско 
водоснабдевање, праћење и контрола саобраћаја, паметна расвета итд. Реализација овог модела 
треба да резултира повећању задовољства грађана пруженим комуналним услугама. 
 

Табела 28. Показатељи за приоритетни циљ 4. 
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Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Проценат општинских 
путева са савременим 
коловозом у односу на 
укупну дужину 
општинских путева  

% 2020 21,9 2030 30 

РЗС: Публикација 
општине и региони за 
референтну годину - 
Поглавље 15.1. дужина 
путева 

Губици електричне 
енергије у преносном и 
дистрибутивном 
систему 

% 2022 7 2030 5 

Електродистрибуција 
Србије, д.о.о. Београд, 
Огранак 
Електродистрибуција 
Лесковац, Погон Лебане: 
Извештај 

Капитални расходи, као 
% укупних расхода 

% 2020 4,7 2030 6 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Финансијски 
показатељи ЈЛС. 
Индикатор број 38. 

Задовољство грађана 
квалитетом пружених 
комуналних услуга 
(Просечна оцена од 1 до 
5) 

% 2020 2 2030 4 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Анкета: ЈКП 

 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја: 
 

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 14. Транспорт 
Поглавље 15. Енергетика 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 7: Осигурати приступ доступној, поуздан, одрживој и модерној енергији 
за све: 

• Под циљ 7.1. До 2030. Обезбедити универзални приступ економски 
прихватљивим, поузданим и модерним енергетским услугама;  

 
Циљ 9. Изградити отпорну инфраструктуру, промовисати инклузивну и 
одрживу индустрализацију и подстицати иновације;  

• Под циљ 9.1.Развити квалитетну, поуздану, одрживу и отпорну 
инфраструктуру, укључујући регионалну и прекограничну инфраструктуру, 
како би се подржали економски развој и људско благостање, са фокусом 
на економски прихватљивом и једнаком приступу за све;  

• Под циљ 9.4. Унапредити инфраструктуру и прилагодити индустрију 
одрживим стандардима, са повећаном ефикасношћу употребе ресурса и 
значајнијим усвајањем чистих и еколошких технологија и индустријских 
процеса. 

 
Циљ 11: Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим; 

 
 
 

Приоритетни циљ 5. Унапредити квалитет живота грађана и обезбедити благостање за грађане 
свих генерација 

 
Опис и образложење циља: Општина Лебане је свесна да квалитет живота грађана почива на три 
базична стуба, и то: одрживо окружење (потрошња природних ресурса на одрживи начин); економија 
(допуштање фер и одговарајућих економских активности) и друштво (осигурање фундаменталних 
људских права и културне и социјалне разноликости). У свакодневном животу грађана квалитет живота 
се огледа не само у материјалним економским одредницама животног стандарда, већ подразумева и 
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очувану животну средину, али и нематеријалне аспекте који чине живот, као што су слободно време, 
безбедност, културни ресурси, друштвени живот, физичко здравље, образовање, социјална и дечија 
заштита. Општина Лебане годинама у континуитету улаже значајна средства у предшколско васпитање 
и основно образовање, социјалну и дечју заштиту, развој спорта и културе. Општина Лебане ће и у 
будућем периоду бити усредсређена на побољшање инфраструктуре за друштвени развој, као 
предуслова за побољшање услова рада и опремљености образовних, социјалних, културних и 
спортских установа и институција, као и на побољшање квалитета услуга у области здравства, 
социјалне и дечје заштите.  
 

Табела 29. Показатељи за приоритетни циљ 5. 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Стопа укупне зависности 
становништва 

% 2020 55,8 2030 50,22 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 42. 

Стопа зависности млађег 
становништва 

% 2020 20,8 2030 18,72 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 43. 

Стопа зависности 
старијег становништва 

% 2020 34,9 2030 31,41 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 44. 

Расходи за образовање 
корисника буџетских 
средстава по становнику 

РСД 2020 19907 2030 23888 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 91. 

Остварене инвестиције у 
образовање 

хиљ. РСД 2020 3979 2030 500000 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 92. 

Расходи за здравствену 
и социјалну заштиту 
корисника буџетских 
средстава по становнику 

РСД 2020 16961 2030 20353 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Здравство. 
Индикатор број 32. 

Остварене инвестиције у 
здравствену и социјалну 
заштиту 

хиљ. РСД 2020 3016 2030 3619 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Здравство. 
Индикатор број 33. 

Удео корисника 
социјалне заштите у 
укупној популацији 

% 2020 18,03 2030 15 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална 
заштита. Индикатор број 
26. 

Број лекара на 1000 
становника 

Број 2020 1,6 2030 2 
DevInfo профил: Област 
здравство 

Годишња издвајања у 
буџету ЈЛС за културу као 
% укупног буџета ЈЛС 

% 2022 5,38 2030 7 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Службени гласник 
града Лесковца: Одлука 
о Буџету 

 

Параметри за праћење успешности реализације овог циља се односе на стопе зависности 
становништва, расходе за образовање, остварене инвестиције у образовању и здравству и социјалној 
заштити.  
Очекује се да ће до краја 2030 години повећати расходи за образовање корисника буџетских средстава 
по становнику, удео корисника социјалне заштите у укупној популацији и број лекара на 1000 
становника, који је сада износи 1,6 лекара на 1000 на 2 лекара за исти број становника. Годишња 
издвајања у буџету ЈЛС за културу као % укупног буџета ЈЛС би требало да се са 5,38% повећају на 7 %. 
Све укупно, очекује се да ће до краја 2030 сви параметри успешности реализације овог циља бити 
увећани за 30%. За постизање овог циља неопходне су мере и акције које обухватају инфраструктурну 
модернизацију и опремање школа модерним информационим и комуникационим технологијама, 
набавка стручна и педагошка литература у школским библиотекама. Планира се реновирање школских 
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објеката, укључујући и енергетску ефикасност. За остварење овог циља општина ће подржати 
усавршавање наставног особља у складу са трендовима савременог образовања, пружати инклузивно 
образовање и повећање професионалних компетенција запослених у васпитно-образовним 
установама. Општина Лебане ће побољшати квалитет социјалних и здравствених услуга, ојачати 
капацитета за њихово спровођење како кроз подршку социјалној инклузији друштвено осетљивих 
група тако и кроз унапређење услова становања социјално-угрожених породица. Што се здравствене 
заштите тиче, капацитет свих објеката и здравствених сервиса је одговарајући у општини Лебане а 
грађевински квалитет и опремљеност објеката је већином добар па ће у предстојећем периоду за 
остварење овог циља, општина ће усмерити већу пажњу на промоцију здравља, здравих стилова 
живота, превентивну здравствену заштиту и подршка оснаживању породице. Спорт и рекреација 
заузимају високо место у приоритетима рада општине Лебане па се и за наредни период предвиђа 
инфраструктурна модернизација и опремање установа за спорт и културу и развој спортске 
инфраструктуре и повећање понуде спортско-рекреативних садржаја. Општина Лебане ће пружити 
подршку унапређењу положаја младих и њиховом активизму кроз стварање услова за унапређење 
квалитета слободног времена, увођење иновативних културних и спортских активности, унапређење 
превентивног деловања кључних фактора (породица, школа и остале институције, вршњачке групе и 
медији) у циљу смањења броја младих који долазе у конфликте са законом; унапређење еколошке 
свести младих за здраву животну средину и о значају одрживости развоја заједнице кроз одржавање 
едукативних скупова, радионица и трибина. Реализацијом овог циља кроз мере и пројекте додатно ће 
се унапредити ови аспекти живота у локалној заједници, али и уклонити кључне слабости које умањују 
квалитет живота у општини, како би се створили услови за живот који ће спречити одлазак младих и 
ојачати социјалну бригу усмерену на оне којима је помоћ најпотребнија, укључујући и рањиве групе 
становништва. Предвиђене мере за реализацију овог циља биће финансиране из општинског буџета, 
али и из донација од стране републичких органа и кроз програме и пројекте међународне, регионалне 
и прекограничне сарадње (ЕУ, билатерални донатори, међународне организације, итд.). 
 

Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја: 
Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 19. Социјална политика и запошљавање 
Поглавље 26. Образовање и култура 
Поглавље 28. Заштита потрошача и заштита здравља 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 3. Обезбедити здрав живот и промовисати благостање за све људе свих 
генерација;  
Циљ 4. Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и 
промовисати могућност целоживотног учења за све;  

• Подциљ 4.1. До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци заврше 
бесплатно, равноправно и квалитетно основно и средње образовање које 
води ка релевантним и ефикасним исходима учења 

• Подциљ 4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који 
имају одговарајуће вештине, укључујући техничке и стручне, за 
запошљавање, достојне послове и предузетништво 

• Под циљ 4.а Изградити и побољшати образовне установе које су 
прилагођене деци, особама са инвалидитетом и припадницима 
различитог пола, као и обезбедити безбедно, ненасилно и делотворно 
окружење за учење за све; 

• Подциљ 4.ц. До 2030. значајно повећати број квалификованих учитеља, 
између осталог и кроз међународну сарадњу за обуку учитеља у земљама 
у развоју, посебно у најмање развијеним земљама . 

Циљ 5. Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице;  
Циљ 8: Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и 
достојанствен рад за све  
Под циљ 8.5. Достићи пуну и продуктивну запосленост и обезбедити 
достојанствене послове за све жене и мушкарце, обухватајући младе људе и 
особе са инвалидитетом, као и равноправне зараде за рад једнаке вредности. 
Под циљ 8.6. Одрживо смањивати учешће младих који нису запослени, нити 
су у процесу образовања или обука за запослење.  
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Приоритетни циљ 6. Повећати ефикасности и делотворности јавне управе и унапредити 
механизме сарадње и подршке организацијама цивилног друштва  

 
Опис и образложење циља: Процес реформе јавне управе заснива се на начелима 
професионализације, развоју људских ресурса у управи и њихових компетенција, модернизације и 
дигитализације, отворености ка променама и иновацијама, поузданости и предвидљивости, 
отворености, транспарентности и партиципативности, одговорности, ефикасности, делотворности, 
децентрализације, друштвене одговорности, доследности у примени и спровођењу реформи. Кључни 
изазов у области пружања услуга у систему општинске управе је проналажење одговора на потребе 
крајњих корисника (грађана, привредних субјеката, и самих органа државне управе и локалне 
самоуправе) за унапређењем квалитета услуга које јавна управа пружа. Унапређење ефикасности и 
делотворности јавне управе успешно се постиже оптимизацијом и дигитализацијом услуга општинске 
управе. На овај начин креира се управа по мери грађана и привреде која је ефикасна, одговорна, 
транспарентна и која грађанима и привреди пружа квалитетне и лако доступне услуге. Увођење 
дигиталних услуга подразумева проналажење нових иновативних решења, успостављање 
инфраструктуре за дигиталне услуге и развој нових модела услуга.  
 

Табела 30. Показатељи за приоритетни циљ 6. 
 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Капацитет ЈЛС за 
спровођење начела 
доброг управљања 

% 2018 29 2030 50 

Министарство државне 
управе и локалне 
самоуправе: Годишњи 
извештај о спровођењу 
плана за реформу 
система локалне 
самоуправе  

Доступност и квалитет 
пружања јавних услуга 
локалне самоуправе 
(Просечна оцена од 1 до 
5) 

Број 2020 2,5 2030 4 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Анкета: ЈЛС 

 
Општина планира да унапреди корисничке сервисе који омогућавају партиципацију и унапређење 
правне сигурности у коришћењу електронске управе, али и да уведу нове сервисе е-управе (е-
инвестиције, е-партиципација, ГИС...). Услед пребацивање послова са републичког на ниво ЈЛС, 
повећан је обим посла који захтева потребу за већим бројем службеника, уз потребе за новим 
профилима и знањима који су неопходни. У складу са потребама реформе јавне управе потребно је 
обезбедити добро обучене кадрове који једнако имају знања, вештина и способности да буду носиоци 
свих промена, те се неизоставно намеће потреба континуираног прилагођавања области стручног 
усавршавања савременим трендовима и технологијама. Међутим , још увек није довољно развијен 
систем континуираног стручног усавршавања. Запослени се упућују на обуке на основу процене 
руководиоца или похађају обуке кад се за то укаже прилика. Најчешће се ради о бесплатним обукама 
које организују НАПА и СКГО у сарадњи са надлежним министарством.  
Имајући наведено у виду у наредном периоду главне акције деловања биће усмерене на стварање 
услова за пуну примену концепта целоживотног учења у систему стручног усавршавања у јавној управи, 
али и његово повезивање са додатним образовањем кадрова у јавној управи, као и подршком високом 
образовању у школовању кадрова за јавну управу. Добро управљање представља фундаменталне 
вредности европског друштва. Принципи добре управе фокусирани су пре свега на органе управе који 
су у непосредном контакту са грађанима и привредном, односно пружају им јавне услуге или утврђују 
њихове обавезе. У основи концепта доброг управљања је одговорност органа власти у реаговању на 
потребе свих заинтересованих актера, а пре свега грађана на инклузиван, делотворан и транспарентан 
начин, уз остваривање и заштиту људских права и слобода. Сарадња са организацијама цивилног 
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друштва и финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења изузетно је важна за 
јачање капацитета доброг управљања. 
 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја:  

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 22: Регионална политика и координација структурних инструмената 
Поглавље 23: Правосуђе и основна права 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 16. Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, 
обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и 
инклузивне институције на свим нивоима 

• Подциљ 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције 
на свим нивоима. 

• Подциљ 16.7 Осигурати одговорно, инклузивно, партиципативно и 
репрезентативно доношење одлука на свим нивоима. 

Циљ 17. Ојачати средства примене и ревитализовати глобално партнерство за 
одрживи развој. 

 

Приоритетни циљ 7. Зеленија и здравија животна средина 

 
Опис и образложење циља: Очувана и здрава животна средина је предуслов здравог и задовољног 
друштва и претпоставка његовог успешног развоја. Заштита природе и животне средине је постала 
интегрална делатност којом се коришћење природних добара усклађује са одрживим развојем. 
Подручје општине карактерише велика биолошка разноврсност, предели препознатљивог изгледа и 
богато културно историјско наслеђе. Концепт заштите и унапређења животне средине у општини 
Лебане заснован је на заштити простора, оптималном коришћењу природних ресурса, заштити 
биодиверзитета, еколошки прихватљивом управљању природним вредностима, превенцији и 
контроли потенцијалних облика и извора загађивања, заштити и мониторингу стања животне средине. 
Здрава животна средина представља друштвену вредност и због тога друштво има потребу да створи 
вредносни систем који подстиче све чланове друштва на пожељно еколошко понашање. Она 
произлази из иновативног, циркуларног управљања у којем се ништа не губи и у којем се природним 
ресурсима управља на одржив начин, а биодиверзитет се штити и вреднује. Како би остварила 
зацртани циљ, општина Лебане ће настојати да унапреди квалитет свих елемената животне средине 
кроз подстицање заштите и очувања природних ресурса, изградњу комуналне инфраструктуре, 
рационално коришћење енергије и бриге за климатске промене. Посебна пажња биће посвећена 
заштити и промоцији вредне природне баштине и подручја са природним вредностима од значаја за 
биодиверзитет. За ту сврху потребо је изградити капацитете и развити информациони систем за 
заштиту животне средине и одрживо управљање природним ресурсима. Зеленија и здравија животна 
средина општине Лебане је амбициозан али остварив циљ. Уложиће се додатни напори на 
озелењавању и партерном уређењу јавних површина као и повећању површина под заштићеним 
подручјима природе. Предузеће се акције које доводе до примене агро-еколошких мера за смањење 
негативних утицаја постојеће пољопривредне праксе на животну средину. Паралелно са 
инфраструктурним интервенцијама у области заштите од поплава и управљања ризицима веома 
наставиће се активностима на јачању свести локалне заједнице о потреби заштити животне средине. 
Остварење циља ће се постићи очувањем богатства природних разноврсности, условљавањем 
еколошки прихватљивих понашања и повећањем издвајања средстава за заштиту животне средине из 
буџета општине.  
Сарадња и заједничко деловање свих националних и локалних актера на заштити животне средине 
омогућиће да општина Лебане постане још зеленија, односно да се територија општине под шумама 
повећа за 5%. 
  

Табела 31. Показатељи за приоритетни циљ 7. 
 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 
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Територија под шумом, 
као % укупне површине 
ЈЛС 

% 2020 42,6 2030 47,60 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 03. 

Територија под 
заштићеним подручјима 
као % укупне површине 
ЈЛС 

% 2021 11,12 2030 12 

Завод за заштиту 
природе Србије: 
Централни регистар 
заштићених природних 
добара 

Годишња издвајања у 
буџету ЈЛС за заштиту 
животне средине као % 
укупног буџета ЈЛС 

% 2022 0,31 2030 2  

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Службени гласник 
града Лесковца: Одлука 
о Буџету 

 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја: 

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 27. Животна средина и климатске промене 

  

Циљеви одрживог развоја: Циљ 6. Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама 
за све: 

• Под циљ 6.6 До краја 2030.заштитити и обновити екосистеме повезане са 
водом, укључујући планине, шуме, плавна земљишта, реке, издане и 
језера.  

 
Циљ 11: Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим 

• Подциљ 11.7. Обезбедити универзалан приступ безбедним, инклузивним 
и приступачним, зеленим и јавним површинама, посебно за жене и децу, 
старије особе и особе са инвалидитетом. 

 
Циљ 15. Штитити, обновити и промовисати одрживу употребу копнених 
екосистема, одрживо управљати шумама, борити се против дезертификације, 
зауставити и умањити деградацију земљишта и зауставити губитак 
биодиверзитета: 

• Подциљ 15.1. Осигурати очување, рестаурацију и одрживо коришћење 
копнених и подземних вода, екосистема, посебно шума, мочвара, 
планина и сувих области, у складу са обавезама према међународним 
уговорима. 

• Подциљ 15.2. Промовисати имплементацију одрживог управљања свим 
типовима шума, зауставити крчење шума, повратити деградиране шуме и 
значајно повећати обим пошумљавања и поновног пошумљавања. 

• Подциљ 15.4 До краја 2030. Осигурати очување планинских екосистема, 
укључујући њихов биодиверзитет, како би се њихови капацитети 
унапредили тако да пружају корист која има суштински значај за одрживи 
развој 

• Подциљ 15.5 Предузети хитне и значајне активности за смањивање 
деградације природних станишта, зауставити губитак биодиверзитета и 
заштитити угрожене врсте и спречити њихово истребљење 

 
 
 
 

Приоритетни циљ 8. Побољшати обим и квалитет комуналне инфраструктуре и обезбедити 
доступност и одрживо управљање водоснабдевањем, отпадним водама и комуналним отпадом 

 
Опис и образложење циља: Комунална инфраструктура представља основу пружања комуналних 
услуга, квалитет комуналне инфраструктуре има директни утицај на животну средину а самим тим и на 
квалитет живота грађана. Локална самоуправе има обавезу да створи услове за обезбеђење 
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одговарајућег квалитета, обима комуналне инфраструктуре, њене доступности и континуитета. 
Комунална инфраструктура је предуслов за нормално функционисање, развој и добар квалитет свих 
аспеката живота становника локалне самоуправе. Савремени услови живота намећу потребу за 
перманентним проширењем и модернизацијом комуналне инфраструктуре.  
 

Табела 32. Показатељи за приоритетни циљ 8. 
 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Домаћинства 
прикључена на 
водоводну мрежу, као % 
укупног броја 
домаћинстава 

% 2020 42,2 2030 85 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 54. 

Домаћинства 
прикључена на 
канализациону мрежу, 
као % укупног броја 
домаћинстава 

% 2020 63,9 2030 85 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 56. 

Проценат пречишћених 
отпадних вода од 
укупне количине 
испуштених отпадних 
вода 

% 2020 0 2030 95 

РЗС: Публикација 
општине и региони за 
референтну годину - 
Поглавље 11.1. 
водоснабдевање и 
испуштање отпадних 
вода 

Покривеност 
домаћинстава 
организованим 
сакупљањем отпада 

% 2020 70 2030 80 
ЈКП "Комуналац" Лебане: 
Извештај 

Капиталне субвенције, 
као % субвенција јавним 
предузећима и 
организацијама 

% 2020 7,3 2030 8  

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Финансијски 
показатељи ЈЛС. 
Индикатор број 53 

 
Обезбеђивање неопходног обима и квалитета комуналне инфраструктуре, доступно и одрживо 
управљање водоснабдевањем, отпадним водама и комуналним отпадом, представља значајан изазов 
и интерес за општину Лебане. С обзиром да унапређење комуналне инфраструктуре захтева знатна 
новчана средства, веома је важно да у периоду реализације Плана развоја општина Лебане ефикасно 
користи сва расположива финансијска средства, како општинска и национална тако и доступна 
европска средства. Кључни паметари за праћење успешности реализације овог циља се односе на 
повећање % домаћинства која су прикључена на водоводну и канализациону мрежу, на повећање % 
пречишћених отпадних вода и повећање покривености домаћинстава организованим сакупљањем 
отпада. Један од показатеља успешности реализације овог циља ће бити и % повећања капиталних 
субвенција јавним предузећима и организацијама. У 2020 години 42,2% становништва је повезано на 
водоводну мрежу, 60% становништва је обухваћено организованим сакупљањем отпада, 63.9% је 
прикључено на канализациону мрежу, док капиталне субвенције, као % субвенција јавним 
предузећима и организацијама износе 7,3%. Очекује се да до краја 2030.г. ови параметри буду значајно 
повећани у односу на базну годину.  
Изузетак се односи на пречишћавање отпадних вода, јер у 2022 години у општини Лебане не постоји 
комунална инфраструктура за пречишћавање отпадних вода, а у плану је интегрална заштита вода која 
подразумева примену технолошких, водопривредних и организационо-економских мера заштите што 
ће омогућити да се до 2030 године пречисти 50% отпадних вода са територије општине Лебане. Да би 
се постигао овај циљ, неопходне су мере и акције које обухватају унапређења у припреми планске и 
пројектне документације за објекте комуналне инфраструктуре, модернизацију и изградња 
хидротехничке инфраструктуре и уређење водоснабдевања насеља на територији општине, изградњу 
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постројења за пречишћавање отпадних вода и модернизација канализационе инфраструктуре као и за 
мере које воде повећаној територијалној покривености организованим изношењем комуналног 
отпада и рециклаже истог 
 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја 

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 27: Животна средина и климатске промене 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 6. Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама 
за све: 

• Подциљ 6.1. До 2030. постићи универзалан и једнак приступ безбедној и 
приуштивој пијаћој води за све; 

• Под циљ 6.2 До 2030. постићи адекватан и једнак приступ санитарним и 
хигијенским условима за све, уз обраћање посебне пажње на потребе 
жена и девојчица, односно оних у стањима рањивости;  

• Под циљ 6.3 До 2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, 
елиминисати одлагање и на најмању могућу меру свести испуштање 
опасних хемикалија и материја, преполовити удео непречишћених 
отпадних вода и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну 
употребу на глобалном нивоу;  

• Подциљ 6.4 До 2030. битно повећати ефикасност коришћења воде у свим 
секторима и обезбедити одрживу експлоатацију воде и снабдевање 
слатком водом како би се одговорило на несташицу воде и у знатној мери 
смањио број људи који се суочавају са несташицом воде 

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим 

• Подциљ 11.6. До 2030. смањити негативан утицај градова на животну 
средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет 
ваздуха и управљање отпадом на општинском и другим нивоима 

Циљ 12: Обезбедити одрживе обрасце потрошње и производње  

• Подциљ 12.5. До краја 2030. значајно смањити генерисање отпада тако 
што ће се спречавати или смањивати његово генерисање, односно тако 
што ће се отпад прерађивати и поново употребљавати. 

 

Приоритетни циљ 9. Повећати енергетску ефикасност и употребу обновљивих извора енергије 

 
Опис и образложење циља: Енергетска транзиција је процес који обухвата прелазак из система 
коришћења необновљивих извора енергије у систем заснован на коришћењу обновљивих енергената 
као и увођење мера за уштеду енергије и њено ефикасно коришћење. Последњих година у Србији је у 
порасту свест јавности за промоцију и коришћење чистијих и енергетски ефикаснијих технологија, као 
и обновљивих извора енергије (ОИЕ), што свакако иде у прилог активнијој адаптацији на климатске 
промене. Према доступним подацима енергетског биланса Србије, учешће ОИЕ у структури укупне 
домаће производње примарне енергије износи око 20%. Доминантно учешће у производњи енергије 
из обновљивих извора има дрвна биомаса (59,7%), као и хидроелектрична енергија (38,9%), док је у 
знатно мањем проценту (свега 1,4%) заступљена остала енергија (соларна електрична енергија, 
енергија ветра, геотермална енергија и биогас). Потенцијал за ОИЕ на територији општине Лебане 
првенствено лежи у биомаси и соларној енергији. У наредном периоду општина Лебане ће подржати 
повећано коришћење обновљивих извора енергије кроз подршку за улагања у соларне изворе 
енергије и изградњу стимулативног регулаторног оквира за улагања у ову област.  
Локална самоуправа, наставиће директну подршку енергетске санације стамбених зграда, породичних 
кућа, станова и јавних установа и институција. Поред наведеног, интензивно ће радити на јачању свести 
становништва о значају унапређења енергетске ефикасности, користима од енергетске ефикасности за 
све и значају очувања животне средине кроз рационално коришћење енергије. Реализација циља 
утицаће на смањење емисије угљен-диоксида и загађење ваздуха. 
 

Табела 33. Показатељи за приоритетни циљ 9. 
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Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Годишња издвајања у 
буџету ЈЛС за енергетску 
ефикасност и 
обновљиве извори 
енергије као % укупног 
буџета ЈЛС 

% 2022 1,59 2030 2,5 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Службени гласник 
града Лесковца: Одлука 
о Буџету 

Број подстицајних мера 
ЈЛС за унапређење 
енергетске ефикасности 
зграда и објеката 

Број 2022 4 2030 6 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Извештај о 
енергетској санацији 
објекта 

Укупни удео енергије из 
ОИЕ у односу на укупну 
енергетску потрошњу на 
подручју ЈЛС 

% 2022 0 2030 35 

ЈЛС: Програм за 
унапређење енергетске 
ефикасности јавних 
зграда и објекта 

 
Веза приоритетног циља са преговарачким поглављима ЕУ и циљевима одрживог развоја 
 

Преговарачка поглавља 
ЕУ: 

Поглавље 15. Енергетика 
Поглавље 27. Животна средина и климатске промене 

Циљеви одрживог развоја: Циљ 7. Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији 
за све: 

• Под циљ 7.2. До 2030. значајно повећати удео обновљиве енергије у 
глобалном енергетском миксу;  

• Под циљ 7.2. До 2030. удвостручити глобалну стопу побољшања 
енергетске ефикасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ПРЕГЛЕД И ОПИС МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈА  
 
Постизање приоритетних циљева подразумева партнерство јавног и приватног сектора, цивилног 
друштва и свих грађана општине Лебане како би се садашњим али и будућим генерацијама 
обезбедило боље животно окружење. За ту намену, одређене су мере које представљају скуп 
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повезаних акција и које се предузимају ради остварења сваког развојног циља. За сваку од мера које 
су у наставку описане одређени су показатељи за праћење.  
 

Табела 34. Преглед приоритетних циљева и мера Плана развоја 
 

Приоритетни циљ Мера(е) 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

1. Повећати 
конкурентности и 

ефикасности локалне 
привреде 

1.1 Инфраструктурно уређење и опремање производних и пословних зона. 

1.2 Унапређење постојећих и развој нових производних и прерађивачких 
капацитета. 

1.3 Подршка привредним субјектима у дигиталној трансформацији, 
интернационализацији пословања и примени нових технологија и иновација за 
повећање додате вредности производа. 

1.4 Подршка предузетништву, запошљавању и унапређењу квалитета радне 
снаге. 

1.5 Подршка и подстицаји за оснивање и пословање микро, малих и средњих 
предузећа и предузетника и унапређења социјалног, женског и омладинског 
предузетништва. 

1.6 Промоција инвестиционих потенцијала, унапређење прекограничне и 
транснационална привредне сарадње и економске сарадње са дијаспором. 

2. Интензивирати и 
унапредити 

пољопривредну 
производњу и прераду 

пољопривредних 
производа и обезбедити 
боље услове за живот и 

рад на селу 

2.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и подршка модернизацији 
и развоју пољопривредне производње и прераде 

2.2 Подршка диверсификацији економских активности и развоју пословања 
пољопривредних газдинстава 

2.3 Електрификација пољопривредних површина и уређење атарских/ пољских 
путева 

2.4 Унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре 

2.5 Едукација и информисање руралног становништва 

3. Валоризовати 
туристичке потенцијале 
и развити квалитетну и 

препознатљиву 
туристичку понуду 

3.1 Подршка унапређењу квалитета туристичких услуга 

3.2 Изградња и уређење туристичке инфраструктуре и опремање туристичких 
објеката и локација 

3.3 Развој одрживе туристичке понуде и туристичких производа путем заштите, 
уређења и модрене презентације локалне природне и културно-историјске 
баштине 

3.4 Унапређење и развој туристичких манифестација 

3.5 Промоција туристичке понуде и едукација актера у туризму 

 
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

4. Побољшати квалитет 
јавне инфраструктуре и 

пратећих услуга 

4.1 Планирање и пројектовање мрежа и објеката саобраћајне, енергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре 

4.2 Модернизација електроенергетских објеката и реконструкција нисконапонске 
мреже 

4.3 Унапређење јавне безбедности и изградња, реконструкција и модернизација 
мрежа и објеката саобраћајне инфраструктуре 

4.4 Реконструкција и модернизација јавне расвете и објеката јавне намене 

4.5 Подршка унапређењу јавног информисања и развоју дигиталних комуналних 
сервиса 

5. Унапредити квалитет 
живота грађана и 

обезбедити благостање 
за грађане свих 

генерација 

5.1 Инфраструктурна модернизација и опремање васпитно-образовних установа 
савременим наставним средствима 

5.2 Подршка инклузивном образовању и повећању професионалних 
компетенција запослених у васпитно-образовним установама 

5.3 Прилагођавање образовних програма потребама привреде и промоција 
дуалног и доживотног образовања 
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Приоритетни циљ Мера(е) 

5.4 Побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга и капацитета за 
њихово спровођење 

5.5 Подршка социјалној инклузији друштвено осетљивих група и унапређење 
услова становања социјално-угрожених породица 

5.6 Подршка оснаживању породице применом подстицајних мера популационе 
политике и увођење механизама за превенцију малолетничке деликвенције и 
жртвама породичног насиља 

5.7 Инфраструктурна модернизација и опремање установа за спорт и културу и 
развој спортске инфраструктуре у школама 

5.8 Подршка реализацији културно-спортских садржаја и промоција здравих 
стилова живота 

5.9 Мапирање, дигитализација и презентација културно-историјског наслеђа и 
савременог стваралаштва коришћењем напредних технологија 

5.10 Подршка унапређењу положаја младих и подршка омладинском активизму 

6. Повећати ефикасности 
и делотворности јавне 
управе и унапредити 

механизме сарадње и 
подршке 

организацијама 
цивилног друштва 

6.1 Унапређење процеса израде и имплементације планских докумената 

6.2 Развој Географско-информационог система (ГИС) и е- услуга 

6.3 Модернизација ИТ опреме и унапређење дигиталних канала комуникације 

6.4 Развој система управљања људским ресурсима и континуираног усавршавања 
кадрова општинске управе 

6.5 Подршка организацијама цивилног друштва 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

7. Зеленија и здравија 
животна средина 

7.1 Изградња капацитета за заштиту и одрживо управљање природним ресурсима 

7.2 Развој информационог система за мониторинг и управљање заштитом 
животне средине 

7.3 Озелењавање и партерно уређење јавних површина 

7.4 Ревитализација и регулација урбаних водотокова изградњом плаво-зелене 
инфраструктуре и применом зелених техника за превенцију и заштиту од поплава. 

7.5 Инфраструктурна модернизација и унапређење система координисаног и 
ефикасног управљања ризицима и ванредним ситуацијама 

7.6 Модернизација система за бригу о напуштеним и изгубљеним животињама и 
контрола смањења популације штетних организама 

7.7 Побољшање информисања и едукација становништва о заштити животне 
средине 

8. Побољшати обим и 
квалитет комуналне 

инфраструктуре и 
обезбедити доступност и 

одрживо управљање 
водоснабдевањем, 
отпадним водама и 

комуналним отпадом 

8.1 Планирање и пројектовање комуналних инфраструктурних мрежа и објеката 

8.2 Модернизација и изградња хидротехничке инфраструктуре и уређење 
водоснабдевања насеља на територији општине 

8.3 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и модернизација 
канализационе инфраструктуре 
 

8.4 Повећање територијалне покривености организованим изношењем 
комуналног отпада и увођење и рециклаже 

8.5 Побољшање информисања и едукација становништва о примарној селекцији 
отпада и значају рециклаже. 

9. Повећати енергетску 
ефикасност и употребу 

обновљивих извора 
енергије 

9.1 Подршка повећању енергетске ефикасности приватних зграда и објеката и 
унапређења степена коришћења обновљивих извора енергије 

9.2 Унапређење енергетске ефикасности јавних установа и институција 

9.3 Подршка озелењавању пословања МСПП-а и примени зелених технологија и 
преласку на циркуларну економију 

9.4 Промоција енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 

 
Мере за остварење приоритетног циља: 1.  
 

Назив мере: 1.1 Инфраструктурно уређење и опремање производних и пословних зона. 

Тип мере: Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 
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Опис мере: Општина Лебане има добре предиспозиције за развој привреде, пре свега захваљујући 
вишедеценијској традицији, доброј бази за развој привреде (природни, људски и материјални ресурси), али и 
потенцијалима које ће донети даљи развој производно пословних зона. Амбиција је да се унапреди 
инвестициони амбијент и подигне инвестициона атрактивност општине и изгради конкурентска позиција на 
подручју Јужне Србије. На територији општине налази се Пословна зона у улици Николе Тесле Лебане. Мером је 
предвиђено инфраструктурно уређење и опремање постојећих и планираних пословних зона што подразумева 
реконструкцију, ревитализацију и изградњу саобраћајница, водоводне мреже, кишне и фекалне канализације, 
уређење јавне расвете, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре. Предложена мера 
кореспондира и приоритетним интервенцијама утврђеним у просторном и плану генералне регулације као и са 
плановима детаљне регулације (ПДР Пословне зоне у улици Николе Тесле") где су ближе разрађена подручја 
пословних зона и осталих пословно - производних и пословно-услужних целина. У наредном периоду планира се 
изградња зелене пословне зона у селу Пертате. Поред инфраструктурног опремања ове зелене пословне зоне 
планира се изградња погона за прераду поврћа . Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера 
подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни донатора. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Инфраструктурно уређење и опремање пословне зоне у улици Николе Тесле Лебане. 

• Израда планске и техничке документације за зелену пословну зона у селу Пертате. 

• Инфраструктурно уређење и опремање зелене зоне у селу Пертате и изградња погона за прераду поврћа. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Учешће улагања у 
економску (привредну) 
инфраструктуру у 
укупним оствареним 
подстицајима 
регионалног развоја 

% 2020 0 2030 20 

АПР: Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја. Индикатор 10. 
Укупни подстицаји 
регионалног развоја према 
наменама 

Број радних зона које су 
уређене и 
инфраструктурно 
опремљене 

Број 2020 0 2030 2 
Употребна дозвола - 
Општинска управа 
општине Лебане  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ЈП "Лебане" Лебане 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 1.2 Унапређење постојећих и развој нових производних и прерађивачких капацитета 

Тип мере: Подстицајне и инвестиционе 

Опис мере: Сектор прерађивачке индустрије има највише активних привредних субјеката (25.07%) и остварује 
највећу запосленост (22,87%). Како би се обезбедила боља позиционираност привреде неопходно је унапређење 
пословних процеса и капацитета у производним и прерађивачким делатностима, примена иновативних модела 
рада и пословање у складу са стандардима и савременим захтевима тржишта. Унапређењем услова за развој 
привреде омогућава се повећање конкурентности, што доприноси упошљавању нових радника, већем извозном 
потенцијалу, заједничкој сарадњи привредника на локалном нивоу, као и привлачењу нових инвестиција. Мера 
обухвата унапређење постојећих и развој нових производних и прерађивачких капацитета путем подстицајне и 
инвестиционе подршке. Очекује се да улагања у нова основна средства за изградњу нових капацитета као и 
инвестиције за нова основна средства у прерађивачкој индустрији буду повећани за 25% у односу на базну 
годину.  
Реализација ове мере доводи до повећање запослености у сектору прерађивачке индустрије. Финансирање 
активности, инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће привреде, буџета општине и средства 
националних и међународних програма намењених развоју прерађивачке индустрије као што су ИПАРД III (мера 
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3 – инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа 
рибарства), програми подршке за унапређење конкурентности итд. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Подршка за набавку изградњу нових производних и прерађивачких капацитета.  

• Подршка и субвенције за отварање нових радних места у производно прерађивачким делатностима. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Остварене инвестиције у 
нова основна средства 
за изградњу нових 
капацитета 

хиљ. РСД 2020 186102 2030 232627,5 

РЗС: Публикација општине 
и региони за референтну 
годину - Поглавље 7.1. 
Остварене инвестиције у 
нова основна средства, по 
карактеру изградње и 
техничкој структури. 

Остварене инвестиције 
за нова основна 
средства у 
прерађивачкој 
индустрији  

хиљ. РСД 2020 155507 2030 194383,75 

РЗС: Публикација општине 
и региони за референтну 
годину - Поглавље 7.2. 
Остварене инвестиције у 
нова основна средства, по 
делатностима. 

Број запослених у 
прерађивачкој 
индустрији, као % 
укупног броја 
запослених 

%  2020 25,7 2030 30 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 57. 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
1.3 Подршка привредним субјектима у дигиталној трансформацији, 
интернационализацији пословања и примени нових технологија и иновација за 
повећање додате вредности производа. 

Тип мере: Подстицајне и информативно-едукативне 

Опис мере: Дигитализација и дигитална трансформација пословања подразумева коришћење технологија које 
стварају додатну вредност и нове типове услуга, иновације и стицање могућности брзог прилагођавања 
променљивим пословним околностима. Дигитална трансформација пословања у Србији је најважнији задатак 
који треба да подржи још бржи развој производа и услуга и раст њиховог извоза. Кључан предуслов за успех и 
постизање пуног ефекта дигиталне трансформације је увођење нових пословних модела и принципа пословања 
заснованих на доступним дигиталним алатима. интернационализацији пословања и примени нових технологија 
и иновација за повећање додате вредности производа. Паралелно успешна интернационализација привредних 
субјеката повећава њихову продуктивност, убрзава примену иновација и повећава конкурентност. Имајући у виду 
да је већина економија на Западном Балкану релативно мала, приступ глобалним тржиштима може омогућити 
привредним субјектима дугорочну одрживост. Интернационализација праведних субјеката има за циљ стварање 
услова за остваривање извозних послова, кроз презентацију производа и услуга и успостављање пословних 
контаката са привредним друштвима из иностранства. Поред освајања нових тржишта и повећања присуства на 
постојећим тржиштима, намера је остварити позиционирање општине као повољне инвестиционе и пословне 
дестинације, успостављањем привредних веза са иностранством и интеграцијом локалних привредних субјеката 
у међународне пословне токове.  
Мера подржава снажнији и бржи развој привреде засноване на знању и иновацијама као предуслова за 
постизање дугорочне међународне конкурентности и одрживог развоја привреде. Ова подршка би требало да 
омогући и убрза стварање, примену и комерцијализацију нових технологија и знања као и развој производа и 
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услуга заснованих на знању и иновацијама. Такође, ова подршка доприноси стварању додате вредности, 
одрживом економском расту, повећању продуктивности и конкурентности. Ефекат ове мере је боља 
информисаност компанија о значају и могућностима које пружа дигитална трансформација као и подизање нивоа 
конкурентности кроз интернационализацију пословања и примену нових технологија и иновација за повећање 
додате вредности производа. Резултати ове мере огледали би се кроз већу ефикасност и ефективност домаћих 
предузећа, као и кроз већу конкурентност домаћих производа на страним тржиштима. Очекује се да реализација 
мере омогући повећање броја извозника за 30% и повећање пословних прихода привредних субјеката за 20% у 
односу на базну годину. Мера подразумева подстицаје и подршку за дигитализацију пословања, промоцију 
предузетника у земљи и иностранству и организацију пословних сусрета, скупова и конференција. Финансирање 
активности које обухвата ова мера подразумева учешће привреде, буџета општине и средства националних и 
међународних програма намењених дигиталној трансформацији, интернационализацији пословања и примени 
нових технологија и иновација.  
 

Активности за спровођење мере: 
 

• Подршка дигиталној трансформацији привредних субјеката. 

• Интернационализација пословања (организација пословних сусрета, скупова и конференција, учешће на 
међународним и домаћим сајмовима итд.). 

• Подршка и подстицаји за извозно оријентисане привредне субјекте. 

• Промоција предузетника и привредника у земљи и иностранству. 

• Информативно-едукативна подршка привредницима у конкурисању за кредитна и бесповратна средства. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Укупни пословни 
приходи привредних 
друштава 

хиљ. РСД 2020 3109017 2030 3730820,4 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 19. 

Укупни пословни 
приходи предузетника 

хиљ. РСД 2020 2108635 2030 2530362 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 39. 

Укупан број извозника Број  2020 23 2030 30 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 39. 

Број извозника, као % 
укупног броја активних 
привредних субјеката 

%  2020 20 2030 26 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 40. 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 1.4 Подршка предузетништву, запошљавању и унапређењу квалитета радне снаге 

Тип мере: Подстицајне и информативно-едукативне 

Опис мере: Одржив раст запошљавања захтева адекватан квалитет радне снаге. Тржиште рада евидентира 
дефицит и одлив стручне радне снаге са једне стране и присуство дугорочно незапослених лица са друге стране. 
Један од кључних предуслова за наставак динамичног развоја привреде је обезбеђење адекватних кадрова, како 
по броју тако и по образовним профилима и компетенцијама које ће одговорити захтевима тржишта рада. 
Системска решења захтевају образовање кадрова који су неопходни садашњем и будућем тржишту рада као и 
реализацију програма за преквалификацију и доквалификацију дугорочно незапослених лица као и лица из 
категорије теже запошљивих лица. За подстицање даљег развоја локалне привреде, а тиме и раста запослености, 
важно је градити услове за развој предузетништва и промоцију предузетничке културе. Наведено се постиже 
финансијском и не-финансијском подршком локалне самоуправе за пројекте предузетништва и запошљавања. 
У фокусу су програми активне политике запошљавања, обуке за почетнике у бизнису ( Start-Up), менторинг за 
привредне субјекте и промоције програма подршке предузетницима. Акције у том правцу треба да укључе: 
снажнију координацију и подршку дијалогу између привреде и образовних установа на плану синхронизације 
образовних профила школа са потребама тржишта; промоцију дуалног образовања и програма праксе; 
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реализацију програма преквалификације; подршку инклузији младих и других осетљивих друштвених категорија 
кроз укључење на тржиште рада; популаризацију дефицитарних занимања; организацију обука, менторинга, 
сајмова запошљавања и предузетништва и субвенције за самозапошљавање и почетнике у предузетништву. 
Овом мером би се утицало на смањење незапослености, проналажења адекватне и стручне радне снаге, и 
подизања конкурентности привреде.  
 

Активности за спровођење мере: 
 

• Израда Програма запошљавања. 

• Израда базе података о потребама локалне приведе у домену радне снаге. 

• Подршка само запошљавању и отварању нових радних места (едукације, обуке, израде бизнис планова). 

• Субвенције за самозапошљавање и отварање радних места која омогућавају запошљавање младих и других 
осетљивих друштвених категорија. 

• Информисање и едукација и преквалификација незапослених лица. 

• Јачање сарадње са НСЗ и другим организацијама за подршку предузетништву. 

• Подршка програмима јавних радова и промоцији предузетништва. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број запослених лица Број  2020 3043 2030 3652 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 50. 

Незапослена лица Број  2020 3347 2030 2678 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 74. 

Незапослена лица на 
1000 становника 

Број  2020 175 2030 140 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 75. 

Незапослене жене, као 
% незапослених лица 

%  2020 48,4 2030 43,56 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 76. 

Дугорочно незапослена 
лица, као % 
незапослених лица 

%  2020 62,4 2030 56,16 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 81. 

Просечне зараде без 
пореза и доприноса, по 
запосленом 

РСД 2020 44213 2030 82000 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 90. 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
1.5 Подршка и подстицаји за оснивање и пословање микро, малих и средњих 
предузећа и предузетника и унапређења социјалног, женског и омладинског 
предузетништва 

Тип мере: Подстицајне и информативно-едукативне 

Опис мере: Сектор микро, малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) је кључни носилац привредног 
развоја и запошљавања и он представља највиталнији, најефикаснији и најдинамичнији део привреде. Основни 
економски допринос МСПП у развоју привреде огледа се у обезбеђивању новог запошљавања, увођењу 
иновација, развоју конкуренције, повећању извоза и унапређењу продуктивности и ефикасности пословања. 
Иновативна МСПП су најефикаснији и најфлексибилнији део савремене привреде, стожер јачања конкурентности 
и укупног привредног развоја. 
Способност прилагођавања променама један је од највећих проблема и изазова са којима се срећу привредни 
субјекти у савременим условима привређивања, а управо та способност једна од основних одлика МСПП. 
Општина Лебане бележи позитивну стопу настанка привредних друштава (5,8%) и предузетника (14,7%) и може 
се констатовати да је овај сектор у експанзији. Даља подршка и подстицаји за оснивање и пословање МСПП и 
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унапређења социјалног, женског и омладинског предузетништва су један приоритета будућег економског 
развоја. Ова подршка посебно је потребна за развој социјалног, женског и омладинског предузетништва. Жене и 
млади до 30 година се сусрећу са недостатком почетног капитала, недостатком потребних знања и недовољним 
пословним искуством. Осим примарних програма подршке потребних за основно упознавање и започињање 
пословања, потребно је реализовати и напредне програме за подршку, како би се новоосновани привредни 
субјекти успешно носили са изазовима који настају у каснијим активностима, као што су менторинг и слични 
програми подршке. Путем ове мере жели допринети развоју предузетничке културе и отварању предузећа 
заснованих на знању и иновацијама. Мера се односи на односи и на оснаживање жена и младих за одрживо и 
иновативно покретање предузетничких иницијатива. Мера подразумева подршку, потенцијалним и актуелним 
МСПП у виду субвенција и добијању информација о могућностима унапређења пословања и приступу 
финансирања. Ова мера мора је у корелацији са сличним мерама које се баве подршком пословању невезано за 
одређене циљне групе, како би се ефикасно искористили постојећи или ново-формирани програми, али са 
укљученим специфичностима које захтевају ове две осетљиве групе. Значајну прилику омогућују и програми 
донатора, који најчешће у својим програмима и дефинишу жене и младе до 30 година као осетљиве групе, али и 
као групе потенцијално изузетно орјентисане ка започињању сопственог пословања. Очекивани резултати ове 
мере су повећан број ММСП на територији општине, повећање броја запослених и животног стандарда и 
препознавање општине као места са повољним амбијентом за развој предузетништва.  
 

Активности за спровођење мере: 

• Развој предузетничке инфраструктуре (бизнис инкубатор, заједнички радни простор за start-up фабрике и 
итд.). 

• Подршка иницијативама за развој женског и омладинског предузетништва. 

• Подршка за оснивање и пословање МСПП (субвенције и бесповратна средства). 

• Информисање и едукација МСПП. 

• Израда софтверских апликација за информисање привредника о расположивим фондовима.  

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број привредних 
друштава 

Број  2020 115 2030 138 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 01. 

Број предузетника Број  2020 581 2030 697 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 02. 

Број привредних 
друштава на 1000 
становника 

Број  2020 6 2030 7,2 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 03. 

Број предузетника на 
1000 становника 

Број  2020 30 2030 36 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 04. 

Нето ефекат оснивања 
нових привредних 
друштава 

Број  2020 0,5 2030 0,55 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 05. 

Нето ефекат оснивања 
нових предузетника 

Број  2020 1,6 2030 1,76 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 06. 

Стопа настанка 
привредних друштава 

%  2020 3,5 2030 3,85 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 07. 

Стопа настанка 
предузетника 

%  2020 11,9 2030 13,09 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област привреда. 
Индикатор број 08. 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 



 108 

 

Назив мере: 
1.6 Промоција инвестиционих потенцијала, унапређење прекограничне и 
транснационална привредне сарадње и економске сарадње са дијаспором 

Тип мере: 
Информативно-едукативне 
Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Промоција инвестиционих и извозних потенцијала значајна је због привлачења страних инвестиција, 
креирања позитивног пословног имиџа, смањења незапослености и искоришћавања економских потенцијала 
општине. Квалитетно и проактивно представљање инвестиционих потенцијала доприноси привлачењу и 
реализацији инвестиција у општини. Маркетинг и промоција инвестиционих потенцијала захтева пажљиво 
планирање и ефикасно коришћење ресурса. Због тога промоција инвестиционих и извозних потенцијала биће 
усмерена ка страним и домаћим инвеститорима, дијаспори, донаторској заједници, економским 
представништвима страних земаља у Србији, микро, малим и средњим предузећима и предузетницима на 
међународном, националном, регионалном и локалном нивоу. Интенција је да дијаспора препозна потребу да 
више комуницира и сарађује са матицом и да препозна инвестиционе потенцијале општине. Прекогранично и 
транснационално повезивање и сарадња омогућује учење и размени искустава и добре праксе на пољу 
економског развоја. Мера се односи на израду маркетинг алата, представљању инвестиционих потенцијала и 
привреде на сајмовима и другим инвестиционим манифестацијама у земљи и иностранству и преузимању 
активности за унапређење економске сарадње са дијаспором и прекограничне и транснационална сарадње. 
Такође ова мера подразумева јачање капацитета локалне самоуправе, њених институција и јавних предузећа да 
одговоре изазовима за стварање бољег пословног амбијента. Очекује се да кроз реализацију ове мере буду 
потписана два споразума о сарадњи и реализоване најмање две иницијативе сарадње приватног и јавног сектора 
са дијаспором. Подршка на том путу оствариће се кроз реализацију два прекогранична или транснационална 
пројекта.  
 
Активности за спровођење мере: 

• Израда мултимедијалних промотивних садржаја за промоцију инвестиционих и извозних потенцијала 
општине. 

• Израда промотивног материјала за промоцију општине. 

• Представљање инвестиционих потенцијала и привреде на сајмовима и другим инвестиционим 
манифестацијама у земљи и иностранству. 

• Подршка иницијативама које доприносе унапређењу сарадње са дијаспором. 

• Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурне пројекте јавно-приватног партнерства и 
прекограничне сарадње. 

• Изградња капацитета општинске управе за подршку развоју МСП и инвеститорима. 

• обука за запослене у ОУ, ЈП, ЈКП и установама за припрему и спровођење пројеката из ЕУ ИПА фондова 

• Прекогранична и транснационална сарадња 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број потписаних 
Споразума о сарадњи 

Број  2020 0 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број заједничких 
иницијатива које су 
спроведене у сарадњи 
приватног и јавног 
сектора са дијаспором 

Број  2020 0 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број прекограничних 
или транснационалних 
пројекта 

Број  2020 0 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): Општинска управа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

Мере за остварење приоритетног циља: 2.  
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Назив мере: 
2.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и подршка модернизацији и 
развоју пољопривредне производње и прераде 

Тип мере: Подстицајне и информативно-едукативне 

Опис мере: Пољопривредно земљиште је основни ресурс за пољопривредну производњу. Обим овог ресурса је 
ограничен, а његова квалитативна својства се могу кориговати само до извесне мере, при чему не без значајних 
трошкова и последица по животну средину. С друге стране, развој пољопривредно-прехрамбеног сектора 
директно зависи од расположивости фактора производње, посебно земљишта, и могућности равноправног 
приступа свих привредних субјеката овом ресурсу под једнаким условима. Просечно пољопривредно газдинство 
за пољопривредне сврхе користи 3,23 ha пољопривредног земљишта што је за 40,62% мање од националног 
просека. Према величини поседа доминирају мала породична пољопривредна газдинства која обрађују до 2 ha 
пољопривредног земљишта (49,16%) и породична газдинства која обрађују до 5 ha пољопривредног земљишта 
(40,48%.). Само 1,14% пољопривредних газдинстава у општини обрађује површине земљишта преко 10 ha. Поред 
релативно мале просечне величине пољопривредних парцела по пољопривредном газдинству, важно 
ограничење ефикаснијег коришћења земљишта је и распарчаност поседа. Карактеристика пољопривредне 
производња на територији општине током последње две деценије указује на претерано исцрпљивање земљишта 
јер је употреба стајњака недовољна због смањења сточног фонда, као и одсуство улагања у поправку физичко- 
хемијских особина земљишта. Пољопривредна механизација на газдинствима је старија од 10 година. Иако је у 
задњих неколико година осетно присутна набавка нове пољопривредне механизације и прикључних машина као 
и помагала за бербу воћа, пољопривредна газдинства још увек не поседују у великој мери механизацију која би 
значајно утицала на овладавање технологије производње и примену савремених агротехничких мера у циљу 
повећања приноса. Последњих година присутан је тренд повећања површина под воћем и поврћем што је 
последица ограничене рентабилности у ратарству као и смањења броја домаћинстава која гаје стоку. Површине 
под плантажним засадима воћа присутне су 739,77 ha, док је екстензивна производња воћа забележена на 343,23 
ha. Због повољних агро-климатских услова и традиције превиђа се повећање површина под плантажним 
засадима воћа за 20%. Повртарска производња је у последње време доживела експанзију. Посебно је изражена 
производња поврћа у заштићеном простору (пластеници и стакленици). Све је више младих пољопривредника 
који покушавају да применом савремених агротехничких мера, добрим избором опреме и праћењем сезонског 
карактера појединих врста поврћа, остваре значајније приходе у овом сектору. Због тога се очекује за 20% 
повећање површина под заштићеним простором. У домену сточарске производње, главни фокус је на 
подстицању обнове и повећања сточног фонда квалитетним приплодним грлима. Пољопривредна газдинства 
нису потпуности искористили могућност прераде пољопривредних производа. Од укупног броја 
пољопривредних газдинстава прераду меса и млека обавља 22,36%, а воћа и поврћа 19,97%. Постоји потреба да 
се капацитети за прераду на нивоу газдинстава унапреде. Подршка унапређењу ових капацитета и стварање 
додатих вредности кроз даљу дораду пољопривредних производа представља изазов за будућност. Потребно је 
и повећање постојећих капацитета за прераду воћа и поврћа као и изградња нових. Изградња прерадних и 
складишних капацитета мора ићи у правцу који прати модерне трендове и савремене нормативе прерађивачке 
индустрије. Мера подразумева финансијску и техничку подршку произвођачима воћа, поврћа, произвођачима 
пчелињих производа, млека, меса и других пољопривредних производа. Ова мера се односи на технолошки 
развој и модернизацију пољопривредне производње и прераде. Планирани су подстицаји за органску 
производњу, као система одрживе пољопривреде који се базира на високом поштовању еколошких принципа 
путем рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих извора енергије, очувања природне 
разноликости и заштите животне средине. Подстицајна подршка ће бити развијена око препознатљивог 
асортимана воћа и поврћа, повртарских култура и подршка њиховој преради. Посебно се предвиђа подршка за 
креирање тржишних ланаца и развоју логистичке подршке сектору пољопривреде. Намера је да се формира 
ефикасан систем веза у производном ланцу путем удруживања. Мера обухвата и подршку процесима развоја 
различитих модела удруживања (удружења, пољопривредне задруге, кластери). Активности у оквиру ове мере 
подразумевају директну подршку за увођење иновација, стандарда, технике и технологије, пружање подршке у 
припреми и имплементацији пројеката за увођење иновација и проширење прерађивачких капацитета.У домену 
јачана производних ланаца активности се пружају у правцу јачања капацитета задруга како би постале 
финансијски, тржишни и саветодавни сервис задругара и развоја интелигентних електронских платформи за 
пласман производа. Потенцијални корисници мере подршке односно циљна група јесу физичка лица, 
регистровани пољопривредни произвођачи, односно регистрована породична пољопривредна газдинства као и 
правна лица. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Израда Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 
Лебане. 

• Подршка и подстицаји за набавку машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње 
као и изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње и прераде. 
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• Подршка развоју органске производње. 

• Подизање квалитета расног састава стоке (осемењавање и укрштање са квалитетним расама) 

• Подршка за унапређењу расног састава стоке  

• Подршка за очување аутохтоних раса стоке. 

• Подршка удруживању 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Коришћено 
пољопривредно 
земљиште по газдинству  

 ha 2012 3,23 2030   3,50  

РЗС: Попис пољопривреде - 
Расположиво земљиште 
пољопривредних 
газдинстава 

Површине под 
плантажним засадима 
воћа. 

 ha 2012 739,77 2030 887,72 
РЗС: Попис пољопривреде 
–Воћњаци и виногради 

Површине под 
заштићеним простором 
(пластеници и 
стакленици) 

 ha 2012 97,93 2030 117,52 

РЗС: Попис пољопривреде 
–Коришћене површине 
ораница и башта - 
пластеници и стакленици 

Број РПГ корисника 
подстицаја за 
пољопривреду и 
рурални развој 

Број 2022 300 2030 360  
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Пољопривреда и рурални развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
2.2 Подршка диверсификацији економских активности и развоју пословања 
пољопривредних газдинстава 

Тип мере: 
Подстицајне  
Информативно-едукативне 

Опис мере: Пољопривредна газдинства углавном производе за сопствену потрошњу док се мање количине 
пољопривредних производа продају на тржишту. Од укупног броја пољопривредних газдинстава 35,07% 
остварује приходе од других активности које су повезане са пословањем газдинстава. Ове активности углавном 
укључују приходе од продаје пољопривредних прерађевина (прерађевине од меса, млека, воћа, поврћа и других 
пољопривредних производа). Мером се предвиђа унапређење економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима, односно инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање 
традиционалних заната, подршка активностима везаним за рурални туризам, инвестиције у изградњу и/или 
опремање постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу, посебно у соларне електране, 
електране на биомасу, даљинске системе грејања, котлове за сагоревање биомасе, оснивање и развој микро 
предузећа у руралним подручјима везаним за традиционална знања и културно наслеђе, инвестиције у изградњу 
и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима, изградњу објеката за оснивање 
продајних места на газдинствима за директну продају пољопривредних и традиционалних занатских производа 
и сувенира, у појединачном или удруженом интересу произвођача. Кроз ову меру даваће се подстицаји и за 
прераду воћа, поврћа, млека, меса, меда, лековитог и ароматичног биља. Ова мера подразумева подршку за 
заштиту географског порекла производа и подршку за заштиту имена производа и подршку за увођење система 
квалитета. Општина намерава да подржи информативне кампање и пружи саветодавну подршку 
пољопривредним газдинствима заинтересованим за проширење активности ван пољопривреде, са фокусом на 
развој туризма. Подстицаји ће бити усмерени на улагање у објекте са квалитетним услугама за смештај, 
угоститељство и рекреацију. Подршка младима у руралним подручјима, кроз почетну помоћ за покретање 
пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава, такође се подразумева 
овом мером. У руралним подручјима општине бележи се депопулација становништва. Тренд напуштања је пре 
свега присутан у брдско-планинском појасу.  
Имајући у виду да на сеоском подручју постоје ограничене могућности за развој малог и средњег предузетништва 
неопходна је подршка за стварање стимулативног оквира за развој пословања. Реализацијом мере унапредиће 
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се услови за побољшање продуктивности и квалитета производа, повећаће се одрживост производње на малим 
газдинствима и унапредиће се услови за останак младих на селу односно пружиће се почетна помоћ за 
покретање пословања младих пољопривредника и развој малих пољопривредних газдинстава и др. Очекује се 
да број газдинства која обављају друге профитабилне активности буде повећан за 42,6%.  
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Подизање техничког нивоа прераде воћа и поврћа и подстицаји за дораду пољопривредних производа. 

• Подршка увођењу и сертификацији система безбедности и квалитета хране, органских производа и 
производа са ознаком географског порекла на газдинствима. 

• Подршка развоју руралног туризма.  

• Подршка младим пољопривредницима. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број газдинства која 
обављају друге 
профитабилне 
активности. 

Број 2012 1289 2030 1838 

РЗС: Попис пољопривреде 
– Газдинства према другим 
профитабилним 
активностима у вези са 
газдинством 

Број регистрованих 
категорисаних 
смештајних јединица у 
руралним подручјима. 

Број 2020 0 2030 50 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број газдинства која 
обављају профитабилне 
активности у сектору 
туризма 

Број 2012 1 2030 10 

РЗС: Попис пољопривреде 
– Газдинства према другим 
профитабилним 
активностима у вези са 
газдинством 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Пољопривреда и рурални развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 2.3 Електрификација пољопривредних површина и уређење атарских/ пољских путева 

Тип мере: Подстицајне и информативно-едукативне 

Опис мере: Повећање, односно смањење приноса је директна последица повољнијих или неповољнијих 
климатских прилика (суша, киша, град, појава болести...). Наводњавање је најбитнији елемент, пре свега због 
промене климе и дугих топлих лета са мало падавина. Проценат наводњаваног земљишта у односу на укупно 
коришћено пољопривредно земљиште је изузетно мали (1,78%). Пољопривредна површина која се наводњава 
износи само 210,93 ha. Према начину наводњавања највише је заступљен систем кап по кап (60,28%) и класични 
површински систем (36,95%). Као главни извор воде за наводњавање пољопривредна газдинства (84,73%) 
користе подземне воде на газдинству, односно воде из бунара. Успостављањем система за наводњавање и 
применом нових технологија у пољопривредној производњи, остварила би се напреднија и уноснија 
пољопривредна производња чији ће производи бити конкуренти на тржишту. Ограничени водни ресурси 
општине намећу потребу за одрживим и ефикасним системом наводњавања. Основни изазов приликом 
наводњавање пољопривредних култура представља избор и потрошња енергента за покретање система за 
наводњавање (мотори, пумпе...). Најчешће коришћени енергент представља гориво, било да се ради о дизелу 
или бензину, а како је цена и једног и другог енергента изузетно висока а потрошња велика у сезони 
наводњавања, долази до оправданости улагања у систем електрификације поља и покретања система за 
наводњавање на електричну енергију као много јефтинијег енергента.  
Електрификацијом поља, не само да се отвара могућност покретања система за заливање на отвореном, већ и 
подизања великих стакленика и пластеника на пољима, чиме ће се директно повећати производња у заштићеним 
условима. Електрификација поља путем соларних панела што укључује постављање нових соларних пумпних 
система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор) омогућује 
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коришћење соларне енергије за потребе наводњавања. Како би се обезбедило унапређење продуктивности, 
гајење пољопривредних култура са вишим приносима и смањили губици уз уштеду енергената, потребно је 
подржати изградњу система за наводњавање и електрификацију пољопривредних парцела или обновљивих 
извора енергије, на већим обрадивим површинама. Уређени пољски путева су један од предуслова за 
унапређење пољопривредне производње и транспорта пољопривредних производа. Стварање услова за 
олакшан пролаз и прилаз пољопривредне механизације до обрадивог пољопривредног земљишта креирају се 
услови за увећање пољопривредног земљишног фонда који се обрађује. Потенцијални корисници мера подршке 
односно циљна група јесу физичка лица, регистровани пољопривредни произвођачи, односно регистрована 
породична пољопривредна газдинства као и правна лица. Ефекти реализације ове мере огледају се у повећању 
површина наводњаваног пољопривредног земљишта у односу на укупно коришћено пољопривредно земљиште 
за 10% као и повећању уређених некатегорисаних (атарских/ пољских) путева повећана 30% 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Електрификација поља: Изградња и/или опремање система за наводњавање и електрификација поља 
(опремање водозахвата, обезбеђење извора енергије, радови на електрификацији). 

• Електрификација поља путем соларних панела. 

• Уређење пољопривредног земљишта и ревитализација атарских путева. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Проценат површина 
наводњаваног 
пољопривредног 
земљишта у односу на 
укупно коришћено 
пољопривредно 
земљиште. 

% 2012 1,8 2030 1,98 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област пољопривреда. 
Индикатор број 33. 

Број пољопривредних 
газдинстава који врши 
наводњавање 

Број 2012 774 2030 851 

 
РЗС: Попис пољопривреде 
–Наводњавана површина 
по врстама усева и засада 
 

Укупан број 
електрификованих поља 
(катастарских парцела) 

Број 2022 0 2030 300 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број електрификованих 
поља путем соларних 
панела  

Број 2022 0 2030 20 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Дужина уређених 
некатегорисаних 
(атарских/ пољских) 
путева 

km 2022 58  2030 75  
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

 
 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Пољопривреда и рурални развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 
 

Назив мере: 2.4 Унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре 

Тип мере: Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Рурална инфраструктура обухвата основну комуналну инфраструктуру и друштвену инфраструктуру у 
надлежности ЈЛС. Главне препознате потребе у руралним подручјима односе се на изградњу и реконструкцију 
општинских и некатегорисаних путева, изградњу водовода и канализације, изградњу објеката за складиштење и 
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прераду комуналног отпада, постављање уличне расвете, постављање интернета и изградња објеката социјалне 
инфраструктуре (вртићи, школе, здравствене амбуланте). Комунална инфраструктура је у знатно лошијем стању 
у насељима у руралним подручјима у односу на градска насеља. Значајан проблем у руралним подручјима 
представља количина и квалитет испоручене воде, што је последица недостатка финансијских средстава, 
нерешених имовинско-правних питања и ограниченог снабдевања водом из јавних водоводних система. Стање 
постојеће сабирне и канализационе мреже (примарна и секундарна канализациона мрежа и главни 
канализациони колектори) је на ниском нивоу у односу на стандарде ЕУ. У општини не постоји систем за 
пречишћавања отпадних вода, што доводи до директног испуштања отпадних вода у реке. Изградња и 
постројења за пречишћавање отпадних вода, малих објеката за пречишћавање вода и септичких јама допринеће 
смањењу штете по животну средину спречавањем испуштања загађених вода. Управљање комуналним отпадом 
у руралним подручјима не задовољава постојеће потребе. Насеља у руралним подручјима готово су изостављена 
из система организованог прикупљања отпада. Посебан изазов за унапређење саобраћајне инфраструктуре 
представља стање великог броја малих насеља раштрканих на широком простору. Највећи број становника живи 
у насељима која не прелазе 500 становника, док са друге стране, 52,63% свих насеља има мање од 100 
становника, и ова насеља су у опасности од тоталне депопулације. На целој територији општине само 21,90% 
општинских путева се сматра савременим путевима покривеним модерним коловозом. Изградња и 
реконструкција општинских путева допринеће бољој саобраћајној повезаности сеоских насеља, али и побољшати 
социјалну инклузију руралних подручја. Почетна фаза у процесу изградње инфраструктуре у руралним 
подручјима је израда просторно-планских докумената којима се прецизно разрађују планови развоја ових 
подручја као и израда пројектно - техничке документације за планиране интервенције. Пуна валоризација 
потенцијала руралних средина ће значајно допринети социо-економском развоју општине, имајући у виду 
националне напоре на смањивању евидентних развојних диспаритета и програме Европске уније за подстицање 
социјалне инклузије и руралног развоја. Финансирање активности и инвестиција које обухвата ова мера 
подразумева учешће буџета општине и средства националних и међународних програма намењених руралном 
развоју као што је ИПАРД III (мера 6 – инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре).  
 

Активности за спровођење мере: 

• Израда пројектно-техничке документације за развој реконструкцију, модернизацију инфраструктуре у 
сеоским насељима.  

• Израда Програма изградње и реконструкције општинских и некатегорисаних путева. 

• Израда Плана управљања комуналним отпадом. 

• Управљање водама: изградња и/или реконструкција водоводних система, инсталација и пратећих објеката  

• Канализациони систем и третман отпадних вода: изградња руралне канализације и изградња и опремање 
постројења за пречишћавање отпадних вода. 

• Управљање отпадом: изградња станица за одлагање отпада и набавка опреме за одлагање отпада (возила и 
контејнери за домаћинства) на места за сакупљање отпада које испуњавају све еколошке захтеве. 

• Путеви: изградња и/или реконструкција руралних путева, сеоских обилазница, мостова, прилазних јавних 
путева фармама, постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације на руралним путевима, уређење 
осветљења, тротоара и стајалишта јавног превоза.  

• Снабдевање енергијом: снабдевање фарма и села електричном енергијом и изградња постројења за 
производњу енергије из обновљивих извора.  

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број реализованих 
пројеката унапређења 
руралне јавне 
инфраструктуре 

Број 2022 0 2030 10 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број остварених ИПАРД 
подстицаја за инвестиције 
за унапређење и развој 
руралне јавне 
инфраструктуре 

Број 2022 0 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Пољопривреда и рурални развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 
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Назив мере: 2.5 Едукација и информисање руралног становништва 

Тип мере: Информативно-едукативне 

Опис мере: Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на константном 
трансферу знања и информација, праћењу нових технологија и стручном усавршавању. Пољопривредни 
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи примењују 
иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим активностима 
везаним за развој руралних средина. На недостатак знања и додатних вештина код сеоског становништва упућују 
и подаци да само 3,6% носиоца газдинстава имају стечено средње и високо стручно образовање из области 
пољопривреде, а највећи део носилаца газдинстава имају знање стечено праксом. Подршка информативним 
активностима обухватиће подршку промоције развојних потенцијала и потреба села, очувања традиције, 
подршку активностима везаним за подизање нивоа пласмана производа и услуга и активностима везаним за 
развој села. Такође, биће подржана примена подизвођачких пракси, поступака и технологија дуж целог ланца 
производње и прераде који ће обезбедити добијање производа конкурентних на тржишту, без деградирања 
природних ресурса на којима се пољопривредна производња заснива. Она подразумева не само начин 
производње хране већ и дистрибуцију, паковање и начин конзумације. С обзиром да развој области високо-
технолошке пољопривредне производње иницира развој иновација и у другим повезаним областима, посебно у 
области развојних технологија и ИКТ као неодвојивим технологијама подршке за будући раст и развој 
пољопривреде, у коначном мера подразумева подршку техничко-технолошких, примењених, развојних и 
иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју и подршку пружању савета и информација 
пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди. Ова 
мера је усмерена на повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва. У оквиру ње ће се 
континуирано радити на информисању пољопривредних газдинстава о доступним финансијским средствима и 
условима и начинима конкурисања за њих и актуелним уредбама Владе РС из области пољопривреде. Поред 
едукације, спроводиће се и друге информативне активности као што су учешће/посете сајмовима, изложбама, 
манифестацијама, организовање студијских путовања и др. Предвиђена мера ће бити финансирана из 
општинског буџета, али и из донација од стране републичких органа и кроз програме и пројекте међународне, 
регионалне и прекограничне сарадње (ЕУ, билатерални донатори, међународне организације, итд.). 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Успостављање Агро-информативног центра (пружање стручне и саветодавне подршке и информисање 
пољопривредних произвођача о свим доступним субвенцијама, бесповратним или кредитним средствима). 

• Организовање обуке и зимске школе за пољопривредне произвођаче 

• Подршка организовању манифестација у руралним подручјима. 

• Посета сајмовима и другим пољопривредним манифестацијама.  

• Изградња капацитета службе за пољопривреду (обука запослених за добијање и коришћење средстава 
претприступних фондова и других донатора). 

• Јачање капацитета локалне администрације у делу преузетих надлежности у области пољопривреде. 

• Информисање и едукација пољопривредних произвођача. 

• Развој мреже демонстративних пољопривредних газдинстава (мрежа примера добре праксе). 

• Израда web и мобилне апликације за редовно информисање пољопривредних произвођача путем е-маил, 
СМС, итд. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

 

Број одржаних 
промотивних, 
информативних и 
едукативних сесија 
 

бр./год. 2022 1 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број посета сајмовима и 
другим 
пољопривредним 
манифестацијама (на 
годишњем нивоу) 

бр./год. 2022 1 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 
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Број организованих 
манифестација у 
руралним подручјима.  

бр./год. 2022 1 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Пољопривреда и рурални развој 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Мере за остварење приоритетног циља: 3.  
 

Назив мере: 3.1 Подршка унапређењу квалитета туристичких услуга 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 
Регулаторне 

Опис мере: Квалитетна услуга кључ за задржавање постојећих и привлачење нових туриста. Туристичке услуге се 
јављају не само у области угоститељства већ и у области саобраћаја, осигурања, трговине, банкарства и сл. 
Квалитет услуга и лични однос са туристима у оквиру дестинације је један од кључних елемената туристичке 
понуде. Просечни туриста данашњице све је захтевнији и он очекује конкурентну туристичку понуду, по систему 
"вредност за новац". Прави туристички производи могу привући туристе да остану дуже и да из категорије 
посетилаца пређу у категорију туриста, уз коришћење већег броја садржаја и практиковања разних активности 
што би подстакло туристичку потрошњу. Предуслов за то је повећање обима и квалитета угоститељске понуде. 
Тренутни степен развијености туристичких капацитета и угоститељске понуде у општини није довољан да би 
остварио значајније економске ефекте. Према доступним подацима 51 привредни субјекат пружа угоститељско-
туристичке услуге на територији општине. У њиховој структури нема организатора путовања (тур оператера и 
путничких агенција), а у области смештаја регистрован је само један привредни субјекат. Остварени туристички 
промет је изузетно скроман. Непостојање разноврсних смештајних капацитета, недовољан број лежајева у 
постојећим објектима, као и неизвршена категоризација, представљају изазова за наредни период. Зато је 
потребно значајно мотивисати изградњу смештајних капацитета и категоризацију смештаја код ресторана и 
других пружалаца услуге смештаја, као што су куће, апартмани, собе и сеоско туристичко домаћинство. Потребно 
је спровести едукацију становништва и угоститеља на теме туризма и трендова у угоститељству у циљу достизања 
стандарда и укључивања већег броја људи у формирање препознатљивог туристичког производа. Овом мером 
се жели унапредити туристичка понуда кроз различите облике финансијских и не финансијских подстицаја, 
укључујући уређење и категоризацију смештајних капацитета и пратећих садржаја, развој и унапређење 
додатних садржаја, стандардизацију услуга и развој људских ресурса у складу са новим тенденцијама у туризму. 
За успешну реализацију ове мере неопходна је сарадња свих туристичких актера из јавног и приватног сектора 
(туристички водичи, туристичке агенције, власници хотела и других смештајних капацитета, реализатори 
угоститељских услуга,...). Непосредни ефект реализације ове мере биће видљив кроз регистрацију 50 
категорисаних лежајева у смештајним јединицама на територији општине. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда Стратегије /Програма за развој туризма  

• Израда Програма подршке категоризацији сеоских домаћинстава 

• Организовање обука о уређењу, опремању и категоризацији објеката у домаћој радиности (собе, куће, 
апартмани) и сеоским туристичким домаћинствима 

• Организовање обука за коришћење ИПАРД III програма (мера 7 - диверсификација пољопривредних 
газдинстава и развој пословања) за рурални туризам 

• Јачање капацитета пружаоца услуга у туризму 

• Подстицаји за развој руралног и сеоског туризма за физичка лица са територије општине 

• Категоризација смештајних и угоститељских објекта и уношење на портал е-Туриста 

• Подршка у процесу лиценцирања туристичког водича.  
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 
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Број корисника 
субвенција у туризму 

Број 2022 0 2030 10 

 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 
 

Број категорисаних 
лежајева у смештајним 
јединицама на 
територији општине 

Број 2020 0 2030 50 
Министарство туризма: 
Категорисани објекти 
република Србија 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој туризма 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ТООЛ 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
3.2 Изградња и уређење туристичке инфраструктуре и опремање туристичких објеката 
и локација 

Тип мере: Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Развој туризма је није могућ без постојања адекватне инфраструктуре и планско-урбанистичко 
дефинисаних и разрађених туристичких целина. У протеклом периоду општина Лебане је усвојила планове 
детаљне регулације за археолошко налазиште "Царичин Град, уређење туристичке зоне у делу насеља Дрводељ 
и уређење туристичко рекреативног парка "Чукљеник" и спортско рекреативног центра "Јаруге". На овим 
локалитетима дефинисана су правила очувања, заштите и уређења простора као и правила грађења објеката што 
је плански основ за израду техничке документације за развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Мера 
се односи на изградњу туристичке инфраструктуре као предуслова за развој туризма и подстицаја развоја 
предузетништва у области туризма. Активности у оквиру ове мере ће допринети разноликости и унапређењу 
туристичке понуда кроз различите пројекте који укључују унапређење и изградњу комуналне и туристичке 
инфраструктуре, уређење паркова, шеталишта, бициклистичких стаза, споменика културе, постављање 
туристичке сигнализације, уређење археолошких локалитета и заштићених природних предела и сл. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Изградња туристичке инфраструктуре на локацији "Царичин град" (изградња објекта визиторског центра, 
инфо пулта, припадајуће инфраструктуре, ограђивање локалитета са видео надзором и опремање 
туристичких објеката). 

• Уређење туристичке инфраструктуре и опремање туристичких објеката на осталим атрактивним локацијама. 

• Изградње туристичке супраструктуре. 

• Изградња / реконструкција објеката за промоцију локалних производа. 

• Изградња отворених спортских терена (поливалентно игралиште за више спортова, кошаркашко игралиште, 
тениска игралишта на различитим подлогама и сл.). 

• Изградња "Авантура парка" и уређење градског излетишта. 

• Мапирање и уређење пешачких и бициклистичких стаза. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број инвестиционих 
пројеката за уређење 
туристичке 
инфраструктуре и 
опремање туристичких 
објеката и локација 

Број 2022 0 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду 

Број изграђених/ 
реконструисаних 
туристичких објеката и 
локација 

Број 2022 0 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

Број објеката за 
промоцију локалних 
производа 

Број   0 2030 1  
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Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  
 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој туризма 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ТООЛ 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
3.3 Развој одрживе туристичке понуде и туристичких производа путем заштите, 
уређења и модрене презентације локалне природне и културно-историјске баштине 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне  

Опис мере: Природна и културно-историјске баштина је значајан ресурс за развој туризма и представља важан 
сегмент идентитета општине Лебане. Концепт заштите и одрживог коришћења природног и културног наслеђа 
подразумева очување биолошке разноврсности, вредности предела, конзервацију културног наслеђа и 
остварење добробити локалне заједнице кроз планско, контролисано и ограничено коришћење ресурса и 
простора за развој туризма. Постоји потреба да се побољша визуелни идентитет објеката историјског и 
архитектонског наслеђа као и да се покрене нови циклус археолошких истраживања. Неопходни су радови на 
унапређењу инфраструктуре и презентацији природног и културног наслеђа на потпуно нови, савремени начин 
како би прошлост сусрела будућност. Осим побољшања туристичке инфраструктуре и развоја нових аутентичних 
производа нарочито у сеоском туризму, потребно је интегрисање туристичких производа у јединствену понуду, 
као и интензивна промоција коришћењем дигиталних и других савремених алата и материјала. Општина Лебане 
је дестинација погодна за кратке посете, тако да акценат треба ставити на развој програма и тура погодних за 
викенд туризам, засноване на аутентичном културно-историјском наслеђу. Развој људских ресурса и капацитета 
за ефикасно управљање, контролу и промоцију, важна су компонента развоја туристичког производа. Мапирање 
туристичких производа и услуга, креирање понуде тура и рута и њихова промоција путем дигиталних 
маркетиншких алата су кључне активности. Нарочито је важно интегрисану понуду реализовати преко 
туристичких агенција пласирати на тржиште Србије и ширег региона. Ова мера подразумева реализацију низа 
активности у циљу производње мултимедијалних и дигиталних садржаја у областима природног и културног 
наслеђа. Употребом савремених технологија ово наслеђе биће афирмисано, презентовано и доступно широј 
публици, што ће свакако утицати и на упознавање јавности са значајем заштите и очувања природе и културно-
историјских споменика и покретног културног наслеђа, али и на побољшање туристичке понуде. Ова мера 
реализоваће се кроз израду виртуелних тура. За представљање појединих природних локалитета и посебних 
природних вредности као и споменика културе увешће се употреба QR кодова у израда 3D модела, применом 
технологије проширене стварности. На овај начин омогућује се туристима презентовање археолошких налазишта 
и артефаката и природних атракција на пријемчив начин. Постављање и прилагођавање туристичке 
сигнализације и ознака, туристичко мапирање и дигитализација обележавања културно историјских споменика 
и туристичких локалитета и естетско уређење насеља Лебане и других локалитета је неопходно ради стварања 
привлачне туристичке дестинације домаћим и страним туристима. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Инвестиционе интервенције на заштити и туристичкој презентацији локалне природне и културно-историјске 
баштине. 

• Уређење и опремање визиторских центара.  

• Постављање адекватне туристичке сигнализације (хоризонтална и вертикалне). 

• Дигитализација и израда дигитална презентације покретног и нематеријалног наслеђа. 

• Израда интерактивне презентације (SMART платформе и интерактивни водичи - QR кодови) природне и 
културно-историјске баштине. 

• Организовање стручне службе туристичког-водича. 

• Креирање тематских, туристичких рута на тему Царичин град, и њихова инкорпорација у туристичку понуду 
организатора путовања у земљи и иностранству. 

• Развој туристичког производа специјалних интересовања (тематске руте: пешачке, бициклистичке, руте на 
тему природа Радана, живот и значајни догађаји цара Јустинијана и царице Теодоре и сл.)  

• Подршка сарадњи приватног и јавног сектора на креирању заједничке туристичке понуде.  
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Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број извршених 
инвестиционих 
интервенција на 
заштити и туристичкој 
презентацији локалне 
природне и културно-
историјске баштине 

Број 2022 0 2030 10 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

Број уређених и 
опремљених 
визиторских центара у 
заштићеним добрима 

Број 2022 0 2030 2 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

Број уређених и на 
адекватан начин 
обележених (туристичка 
сигнализација) 
туристичких центара и 
зона 

Број 2022 1 2030 3 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

Број интерактивних 
презентација (SMART 
платформе и 
интерактивни водичи - 
QR кодови) локалне 
природне и културно-
историјске баштине 

Број 2022 0 2030 3 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој туризма 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ТООЛ 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 3.4 Унапређење и развој туристичких манифестација 

Тип мере: 
Подстицајне 
Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Манифестације су од значаја за продужење туристичке сезоне и повећање потрошње туриста. У 
културном, економском и друштвеном погледу, манифестације могу имати велики значај за развој туризма у 
дестинацији, наравно, само ако постоји адекватна туристичка валоризација.  
У првом реду омогућавају да културно наслеђе народа (уметност, обичаји, фолклор) буде сачувано и 
презентовано, али доприносе и остваривању значајних прихода од туризма, дају допринос валоризацији 
појединих природних вредности, као и очувању културног идентитета и социјалног интегритета локалне 
заједнице. Манифестације се планирају годину дана унапред како би се привукла пажња гостију, учесника и 
туриста и постигао пун ефекат. Општина Лебане организује велики број занимљивих културно - спортских 
манифестација чији је распоред усклађен у току године. Треба интензивно радити на креирању целогодишњег 
календара различитих догађаја како би постојећа понуда била што атрактивнија. Манифестације представљају 
изузетну прилику за профилисање и афирмисање општине у домаћим и међународним оквирима, јачање 
интензитета културног живота заједнице и културних потенцијала у ужем и ширем окружењу. Ова мера 
допринеће обогаћивању туристичке понуде општине као атрактивне туристичке дестинације.  
Акције за реализацију ове мере иду у правцу унапређења постојећих манифестација и њиховом презентовању 
потенцијалним посетиоцима. Мера спада у информативно‐едукативне и треба да допринесе повећању 
популарности културно‐историјског наслеђа. 
 
Активности за спровођење мере: 
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• Подршка унапређењу и развоју туристичких манифестација. 

• Подршка сарадњи приватног и јавног сектора на унапређењу и развоју туристичких манифестација 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број одржаних 
туристичких 
манифестација 

бр./год. 2022 10 2030 12 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој туризма 

Одговорни субјект(и): ТООЛ 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 3.5 Промоција туристичке понуде и едукација актера у туризму 

Тип мере: Информативно-едукативне 

Опис мере: Промоција туристичких потенцијала представља обухватање, инвентаризацију, визуелизацију и 
валоризацију туристичких и укупних развојних потенцијала општине, са посебним освртом на препознатљивост 
и даљи развој имиџа општине. Промоција туристичке понуде обухватаће презентацију општине како атрактивног 
туристичког места у Србији и иностранству. Како би се унапредила туристичка понуда неопходна је едукација 
туристичких актера у циљу прихватања и усвајања потребних знања за што бољи приступ посетиоцима који би 
дестинацију препоручили и уврстили је у свој план путовања. У домену изградње капацитета потребно је 
применити нове методе маркетинга засноване на коришћењу дигиталних технологија. Туристички актери из 
јавног и приватног сектора морају унапреди вештине и алате неопходне за нове изазове у маркетингу, продаји и 
дистрибуцији информација о туристичкој понуди општине. За потребе реализације ефикасне маркетинг 
промоције неопходни су видео спотови који промовишу културно-историјске и природне лепоте општине и 
околине, интерпретација обичаја, митова и легенди као и гастрономски каталози и сл. Ова мера укључује 
активности израде различитог промотивног материјала на српском и страним језицима, примену савремених ИТ 
решења у промотивне сврхе, наступ на сајмовима и манифестацијама сличног типа, одлазак на конгресе, 
конференције посвећене развоју туризма, стручне скупове, студијске туре, промовисање града у 
специјализованим часописима и различитим медијима, организацију манифестација и сличних догађаја. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Промоција општине у земљи и иностранству. 

• Посета и излагање на националним и регионалним сајмовима. 

• Организовање специјалистичких обука и тренинга за носиоце развоја туризма (управљање пројектима, 
пројектно финансирање, категоризација, стандардизација услуга, енергетска ефикасност… ). 

• Припрема и штампање туристичких публикација о туристичким потенцијалима општине. 

• Уређење WEB сајта туристичке организације. 

• Стручно усавршавање кадрова у Туризму. 

• Лиценцирање и ангажовање локалног туристичког водича. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 
понуду општине у 
земљи и/или 
иностранству 

бр./год. 2022 2 2030 3 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

Број организованих 
едукација за актере у 
туризму 

бр./год. 2022 1 2030 3 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Годишњи извештај  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 
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Програм буџета: Развој туризма 

Одговорни субјект(и): ТООЛ 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 
Мере за остварење приоритетног циља: 4. 

 

Назив мере: 
4.1 Планирање и пројектовање мрежа и објеката саобраћајне, енергетске и 
телекомуникационе инфраструктуре 

Тип мере: Подстицајне и институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Планирање просторног развоја и пројектовање инфраструктурних мрежа сервиса престављају 
условљене и међусобно повезане процесе. Постојање усвојених просторно планских докумената је основ за 
израду пројектно техничке документације. За изградњу инфраструктурне мреже и објеката саобраћајне, 
енергетске и телекомуникационе инфраструктуре потребна је пројектно техничка документација (идејни 
пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и др.), као један од услова за прибављање локацијских услова и 
грађевинске дозволе. Мера обухвата припрему и усвајање просторно планских докумената и израду пројектно 
техничке документације као и решавање сложених имовинско правних односа од значаја за развој 
саобраћајне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре. Реализацијом мере испуњују се предуслови за 
обезбеђивање финансијских средстава за потребе реализације инфраструктурних пројеката. Активности за 
спровођење мере:  

• Израда просторно планских докумената; Решавање имовинско правних односа за развој 
инфраструктуре; Израда пројектно техничке документације за мреже и објекте саобраћајне, 
енергетске и телекомуникационе инфраструктуре. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број припремљених 
просторно планских 
докумената 

Број 2022 10 2030 20 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Службени гласник града 
Лесковца: Одлука о 
усвајању просторно 
планског документа 

Број припремљене 
пројектно - техничке 
документација 

Број 2022 5 2030 20 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЦЕОП: 
Грађевинска дозвола 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Локални економски развој 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
4.2 Модернизација електроенергетских објеката и реконструкција нисконапонске 
мреже 

Тип мере: Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Постојећи електроенергетски објекти задовољавају садашње потребе потрошача уз недовољну 
сигурност напајања потрошача. У руралним деловима општине услед дотрајалости опреме често долази до 
кварова и прекида дотока електричне енергије. За задовољење будућих потреба неопходна је 
изградња/реконструкција и модернизација постојећих трансформаторских станица (замена дотрајале 
енергетске опреме, повећање капацитета, аутоматизација елемената постројења и др.), изградња 
недостајућих трансформаторских станица и водова, пре свега напонског нивоа и постојеће мреже нижих 
напонских нивоа.  
Изградњом нових далековода, повећањем броја трафо станица и затварањем енергетских прстенова, 
обезбедило би се безбедно и стабилно напајање електричном енергијом свих потрошача. Овом мером 
постићи ће се смањење губитака у дистрибутивним системима и повећати њихова ефикасност, оствариће се 
већи ниво поузданости рада система и обезбедити бољи квалитет снабдевања потрошача електричном 
енергијом. 
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Активности за спровођење мере: 
 

• Изградња и модернизација електроенергетских објеката (Трафо Страница). 

• Реконструкција / модернизација високо напонске као и нисконапонске мреже. 

• Уређење и чишћење траса нисконапонске и високонапонске мреже. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број изграђених или 
модернизованих 
електроенергетских 
објеката (ТС) 

Број 2022 3 2030 5 

Електро-дистрибуција 
Србије, д.о.о. Београд, 
Огранак Електро-
дистрибуција Лесковац, 
Погон Лебане: Извештај 

Проценат 
реконструисане 
/модернизоване 
нисконапонске мреже 

% 2022 3 2030 50 

Електро-дистрибуција 
Србије, д.о.о. Београд, 
Огранак Електро-
дистрибуција Лесковац, 
Погон Лебане: Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Локални економски развој 

Одговорни субјект(и): 
Електро-дистрибуција  
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
4.3 Унапређење јавне безбедности и изградња, реконструкција и модернизација 
мрежа и објеката саобраћајне инфраструктуре 

Тип мере: 
Информативно-едукативне 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Модерна саобраћајна инфраструктура и уређење јавних површина су основни предуслови 
квалитетног живота на одређеном подручју. За квалитет живота становништва, посебно значајну улогу има 
повезаност насељених места као и стање локалних саобраћајница у самим местима. Локалну путну мрежу чини 
184,90 km општинских путева, од чега је само 21,9% са савременим коловозом. Проценат саобраћајница са 
савременим застором је мали, путни објекти су дотрајали или оштећени, а недостаје и саобраћајна 
сигнализација. У оквиру ове мере радиће се на изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних 
путева и других јавних објеката који су од значаја за живот грађана. То подразумева санацију, односно 
реконструкцију и повећање капацитета оштећених путева као и реконструкцију и повећање капацитета 
саобраћајница у градском насељу Лебане. Унапређењем путне мреже кроз асфалтирање локалних путева и 
улица, побољшаће се квалитет живота локалног становништва нарочито у руралном подручју, а такође и 
обезбедити боља повезаност свих делова општине, што ће створити услове за убрзани развој привреде и 
привлачење нових инвестиција. Поред изградње локалних путева планира се редовно одржавање постојећих 
путева и уређење јавних површина за паркиралишта. У домену саобраћајне безбедности планира се припрема и 
реализација посебног програма за унапређење јавне безбедности као и постављање саобраћајне сигнализације 
и видео надзора на безбедносно ризичним локацијама. Реализацијом овог програма и обезбеђењем савремене 
саобраћајне инфраструктуре повећаће се безбедност учесника у саобраћају, одрживост и доступност транспорта. 
Активности за спровођење мере: 

• Изградња, реконструкција и санација свих градских и сеоских улица на територији општине Лебане. 

• Изградња, реконструкција и санација асфалтних локалних путева на територији општине Лебане. 

• Изградња локалних путева којима се општина Лебане повезује са суседним општинама.  

• Зимско и летње одржавање путева и улица на територији општине Лебане. 

• Поправка и реконструкција мостова на ј територији општине Лебане . 

• Изградња и реконструкција висећих мостова на реци Јабланици и Шуманки. 

• Санација клизишта и одрона на локалним путевима и изградња потпориних зидова. 

• Израда Програма за унапређење јавне безбедности. 

• Постављање видео надзора на безбедносно ризичним локацијама. 
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• Постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Дужина општинских 
путева са савременим 
коловозом 

 km 2020 40,5 2030 55,47 

РЗС: Публикација општине и 
региони за референтну годину 
- Поглавље 15.1. дужина 
путева 

Густина путева  km /km2 2020 0,7 2030 0,8 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 50. 

Проценат издвајања из 
буџета ЈЛС за потребе 
организације саобраћаја 
и саобраћајне 
инфраструктуре 

% 2022 5,77 2030 7 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Службени гласник града 
Лесковца: Одлука о Буџету 

Број уређених јавних 
површина за 
паркиралишта 

Број 2020 2 2030 2 
ЈКП: Извештај. ЈЛС - Савет за 
безбедност саобраћаја: 
Извештај 

Број новопостављене 
саобраћајне 
сигнализације 

Број 2020 65 2030 150 
ЈЛС - Савет за безбедност 
саобраћаја: Извештај 

Број усвојених програма 
за унапређење јавне 
безбедности 

Број 2022 0 2030 1 
ЈЛС - Савет за безбедност 
саобраћаја: Извештај 

Број постављених видео 
надзора на безбедносно 
ризичним локацијама 

Број 2022 0 2030 10 
ЈЛС - Савет за безбедност 
саобраћаја: Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Одговорни субјект(и): ЈП "Лебане" Лебане  
Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 4.4 Реконструкција и модернизација јавне расвете и објеката јавне намене 

Тип мере: Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Јавном расветом покривен је урбани део општине (градско насеље Лебане и приградска насеља). 
Градско насеље Лебане и села имају потребу за постављањем модерне јавне расвете и уређењем објекта јавне 
намене. Имајући у виду да систем јавног осветљења и трошкови његовог одржавања чине битну ставку у буџету 
локалних самоуправа модернизација треба да иде у правцу економичне и паметне расвете. Економичност се 
постиже заменом и уградњом савремених светлосних извора, који ангажују мању потрошњу електричне енергије 
уз већу ефикасност осветљења. Поред основне функције контроле и регулације уличног осветљења, паметна 
расвета има значајне функције које подстичу стварање једног паметног града. Јавно осветљење у комбинацији 
са другим паметним системима, сензорима и интелигентним информацијама, може да претвори инфраструктуру 
расвете у информативни аутопут који ће омогућити бројне друге погодности и услуге за становнике. Паметна 
расвета подразумева видео и звучни надзор, као и детекцију покрета који омогућавају ефикасно коришћење и 
пружање сигурносних услуга на подручјима где је потребна посебна обазривост (паркиралишта, гараже, градске 
улице које захтевају појачану сигурност, имовина од јавног значаја и друго). У домену уређења објеката јавне 
намене неопходно је измештање робне пијаце и уређење гробља, поготову у сеоским срединама. Активности за 
спровођење мере: 

• Модернизација постојеће јавне расвете и увођење паметне расвете. 

• Инсталирање нове или реконструкција постојеће уличне расвете на територији општине Лебане  

• Измештање робне пијаце на нову локацију и ширење простора за зелену пијацу. 

• Изградња и уређење гробља и изградња сточног гробља. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 
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Број замењених 
светиљки у систему 
јавне расвете 

Број 2022 130 2030 230 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
ЈКП/ЈП: Извештај.  

Покривености насеља 
Лебане модерном 
јавном расветом 

% 2022 5 2030 50 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
ЈКП/ЈП: Извештај.  

Број села покривен 
јавном расветом 

Број 2022 29 2030 39 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
ЈКП/ЈП: Извештај.  

Број реконструисаних/ 
изграђених објеката 
јавне намене. 

Број 2022 2 2030 7 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
ЈКП/ЈП: Извештај.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Комуналне делатности 

Одговорни субјект(и): ЈП "Лебане" Лебане  

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
4.5 Подршка унапређењу јавног информисања и развоју дигиталних комуналних 
сервиса 

Тип мере: 
Информативно-едукативне 
Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Евидентна је потреба за усавршавањем постојећих и успостављању нових канала и алата за 
комуникацију са грађанима и привредом. Мера обезбеђује услове за остварење права грађана на 
информисање, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама и електронским медијима, 
укључујући и интернет странице уписане у регистар медија. Интенција је да медији буду средство јавног 
информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, a уз 
афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања 
приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана. Истовремено мера доприноси повећању 
транспарентности комуналних организација путем развоја и приближавања дигиталних комуналних сервиса 
грађанима и привреди. Модернизацијом web портала ЈП и ЈКП и обезбеђивањем дигиталних алата и 
апликација за комуналне услуге повећаће се квалитет комуналних услуга. Активности за спровођење мере: 

• Јавни позив за суфинансирање пројеката/програма из области јавног информисања. 

• Модернизација web портала ЈП и ЈКП. 

• Развој дигиталних алата и апликација за комуналне услуге. 

• Формирање инфо и ситуационог центра за јавне институције комуналних делатности. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број корисника 
субвенција за 
унапређење јавног 
информисања 

бр./год. 2022 2 2030 5 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

Број модернизованих 
web портала ЈП и ЈКП. 

Број 2022 0 2030 4 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈКП/ЈП: Извештај.  

Број развијених 
дигиталних апликација 
за комуналне услуге 

Број 2022 0 2030 3 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈКП/ЈП: Извештај.  

Проценат грађана који 
користи дигиталне 
комуналне услуге и 
сервисе 

% 2022 0 2030 30 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈКП/ЈП: Извештај.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Комуналне делатности 
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Развој културе и информисања 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
Локална ЈКП  
Локална ЈП 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Мере за остварење приоритетног циља: 5. 
 

Назив мере: 
5.1 Инфраструктурна модернизација и опремање васпитно-образовних установа 
савременим наставним средствима 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Друштвена инфраструктура је важна компонента друштвеног стандарда заједнице, а 
задовољавање јавних потреба у друштвеним делатностима једна је од основних надлежности локалне 
самоуправе. Општина Лебане сваке године издваја значајна новчана средства за финансирање васпитно 
образовних институција. Расходи за образовање корисника буџетских средстава и остварене инвестиције у 
образовање показују тенденцију раста из године у годину. Општина Лебане је 2020.г. расходе за образовање 
у односу на 2016.г. повећала за 4,46%, док су за исти период остварене инвестиције у образовање повећане за 
80,15%. Овом мером се желе унапредити и проширити капацитети за предшколско и школско васпитање и 
образовање деце, повећа обухват деце припремним предшколским програмом, да се унапреде услуге 
дневног боравка за децу и обезбеде савремена наставна средства за ученике и наставнике основног и средњег 
образовања и да се повећа број реконструисаних објеката предшколског, основног и средњег образовања. 
Активности у оквиру ове мере ће допринети да се деци у општини Лебане омогуће услови за квалитетан 
боравак, смештај, наставу, безбедност, приступачност, потребан ниво хигијене и енергетске ефикасности 
објеката предшколског и школског образовања. Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера 
подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни донатора. Активности 
за спровођење мере: 

• Израда пројектно техничке документације. 

• Реконструкција и адаптација објеката предшколског, основног и средњег образовања на територији 
општине Лебане 

• Опремљене савременим наставним средствима објеката предшколског, основног и средњег образовања 
на територији општине Лебане. 

• Дигитализација наставе. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Обухват деце 
припремним 
предшколским 
програмом 

% 2020 96,8 2030 98 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 23. 

Нето стопа обухвата 
основним образовањем 

% 2020 95,2 2030 98 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 28. 

Стопа одустајања од 
школовања у средњем 
образовању 

% 2020 1,4 2030 1,2 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 51. 

Број реконструисаних 
објеката предшколског, 
основног и средњег 
образовања. 

Број 2022 2 2030 6 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Образовне установе: 
Извештај о раду 

Број образовних 
установа које су 
опремљене савременим 
наставним средствима 

Број 2022 2 2030 5 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Образовне установе: 
Извештај о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 
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Програм буџета: 
Предшколско образовање и васпитање 
Основно образовање и васпитање 
Средње образовање и васпитање 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
Локалне васпитно-образовне установе 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
5.2 Подршка инклузивном образовању и повећању професионалних компетенција 
запослених у васпитно-образовним установама 

Тип мере: 
Информативно-едукативне 
Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Закон о основама система васпитања и образовања је поставио темеље модерног система 
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и омогућио инклузивно образовање које отвара 
могућност за сву децу да се школују и добију подршку која им је неопходна. Основни постулати образовања 
су, по овом документу, доступност, квалитетно образовање за све и демократизација образовања. У општини 
Лебане, обухват деце припремним предшколским програмом износи 96,8%, нето стопа обухвата основним 
образовањем износи 95,2% ( 98,5% и девојчица 91,9%). Стопа завршавања основне школе износи 99,7%. Стопа 
одустајања од школовања у основном образовању је 0,3%. Највећа стопа одустајања од школовања у средњем 
образовању је у 2018.г. а најнижа у 2019 години. Стопа одустајања од школовања у средњем образовању у 
2020.г. износила је 1,4%. Према наведеним параметрима општина се уклапа у национални просек, међутим 
како би се деци омогућило да прате савремена кретања у области образовања, у свим школама је евидентна 
потреба за усавршавањем наставног особља у складу са тренутним и будућим трендовима савременог 
образовања. Очекује се да ће реализација ове мере да допринесе повећању процента становништва са 
основним, средњим и високим образовањем као и подизању нивоа знања, вештина и професионалних 
компетенција запослених у васпитно образовним установама. Реализацијом активности у оквиру ове мере 
треба остварити унапређење квалитета предшколског, основног и средњег образовања, обезбеђење 
прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом, као и прилагођавање образовања потребама 
привреде. Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће средстава 
буџета општине, али и средства домаћих и међународни донатора. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Умрежавање наставног особља у циљу размене искустава. 

• Организовање обука за унапређење професионалних компетенција запослених у образовним 
установама. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Становништво (15+) са 
основним образовањем, 
као % укупног 
становништва (15+) 

% 2020 22,4 2030 25 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 02. 

Становништво (15+) са 
средњим образовањем, 
као % укупног 
становништва (15+) 

% 2020 43,2 2030 50 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 06. 

Становништво (15+) са 
високим образовањем, 
као % укупног 
становништва (15+) 

% 2020 4,2 2030 4,5 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 14. 

Број реализованих обука 
за унапређење 
професионалних 
компетенција 
запослених у 
образовним установама 

бр./год. 2022 3 2030 5 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Образовне 
установе: Извештај о 
раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 
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Програм буџета: 
Основно образовање и васпитање 
Средње образовање и васпитање 

Одговорни субјект(и): Локалне васпитно-образовне установе 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
5.3 Прилагођавање образовних програма потребама привреде и промоција 
дуалног и доживотног образовања 

Тип мере: 
Информативно-едукативне 
Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: У циљу усклађивања образовања са привредом у општини Лебане, идентификована је потреба за 
прилагођавањем наставних профила у Средњој школи услед постојања потенцијала у специфичном 
привредном окружењу и културно-историјском наслеђу општине Лебане. Мала и средња предузећа од својих 
запослених очекују да поседују одређена знања и вештине које у овом тренутку не могу да стекну у постојећем 
образовном систему. Интерес за разне процесе учења који се одвијају ван формалних образовних установа 
показује тренд раста. Из тих разлога је неопходно унапређење формалног и неформалног образовања. 
Посебан сегмент представљају програми неформалног образовања, са акцентом на образовање одраслих и 
укупни развој радне снаге. Дуално образовање је део формалног система образовања и представља модел у 
ком се теоријска знања стичу у школи, док се практична знања и вештине стичу код послодавца, у реалном 
радном окружењу. На територији општине Лебане постоје две средње школе, од којих средња техничка школа 
"Вожд Карађорђе" образује кадрове трећег и четвртог степена стручне спреме у подручјима рада машинство 
и обрада метала, саобраћај, економија, право и администрација са укупно 6 образовних профила. У овој 
средњој стручној школи истовремено се реализују дуални и класични модел образовања. Циљ ове мере је да 
се повећа број ученика четворогодишње стручне школе, да се повећа број профила у дуалном образовању као 
и да се да се повећа број реализованих програма неформалног образовања. Очекивани ефекат мере огледао 
би се у стручној радној снази спремној да одговори захтевима и потребама послодаваца за одређеним 
пословнима чиме би ученици и студенти брже долазили до жељеног посла, а послодавац до адекватног кадра. 
Мера подразумева формалну подршку видовима и неформалним видовима образовања јер су се показали 
као неопходни за подршку приведи као услови за ново запошљавање и само запошљавање. Мера спада у 
подстицајне и информативно‐едукативне мере. Активности за реализацију мере допринеће да незапослени 
брже дођу до жељеног посла, а послодавац до адекватног кадра. Финансирање активности, инвестиција које 
обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни 
донатора. Активности за спровођење мере: 
 

• Израда и реализација програма дуалног образовања. 

• Спровођење програма дуалног образовања.  

• Креирање нових образовних профила у дуалном образовању. 

• Подршка формирању програма неформалног образовања. 

• Подршка спровођењу програма преквалификације и доквалификације радника у складу са захтевима 
инвеститора. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број ученика 
четворогодишње 
стручне школе, као % 
укупног броја ученика у 
редовним средњим 
школама 

Број 2020 55,1 2030 60 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Образовање. 
Индикатор број 48. 

Број образовних 
профила у дуалном 
образовању 

Број 2022 2 2030 4 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја. План уписа 
ученика у средњу школу  

Број ученика у дуалном 
образовању 

Број 2022 4 2030 10 

Министарство просвете, 
науке и технолошког 
развоја. План уписа 
ученика у средњу школу  
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Број реализованих 
програма неформалног 
образовања  

бр./год. 2022 3 2030 5 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Образовне 
установе: Извештај о 
раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Средње образовање и васпитање 

Одговорни субјект(и): Средња техничка школа  

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
5.4 Побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга и капацитета за 
њихово спровођење 

Тип мере: 
Информативно-едукативне 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Општина Лебане тежи повећању ефикасности социјалне и здравствене заштите која одговара на 
потребе грађана. Квалитетна социјална и здравствена заштита доступна свим грађанима, рањивим 
маргинализованим појединце и групе којима је неопходна организована помоћ заједнице, као и грађане који 
нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју егзистенцију.  
Вођење одговорне политике социјалне и здравствене заштите на локалном нивоу није могуће без постојања 
адекватне инфраструктуре, која ће омогућити приступачност свим релевантним институцијама, особама са 
инвалидитетом и других рањивих група. Социјалну заштиту у општини Лебане пружа Центар за социјални рад 
и хранитељске породице. Просечна стопа ризика од сиромаштва у општини износи 54,60% и значајно је виша 
од републичког просека (25,70%). Примарну здравствену заштиту на територији општине организује и 
спроводи Дом здравља Лебане. Најближа стационарна здравствена установа је у граду Лесковцу. Дом здравља 
у свом саставу има здравствену станицу у насељу Бошњаце и 5 амбуланти у насељима општине Лебане. Циљ 
ове мере да да се унапреди квалитета социјалних и здравствених услуга и капацитета за њихово спровођење. 
Путем ове мере жели се унапредити систем социјалних услуга за сваког корисника и друштва у целини, 
смањити социјална неједнакост, промовисати социјална укљученост бољим приступом социјалним, 
здравственим и другим друштвеним услугама и садржајима. Реализацијом ове ће се инфраструктурно 
модернизовати и опремити објеката социјалне и здравствене заштите, повећати број лекара и смањити број 
корисника новчане социјалне помоћи. Мера спада у инвестиционе и информативно‐едукативне а активности 
за реализацију мере ће омогућити да сви грађани општине Лебане имају бољи приступ и квалитет социјалних 
и здравствених услуга. Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће 
средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни донатора.  
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда пројектно техничке документације 

• Реконструкција објеката социјалне заштите. 

• Реконструкција, адаптација и доградња сеоских амбуланти и Дома Здравља Лебане.  

• Опремање објеката здравствене заштите савременим средствима (кола хитне помоћи; Рендген апарата; 
ултразвучног апарата; ЕКГ, лабораторијске опреме и друге опреме за рад). 

• Организација превентивних прегледа становништва.  

• Смањење родних стереотипа и промоција родне равноправности у јавности. 

• Пружање услуге помоћи у кући за старија и одрасла лица. 

• Подршка едукацији и стручном усавршавању радника у здравству и социјалној заштити. 

• Проширење постојећих и увођење нових социјалних услуга. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број објеката социјалне 
и здравствене заштите 
који су инфраструктурно 

Број 2022 0 2030 1 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Центар за 
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модернизовани и 
опремљени 

социјални рад: Извештај 
о раду 

Број корисника новчане 
социјалне помоћи 

Број 2020 1709 2030 1500 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална 
заштита. Индикатор број 
01. 

Број корисника новчане 
социјалне помоћи, као % 
укупног броја 
становника 

% 2020 8,94 2030 7,85 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална 
заштита. Индикатор број 
02. 

Број лекара за школску 
децу и омладину на 
1.000 школске деце и 
омладине 

Број 2020 0,4 2030 0,5 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Здравство. 
Индикатор број 19. 

Број лекара – заштита 
здравља жена, на 1.000 
жена 

Број 2020 0,12 2030 0,15 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Здравство. 
Индикатор број 21. 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Социјална и дечја заштита 
Здравствена заштита 

Одговорни субјект(и): 
Центар за социјални рад 
Дом здравља 
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
5.5 Подршка социјалној инклузији друштвено осетљивих група и унапређење услова 
становања социјално-угрожених породица 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Закон о локалној самоуправи обавезује локалне самоуправе да се старају о остваривању људских и 
мањинских права. Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе 
инклузивне јавне политике. Општина Лебане је у складу са Законом, планирала је увођење 8 услуга социјалне 
заштите, од тога у 2022 години активне су само 2 услуге . У општини Лебане, је у циљу социјалног укључивања 
Рома и Ромкиња, образовано Координационо тело и мобилна јединица. Координационо тело је образовано као 
посебно радно тело општинског већа општине Лебане и то је мулти-секторско тело. Његов основи задатак је 
координисано спровођење мера јавних политика које су усмерене на побољшање положаја Рома и Ромкиња који 
бораве на територији општине. Општина Лебане у овом планском периоду планира да створи услове за 
достојанствено становање свих грађана на територији општине Лебане па се планира припрема и спровођење 
програма социјалног становања, и изградња станова. Мера се односи на пружању подршке социјалној инклузији 
свих осетљивих група и побољшању услова становања социјално-угрожених породица. Реализација ове мере ће 
допринети да се повећа број доступних услуга социјалне заштите из надлежности ЈЛС. Кроз реализацију ове мере 
становништво старије од 65 година ће имати бољи приступ Помоћи у кући а Ромској популацији ће се побољшати 
комунална опремљеност становања, повећати број културних програма и манифестација. Такође, повећаће се и 
број изграђених станова намењених социјално-угроженим породицама. Финансирање активности, инвестиција 
које обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни 
донатора.  
 
Активности за спровођење мере: 

• Увођење нових услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС. 

• Подршка програмима "Помоћи у кући за старија лица". 

• Подршка организацији ромских културних програма и манифестација. 

• Изградња социјалних станова. 

• Подршка у трајном стамбеном збрињавању избеглица и интерно расељених лица. 

• Комунално опремање ромских насеља. 

• Реконструкција Ромског образовног центра. 
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• Реализација програма за дошколовање и преквалификације за младе ромске националности као и младе 
из социјално угрожених породица. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број доступних услуга 
социјалне заштите у 
надлежности ЈЛС 

Број 2018 2 2030 4 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална заштита 
у надлежности општине. 
Индикатор број 01. 

Корисници Помоћи у 
кући за старија лица, као 
% старијег становништва 
(65 и више) 

% 2018 0,9 2030 1,5 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална заштита 
у надлежности општине. 
Индикатор број 12. 

Број реализованих 
ромских културних 
програма и 
манифестација. 

бр./год. 2022 2 2030 3 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број изграђених станова Број 2020 4 2030 8 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 57. 

Број корисника помоћи 
у трајном стамбеном 
збрињавању избеглица 
и интерно расељених 
лица 

Број 2020 4 2030 5 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Повереништво за избегла и 
расељена лица: Извештај 

Број ромских насеља у 
којима је побољшана 
комунална 
опремљеност 

Број 2022 1 2030 3 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Социјална и дечја заштита 

Одговорни субјект(и): 
Центар за социјални рад 
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
5.6 Подршка оснаживању породице применом подстицајних мера популационе 
политике и увођење механизама за превенцију малолетничке деликвенције и 
жртвама породичног насиља 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 

Опис мере: Општина Лебане се суочава са неповољним демографским кретањима и миграцијом младих. 
Млади напуштају општину и због стицања вишег и високог образовања и запошљавања и често се не враћају 
у Лебане. С тим у вези неопходно је увести мере које ће младе, и будуће брачне парове мотивисати да своју 
будућност остваре у општини, и мотивисати да се одлуче за оснивање породице и за већи број деце. Мера 
подразумева обезбеђење средстава за вештачку оплодњу, саветовалиште за родитеље и породицу, 
подстицаје за рађање, боље услове за упис деце у вртиће и школе. Механизми за превенцију малолетничке 
деликвенције се развијају у оквиру рада Центра за социјални рад али да би они дали свој максимални ефекат 
од виталног значаја је институционална подршка и међу секторска сарадња свих релевантних актера у овој 
сфери. Умрежавање деловања породице, школе и надлежних органа (МУП) може довести до смањења 
вршњачког насиље и деликвентног понашање ученика. Општина Лебане планира да програме подршке 
оснаживању породице подржавати како кроз медије, институционално кроз стратешка документа и планове 
рада и финансијски кроз финансирање тих пројеката и иницијатива. Циљ ове мере је да се оснаже породице 
кроз мере популационе политике и да се превенира малолетничка деликвенција и породично насиље. 
Реализацијом овог циља ће се повећати броја становника предшколског узраста, смањити број случајева 
породичног насиља и стопа деце у сукобу са законом. Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова 
мера подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни донатора. 
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Активности за спровођење мере: 
 

• Формирање саветовалишта за жртве породичног насиља. 

• Увођење СОС телефона за пријаву случајева породичног насиља према деци и женама. 

• Организација информативно - едукативних кампања за превенцију малолетничке деликвенције и 
спречавања породичног насиља. 

• Пружање подршке ОЦД које се баве темама превенције малолетничке деликвенције и/или превенцији 
породичног насиља. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Становништво - 
Предшколски узраст (0-
6), као % укупног 
становништва 

% 2020 5,9 2030 6,49 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 13. 

Број пријављених 
случајева породичног 
насиља према деци 

Број 2020 10 2030 8 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална 
заштита. Индикатор број 
29 

Број пријављених 
случајева породичног 
насиља према женама 

Број 2020 62 2030 50 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална 
заштита. Индикатор број 
30 

Стопа деце у сукобу са 
законом 

% 2020 5,78 2030 4,62 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Социјална 
заштита. Индикатор број 
32 

Број информативно-
едукативних кампања за 
превенцију 
малолетничке 
деликвенције и 
спречавања породичног 
насиља 

бр./год. 2022 2 2030 3 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Центар за 
социјални рад: Извештај 
о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Социјална и дечја заштита 

Одговорни субјект(и): 
Центар за социјални рад 
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
5.7 Инфраструктурна модернизација и опремање установа за спорт и културу и развој 
спортске инфраструктуре у школама 

Тип мере: Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Развој спорта има вишеструку позитиван утицај у на друштво у целини, на физичко и психичко 
здравље становника, а посебно деце и младих. Општину Лебане карактерише недовољно развијена јавна и 
друштвена инфраструктура и недовољна опремљеност школа савременим образовним средствима и спортским 
реквизитима. Улагање у спорт и културу подразумева и унапређење спортске и инфраструктуре у области 
културе, развој школског спорта, подршку раду различитим организацијама, развој врхунског спорта, 
континуирано промовисање значаја спорта и здравих стилова живота. У наредном периоду неопходно је 
наставити са инфраструктурним унапређењем и опремањем објеката спортске инфраструктуре имајући у виду 
значај подизања квалитета живота. Циљ ове мере је да се установе за спорт и културу у општини Лебане 
модернизују и опреме савременим реквизитима за спорт и рекреацију. Мера подразумева инфраструктурно 
опремање постојећих и изградњу нових културних и спортских објеката за школску децу и омладину. Реализација 
ове мере ће створити услове за укључивање што већег броја деце, предшколског и школског узраста у културне 
и спортске активности и унапредити услове за реализацију активности у објектима из области спорта и културе.  
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Реализација ове мере ће омогућити реконструкцију 5 Дома културе у сеоским срединама у општини Лебане. 
Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, 
али и средства домаћих и међународни донатора.  
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда пројектно техничке документације за инфраструктурну модернизацију и опремање установа за спорт 
и културу. 

• Израда пројектно техничке документације за развој и осавремењавање спортске инфраструктуре у школама. 

• Инфраструктурна модернизација и опремање установа за спорт на територији општине. 

• Инфраструктурна модернизација и опремање установа културе на територији општине. 

• Реконструкција објекта културно-историјског значаја. 

• Изградња, реконструкција и/или опремљених фискултурних сала. 

• Реконструкција изградња и опремање Домова културе у сеоским срединама. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број реконструисаних и 
опремљених објеката из 
области културе  

Број 2020 1 2030  2 

 Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Установа културе: Извештај 
о раду 

Број реконструисаних и 
опремљених објеката из 
области спорта 

Број 2020 1 2030  4 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Установа спорта: Извештај 
о раду 

Број реконструисаних 
објекта културно-
историјског значаја 

Број 2020 0 2030  5 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. . 
Установа културе: Извештај 
о раду 

Број реконструисаних 
и/или опремљених 
фискултурних сала 

Број 2020 1 2030 5  

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Установа спорта: Извештај 
о раду 

Број реконструисаних 
Домова културе у 
сеоским срединама 

Број 2020 0 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Развој културе и информисања 
Развој спорта и омладине 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
Локалне културно-спортске установе и организације 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
5.8 Подршка реализацији културно-спортских садржаја и промоција здравих стилова 
живота 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 

Опис мере: Локална самоуправа кроз ову меру остварује корелацију између здравих стилова живота и очувања 
животне средине. Стварање инфраструктурних предуслова за активности у природи и промоцијом здравих 
стилова живота има за циљ афирмацију деце и младих за другачијим коришћењем слободног времена а 
прожима се и кроз меру заштите животне средине тако да је корист свеобухватна како за становништво тако и за 
локалну заједницу у целини. Општина Лебане обилује културно историјским наслеђем изузетног локалног и 
националног значаја, постоји традиција неговања културних и спортских дешавања локалних и регионалних, а 
као предност општине Лебане је чињеница да се у општини Лебане организује низ културних и спортских 
манифестације које су календарски усклађене.  
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Самим тим, значај улагања у модернизацију и опремање културно историјских објеката и објеката за развој 
спорта долази још више до изражаја. Ова мера подразумева изградњу недостајуће спортске инфраструктуре као 
што су мини пич терени и теретана на отвореном, дечија игралишта у руралним подручјима и организовање низа 
културно спортских догађаја и такмичења у циљу мотивисања деце и младих за бављење спортом и неговања 
здравих стилова живота. Активности које се односе на спровођење ове мере ће довести до повећања 
доступности спортских садржаја на територији општине Лебане. Финансирање активности, инвестиција које 
обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни 
донатора 
 
Активности за спровођење мере: 

• Изградња игралишта за спортско рекреативне активности на територији општине Лебане. 

• Изградња мини пич терена и теретана на отвореном. 

• Изградња дечијих игралишта на територији општине Лебане. 

• Организација културно-спортских манифестација. 

• Организација информативно-едукативних кампања за промоцију здравих стилова живота. 

• Анимирање становништва за здраве стилове живота (промоција женског здравља, превенција кардио-
васкуларних болести, дијабетеса…). 

• Успостављање система школског спорта и такмичења у школском спорту. 

• Кампања за здраве стилове живота и промовисање спорта код ученика основних и средњих школа 

• Развој рекреативног спорта у циљу унапређења здравља грађана општине Лебане. 

• Развијање програма здравих стилова живота. 

• Јавне кампање за промовисање рекреативног спорта. 

• Активна подршка спортско рекреативним манифестацијама. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број изграђених мини 
пич терена и теретана на 
отвореном 

Број 2022 2 2030 4 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Установа спорта: Извештај 
о раду 

Број дечијих игралишта Број 2022 13 2030 15 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
ЈП/ЈКП: Извештај о раду 

Број организованих 
културно-спортских 
манифестација 

бр./год. 2022 5 2030 10 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Извештај. Установа спорта: 
Извештај о раду 

Број информативно-
едукативних кампања за 
промоцију здравих 
стилова живота 

бр./год. 2022 2 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој спорта и омладине 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
Локалне културно-спортске установе и организације 
Локалне васпитно-образовне установе 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
5.9 Мапирање, дигитализација и презентација културно-историјског наслеђа и 
савременог стваралаштва коришћењем напредних технологија 

Тип мере: 
Подстицајне 
Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: На територији општине Лебане се налази велики број материјалних и нематеријалних добара 
културно историјског наслеђа. Очување и промоција нематеријалних и материјалних историјских и 
традиционалних вредности је један од задатака општине Лебане. Културно – историјско наслеђе је веома 
важно у разумевању и креирању наше садашњости, као и планирању будућности.  
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Посебно је значајна економска валоризација културно историјског наслеђа, као једна од могућности да се 
становништво општине Лебане активира и унапреди свој економски положај. Циљ ове мере је подизање 
свести о значају културно историјског наслеђа и њиховом доприносу локалном економском развоју. 
Реализација ове мере ће допринети да се повећа број интерактивних web портала за презентацију културног 
наслеђа и савременог стваралаштва, да се повећа број дигитализованих споменика културе и регистра 
културно‐историјских споменика и заступљеност културно‐историјског наслеђа општине Лебане у медијима. 
Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, 
али и средства домаћих и међународни донатора 
 

Активности за спровођење мере: 
 

• Дигитализација споменика културе. 

• Креирање базе података културно‐историјских споменика. 

• Медијска промоција и презентација културно‐историјског наслеђа. 

• Креирање интерактивних web портала за презентацију културног наслеђа и савременог стваралаштва 

• Отварање музејске поставке о археолошком налазишту Јустинијана Прима. 

• Подршка изради студија заштите непокретног културног наслеђа, заштите археолошког наслеђа са 
превентивним археолошким истраживањима и заштите ратних меморијала са припадајућом 
евиденцијом. 

• Подршка аматерских организација које се баве културним стваралаштвом. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број интерактивних web 
портала за презентацију 
културног наслеђа и 
савременог 
стваралаштва 

Број 2022 0 2030 2 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. 

Број дигитализованих 
споменика културе 

Број 2022 1 2030 10 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. 

Број регистра културно‐
историјских споменика 

Број 2022 0 2030 1 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. 

Број медијских наступа и 
презентација културно‐
историјског наслеђа 

бр./год. 2022 1 2030  5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ТООЛ: 
Извештај о раду 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој културе и информисања 

Одговорни субјект(и): 
ТООЛ 
Локална самоуправа 
Завод за заштиту споменика културе Ниш 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 5.10 Подршка унапређењу положаја младих и подршка омладинском активизму 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 

Опис мере: Млади људи представљају најзначајнији покретач промена и напредка. Највећи проблем општине 
Лебане када је у питању положај младих у претходном периоду јесте незапосленост и изостанак перспективе за 
запошљавање или самозапошљавање. Све то узрокује одлазак младих. У циљу превазилажења ових проблема 
приоритети у омладинској политици на локалном нивоу су унапређење неформалног образовања младих и 
јачање сарадње са грађанским друштвом. Општина Лебане ће у наредном периоду подржати активности које су 
усмерене на неговање здравих стилова живота и унапређење квалитета живота младих из социјално угрожених 
категорија и развијање социјалне инклузије и смањење броја незапослених младих кроз унапређивање свих 
облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. Активности општине Лебане ће бити 
усмерене и на унапређење квалитета информисања и повећање мобилности младих кроз стварање услова за 



 134 

лакши приступ информацијама битних за њихово активније укључивање у живот локалне заједнице и кроз разне 
начине подршке за преузимање лидерских улога и одговорности младих.  
Посебну пажњу, општина Лебане ће усмерити на унапређење положаја младих и оснаживање волонтерског 
активизма младих као и унапређење квалитета слободног времена кроз увођење иновативних културних и 
спортских активности.Циљ ове мере је да се унапреди положај младих људи у општини Лебане и да се пружи 
подршка младима и њиховом активизму. Реализација ове мере допринеће да се повећа број талентованих 
ученика и студента који је добио подстицајна средстава, да се повећа број омладинских акција и пројеката и 
реализованих обука и едукација младих. Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера 
подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих и међународни донатора 
 
Активности за спровођење мере: 

• Организовање обука и едукација за младе. 

• Припрема пројеката за младе.  

• Подршка талентованим ученицима и студентима општине Лебане.  

• Организовање омладинских акција волонтера/волонтерки. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број талентованих 
ученика и студента који 
је добио подстицајна 
средстава 

бр./год. 2022 31 2030 40 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број омладинских акција 
и пројеката 

бр./год. 2022 2 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број реализованих обука 
и едукација младих 

бр./год. 2022 2 2030 4 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број активних 
волонтера/волонтерки 

бр./год. 2022 20 2030 50 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Развој спорта и омладине 

Одговорни субјект(и): Општинска управа - Канцеларија за младе 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 
Мере за остварење приоритетног циља: 6. 

 

Назив мере: 6.1 Унапређење процеса израде и имплементације планских докумената 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Регулаторне 

 
Опис мере: Урбанистичко и просторно планирање су средства за превођење урбаног и просторног развоја у 
планове и активности, као и пружања повратних информација за потребе њеног прилагођавања. Због тога, 
плански документи, просторни и урбанистички планови, представљају важно средство планирање и 
реализације функције развоја. Ажурност планске документације и ефикасност у њеном спровођењу 
представљају предуслов за ефикасну изградњу, квалитетну и поуздану понуду инвеститорима који желе да 
улажу и лакши приступ општинским услугама за све грађане. Припрема планских документа представља део 
ширег процеса у коме је план само један од инструмената управљања простором и унапређења квалитета 
живота свих грађана општине. Просторно и урбанистичко планирање је напредно средство за примену 
концепта одрживог развоја (урбаног и руралног подручја) као и његових делова/посебних целина (било да је 
ради реч о пословно-производним зонама или амбијенталним целинама). За побољшање процеса израде 
планских докумената је значајна и партиципација грађана, као и доступност података. Успостављање 
различитих регистара и информационих платформи које пружају неопходне податке као и већи број 
укључених актера у процес израде планских докумената, води ка квалитетнијим планским решењима. За 
потребе дефинисања јавне имовине иде се у правцу израде јединствене базе података о имовини општине са 
апликацијама за све аспекте и процесе управљања имовином. Овакав начин вођења евиденције знатно ће 
унапредити процес размене податка између служби и институција у општини и допринети ефикаснијој 
реализацији поступака који се спроводе у оквиру општинске управе. 
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Активности за спровођење мере: 

• Израда регистра јавне имовине. 

• Израда урбанистичко планске документације. 

• Увођење процеса мониторинга и евалуације планске документације. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Покривеност територије 
општине планским 
документима 
(Плановима генералне 
регулације и плановима 
детаљне регулације) 

% 2022 30 2030 50 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

Број регистара јавне 
имовине 

Број 2022 0 2030 1 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Становање, урбанизам и просторно планирање 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 6.2 Развој Географско-информационог система (ГИС) и е- услуга 

Тип мере: Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Модеран и брз приступ информацијама од пресудног су значаја за привлачење инвеститора. 
Предуслов за то је постојање квалитетне информационе основе. У наредном периоду неопходно је 
унапредити е-Управу, кроз проширивање постојећих и увођење нових услуга и успостављање географско 
информационог система (ГИС). ГИС представља интегрисани скуп база података, софтвера и хардвера који је 
способан за чување, уређивање, анализирање и приказивање просторних информација. Из угла корисника 
(грађани и привреда) ГИС омогућава постављање интерактивних упита како би се добиле потребне 
информације и извршила анализа и на основу тога донеле одговарајуће одлуке. Планирано је увођење ГИС 
решења које се тичу урбанистичког и просторног планирања, пољопривреде, туризма, заштите животне 
средине и имовине. Осим унапређења техничких капацитета кроз нове услуге и нова софтверска решења 
неопходно је обучити кадар општинске управе за употребу и коришћење наведених програма како би се они 
што ефикасније користили за пружање подршке грађанима и инвеститорима. Развој ГИС-а и нове е- услуге које 
произлазе из њега омогућиће рационално планирање и управљање простором на вази јавности и доступности 
информација. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Увођење ГИС-а  

• Увођење ГИС услуга (ГИС у области планирања и изградње, ГИС објеката од јавног значаја, итд.). 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број електронских 
услуга које се пружају 
привреди и грађанима 

Број 2022 4 2030 8 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

Број доступних гео-
просторних база податка 

Број 2022 0 2030 2 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Становање, урбанизам и просторно планирање 
Локални економски развој 
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Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 
 

Назив мере: 6.3 Модернизација ИТ опреме и унапређење дигиталних канала комуникације 

Тип мере: Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Информационе технологије, информациони системи и пословне софтверске апликације су постали 
кључни фактори за успешно прилагођавање организација новим условима пословања. Имајући у виду 
континуиран развој информационе технологије, а у циљу адекватног одговора свим изазовима које намеће 
информатичко друштво, у наредном периоду неопходно је побољшати техничку опремљеност ( рачунари, 
клима уређаји, штампачи, пројектори, скенери итд...) општинске управе и увести нова софтверска решења за 
унапређење пословања. Потребно је оснажити људске и техничко-технолошке капацитете за пружање е-
услуга. Мера укључује активности за успостављање ИТ система које локална самоуправа треба да изгради да 
задовољи потребе грађана и привреде. У циљу поспешивања ефикасности рада запослених и унапређивања 
квалитета пружања услуга грађанима потребно је извршити дигитализацију општинске архиве и увести систем 
за управљање документима (document management system) као и модернизацију web портала општинске 
управе. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Изградња ИКТ система општинске управе.  

• Постављање електронске табле и/или инфо тотема/киоска за грађане у услужном центру. 

• Дигитализација општинске архиве. 

• Модернизација web портала општинске управе. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број реализованих 
модернизација ИКТ 
система општинске 
управе 

Број 2022 0 2030 1 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Опште услуге локалне самоуправе 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Кратак (до 2 године) 

 

Назив мере: 
6.4 Развој система управљања људским ресурсима и континуираног усавршавања 
кадрова општинске управе 

Тип мере: Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Добро организована функција управљања људским ресурсима у општини Лебане представља један 
од важних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује да се приликом управљања пословима локалне 
самоуправе и остваривања услуга према грађанима и привреди примењују поузданост, ефикасност и 
делотворност, отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност. Нови приступ у 
управљању људским ресурсима у јавној управи заснива се на компетенцијама и има за циљ развијање пуног 
потенцијала сваког службеника, који континуираним развојем својих способности даје пун допринос у стварању 
управе по мери грађана и привреде. Стручно усавршавање и улагање у људске ресурсе одавно се сматра 
инвестицијом која обезбеђује резултате и успешност у било којој сфери пословања. Зато се данас најуспешнијим 
административним системима у Европи и свету сматрају они који су том питању посветили посебну пажњу и 
успоставили механизме за континуирано праћење потреба и изградњу кадровских капацитета стручним 
усавршавањем. У наредном периоду неопходно је израдити План обуке за усавршавања запослених, спровести 
анализе расположивости техничко-технолошких капацитета за пружање јавних услуга и спровести релевантне 
обуке за запослене у општинској управи. Ова мера, подразумева спровођење програма стручног усавршавања 
запослених у општинској управи према установљеним потребама (интерно истраживање потреба за стручним 
усавршавањем). 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда Плана за усавршавање запослених у општинској управи. 
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• Реализација обука и семинара за запослене из општинске управе. 

• Измена и допуна нормативних аката општинске управе. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број планова за 
усавршавање 
запослених у општинској 
управи 

бр./год. 2022 0 2030 1 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број обука, семинара и 
тренинга које су 
похађали запослени из 
општинске управе 

бр./год. 2022 2 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број службеника који је 
прошао сертификован 
програм стручног 
усавршавања код 
Националне академије 
за јавну управу 

бр./год. 2022 0 2030 30 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Опште услуге локалне самоуправе 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 6.5 Подршка организацијама цивилног друштва 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 

Опис мере: У процесу приступања Републике Србије Европској унији цивилно друштво има значајну улогу. 
Развијено цивилно друштво представља један од кључних политичких критеријума за напредак у процесу 
преговора за приступање Србије ЕУ. Успостављање владавине права, борба против корупције, заштита 
основних људских и мањинских права и слобода, економска и социјална кохезија, слобода медија нису могуће 
без активног учешћа цивилног друштва и управо оно приближава грађанима користи од процеса европских 
интеграција. Развијен цивилни сектор показатељ је развоја друштва у целини. Општину Лебане карактерише 
изузетно развијена мрежа организација цивилног друштва (ОЦД). На територији општине (према подацима 
АПР за 2021. г.) активни статус има 91 субјект непрофитног сектора. Главни изазов локалних ОЦД-а огледа се у 
њиховој финансијској одрживости која није на задовољавајућем нивоу. Локалне ОЦД-а се углавном 
финансирају пројектно. Њихов рад на ЕУ пројектима је чето отежан због непостојања адекватног механизам 
за предфинансирање и суфинансирање одобрених ЕУ пројеката. У том смислу реализација мере обезбеђује 
подршку одрживости ОЦД-а како би могли да реализују пројекте од интереса за грађане и привреду општине 
Лебане. Активности за спровођење мере: 

• Промоција партнерства локалне самоуправе и ОЦД-а за развој општине Лебане. 

• Реализација јавних конкурса за пројекте ОЦД-а. 

• Активно укључивање организација цивилног друштва у општинске савете и комисије. 

• Укључивање представника организација цивилног друштва у тела која се баве израдом општинских 
стратешких докумената. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Расходи за дотације 
невладиним 
организацијама 

хиљ. РСД 2020 45476 2030 54571,2 

Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Финансијски 
показатељи ЈЛС. 
Индикатор број 59 
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Број припремљених 
пројеката од стране 
локалних ОЦД на 
конкурс ЈЛС 

бр./год. 2022 1 2030 20 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Опште услуге локалне самоуправе 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Мере за остварење приоритетног циља: 7. 
 

Назив мере: 
Мера 7.1 Изградња капацитета за заштиту и одрживо управљање природним 
ресурсима 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Регулаторне 

Опис мере: Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које спречавају 
угрожавање животне средине и доприносе очувању биолошке разноврсности. Мера подразумева подизање 
капацитета и опремљености релевантних општинских служби и изградњу вештина и компетенција за планирање 
и имплементацију пројеката за заштиту и одрживо управљање природним ресурсима. У наредном периоду 
планира се припрема и реализација плана управљања отпадом, програма заштите и уређење земљишта, програм 
заштите биодиверзитета, плана заштите водотокова и изворишта и оперативног плана за одбрану од поплава за 
воде II реда.). Планом управљања отпадом би се дефинисало правилно управљање отпадом и спровођење низа 
прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 
отпада у циљу успостављања начела хијерархијског управљања отпадом, праћење токова отпада и мера за 
редукцију отпада, као и одговарајући третман неопасаног и опасног отпада у складу са законском регулативом. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Припрема програма и планова из области заштите животне средине и одрживог управљање природним 
ресурсима. 

• Реализација обука из области заштите животне средине и одрживог управљање природним ресурсима. 

• Опремање општинских служби за заштиту животне средине. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број усвојених програма 
или планова из области 
заштите животне 
средине 

Број 2022 1 2030 5 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду - 
Заштита животне средине 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа  

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
7.2 Развој информационог система за мониторинг и управљање заштитом животне 
средине 

Тип мере: Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: Заштита животне средине је свеобухватна област, а надлежности ЈЛС у тој области су бројне и 
значајне. Континуирана контрола и систематско праћење стања животне средине (мониторинг) је једна од 
надлежности ЈЛС. Мониторинг представља планско, системско и континуално праћење стања природе, 
односно делова биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, као део целовитог система праћења стања 
елемената животне средине у простору и времену. Мера обухвата изградњу информационог система за 
мониторинг и управљање заштитом животне средине на територији општине. За потребе квантитативно-
квалитативна оцене квалитета појединих параметра животне средине (ваздух, вода, земљиште) планира се 
постављање уређаја за њихово праћење и контролу. Овакав информациони систем би истовремено омогућио 
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надлежним органима бољи увид у базу података, на основу које би могли да идентификују приоритете и 
спроводе потребне активности у циљу интегралне заштите животне средине. Софтверска апликација заједно 
са мониторинг програмом за праћење стања животне средине постаће значајни алати за управљање заштитом 
животне средине.  
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда мониторинг програма за праћење стања животне средине. 

• Набавка уређаја за праћење и контролу квалитета индикатора животне средине. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број постављених 
уређаја за праћење и 
контролу квалитета 
индикатора животне 
средине (ваздух, вода, 
земљиште, бука ..) 

Број 2022 0 2030 2 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду - Заштита животне 
средине 

Број мониторинг 
програма за праћење 
стања животне средине. 

Број 2022 0 2030 5 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду - Заштита животне 
средине 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ОЦД 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

  

Назив мере: 7.3 Озелењавање и партерно уређење јавних површина 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Мера подразумева израду и реализацију плана озелењавања и партерног уређења јавних 
површина. Овим планом би се дефинисале мере заштите, очувања, уређења, унапређења, праћење стања 
постојећих јавних зелених површина, одржавање објеката (дечија игралишта, терена, жардињера, јавних 
чесми и сл.), одржавање инсталација и инвентара који припадају тој површини и служе њеном одржавању и 
предвидели простори за подизање нових зелених површина у виду паркова, дрвореда, живих ограда дуж 
саобраћајница, стамбених блокова и индустријских погона, и других градских простора у којима долази до 
загађења ваздуха. Очекује се да кроз реализацију плана буду уређене 2 јавне површине у градском насељу 
Лебане.  
 
Активности за спровођење мере: 

• Израда плана озелењавања и партерног уређења јавних површина. 

• Изградња мини паркова за децу и уређење јавних површина у градском насељу Лебане. 

• Изградња рекреативно ботаничког парка и уређење шетачке зоне "Зелена авенија". 

• Озелењавање спортско рекреативног парка Чукљеник. 

•  

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број планова 
озелењавања и 
партерног уређења 
јавних површина 

Број 2022 0 2030 4 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈП "Лебане" 
Лебане: Извештај  

Број уређених јавних 
површина 

Број 2022 12 2030 16 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
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раду. ЈП "Лебане" 
Лебане: Извештај  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Комуналне делатности 
Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ОЦД 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
7.4 Ревитализација и регулација урбаних водотокова изградњом плаво-зелене 
инфраструктуре и применом зелених техника за превенцију и заштиту од поплава. 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Зелена инфраструктура је базирана на принципима заштите и унапређења природе и природних 
процеса, чиме се доприноси премошћавању скупих "сивих" грађевинских инфраструктурних захвата. Она 
подразумева мрежу природних и створених зелених простора, који повезани у одговарајући систем омогућују 
значајно унапређење квалитета животне средине и квалитетнији живот људи. Интегралним планирањем шума 
и зелених површина са воденим површинама и воденим токовима, природним екосистемима, међама, 
живицама и остацима шума на пољопривредном земљишту, зеленим површинама на парцелама објеката 
одређене намене, као и другим елементима природе значајним за очување и унапређење биодиверзитета, 
увођењем природних елемената у јавне зелене површине, успоставља се зелена инфраструктура. Поред 
утицаја усмерених на смањење утицаја и ризика од поплава, пажљиво планирана зелена инфраструктура, 
односно систем зелено-плаве инфраструктуре може имати значајан утицај на поправљање квалитета вода и 
земљишта. Овај ефекат се остварује ревитализацијом урбаних водотока и враћањем алувијалних равни у 
стања блиска природном. Рационалност успостављања зелене инфраструктуре се огледа кроз њену мулти-
функционалну вредност у коришћењу природних ресурса и принципа еколошког планирања у успостављању 
просторне структуре. Постоји изразита потреба за потпуном регулацијом водоткова који пролази кроз насеље 
Лебане као и уређењем осталих водотокова који су у надлежности локалне самоуправе. Регулација и уређење 
водотокова иде у правцу превенције и заштите од поплава али и креирање амбијента за квалитетнији живот 
људи. Ова мера подразумева изградњу плаво-зелене инфраструктуре и примену биотехничких мера и зелених 
техника на сливном подручју ради превенције и заштите од поплава. Планира се регулација речног корита 
Јабланице и Шуманке у укупној дужини од 3770 m. За ту намену неопходно је припремити пројекат и техничку 
документацију која обухвата шири простор приобаља реке. Реализацијом ове мере омогућава се виши ниво 
одрживости и здравији начин живота, унапређује се животност простора у граду и побољшава доступност 
кључним рекреативним и природним целинама. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда пројеката са техничком документацијом за уређење приобаља реке и заштите од поплава. 

• Потпуна регулација речног корита Јабланице и Шуманке које пролази кроз насеље Лебане изградњом 
плаво-зелене инфраструктуре и применом зелених техника за превенцију и заштиту од поплава. 

• Уређење водотокова II реда на територији општине Лебане. 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број пројеката и 
техничке документације 
за уређење приобаља 
реке  

Број 2022 0 2030 3 

 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЦЕОП: 
Грађевинска дозвола 
 

Дужина регулисаног 
речног корита (m) 

m 2022 1200 2030 3770 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  
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Број километара 
уређених потока и 
каналске мреже 

km 2021 7,78 2030 38,9 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Комуналне делатности 
Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
7.5 Инфраструктурна модернизација и унапређење система координисаног и 
ефикасног управљања ризицима и ванредним ситуацијама 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Општина Лебане има формиране јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване 
јединице цивилне заштите за узбуњивање. Опремање и оспособљавање јединца цивилне заштите организује и 
спроводи општинска управа општине Лебане. Развој и унапређење система за ефикасно и ефективно смањење 
ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама је један од националних приоритета. Имајући 
наведено у виду, мера обухвата планирање управљање ризицима и ванредним ситуацијама, набавку 
специјализоване опреме, организовање обука за реаговање у ванредним ситуацијама и извођење вежби 
јединица цивилне заштите. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Израда Програма/Плана за управљање ризицима и ванредним ситуацијама. 

• Организовање специјализованих обука за реаговање у ванредним ситуацијама. 

• Набавка комплета специјализоване опреме за реаговање у ванредним ситуацијама. 

• Организовање вежби јединице цивилне заштите. 

• Опремање јединице цивилне заштите опште намене и јединице за узбуњивање. 

• Модернизација опреме цивилне заштите . 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број усвојених програма 
или планова за 
управљање ризицима и 
ванредним ситуацијама 

Број 2022 2 2030 4 

 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. Савет 
за безбедност општине 
Лебане: Извештај 
 

Број организованих 
специјализованих обука 
за реаговање у 
ванредним ситуацијама. 

бр./год. 2022 1 2030 7 

 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. Савет 
за безбедност општине 
Лебане: Извештај 
 

Број комплета 
набављане 
специјализоване 
опреме за реаговање у 
ванредним ситуацијама 

комплет 2022 0 2030 59 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. Савет 
за безбедност општине 
Лебане: Извештај 

Број организованих 
вежби јединица 
цивилне заштите 

бр./год. 2022 1 2030 2 

 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. Савет 
за безбедност општине 
Лебане: Извештај 
 

 

Извор финансирања: Интерни: Буџет ЈЛС 
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Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Заштита животне средине 
Опште услуге локалне самоуправе 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
Мера 7.6 Модернизација система за бригу о напуштеним и изгубљеним животињама 
и контрола смањења популације штетних организама 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Питање напуштених животиња прераста у озбиљан јавни проблем који се може решити само 
планском организованом, континуираном акцијом свих заинтересованих страна у друштву. Трајно збрињавање 
напуштених животиња представља приоритет. На том путу вакцинација, привремено збрињавање, стерилизација 
и пружање ветеринарске помоћи престављао би први и почетни корак. Један од циљева мере јесте смањење 
популације напуштених животиња и отклањање негативних последица њиховог присуства на улици. Реализација 
мере омогућује успостављање минималног броја напуштених животиња на улицама чиме се избегавају теже 
последице по грађане и напуштене животиње. За ту намену планира се изградња специјализованог објекта 
зоохигијене, односно прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње. Такође планира се реализација 
програма контроле и смањења популације штетних организама и изналажење могућности за нешкодљиво 
уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање 
отпада животињског порекла. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Изградња и отварање прихватилишта за напуштене животиње. 

• Изградња сточног гробља. 

• Набавка специјализоване ветеринарске опреме и реконструкција објеката и просторија Ветеринарске 
станице ради привременог смештаја стерилисаних паса и мачака након интервенције. 

• Ангажовање волонтера ради пописа свих власничких паса и мачака на терену. 

• Обележавање власничких паса и мачака. 

• Активности промоције неопходности стерилизације кућних љубимаца. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број изграђених и 
опремљених објеката 
зоохигијене 
(прихватилиште за 
напуштене и изгубљене 
животиње). 

Број 2022 0 2030 1 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ЈКП 
"Ветеринарска станица" 
Лебане: Извештај 

Број реализованих 
програма контроле и 
смањења популације 
штетних организама 

бр./год. 2022 1 2030 14 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. ЈКП 
"Ветеринарска станица" 
Лебане: Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: 
Комуналне делатности 
Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане 
Локална самоуправа 
ОЦД 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
7.7 Побољшање информисања и едукација становништва о заштити животне 
средине 

Тип мере: Информативно-едукативне 
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Опис мере: Подизање нивоа свести грађана о значају заштите животне средине је интерактивни процес који 
обухвата едукацију и информисање. За ту намену врло важну улогу има дијалог у локалној заједници и 
правило је да што је раније успостављен дијалог остварује се вишеструка корист. Од пружања информација до 
обука и дисеминације знања шири се и круг обухвата и ниво свести и интереса код различитих актера. 
Најделотворније подизање нивоа свести јавности о заштити животне средине је кроз комуникацију усмерену 
на различите групе, а у коју су укључени креатори политика, здравствени радници и запослени у здравственим 
установама, представници пословне заједнице, академске заједнице и цивилног сектора.  
Због тога ова мера подразумева развој и реализацију програма који ће грађанима на јасан и пријемчив начин 
објаснити важности и предности очувања животне средине, правилног одлагања отпада, одговорности сваког 
појединца за очување и начинима одговорног поступања према животној средини. Поред одржавања 
минимум 2 трибине на тему очувања животне средине планира се израда и подела информативно-
едукативног материјала. 
 
Активности за спровођење мере: 

• Организовање информативно-едукативних кампања и трибина.  

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број информативно-
едукативних кампања 
догађаја 

бр./год. 2022 1 2030 7 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду - Заштита животне 
средине 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 

ЈКП "Водовод" Лебане  
ЈКП "Комуналац" Лебане  
ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане 
ОЦД 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Мере за остварење приоритетног циља: 8. 
 

Назив мере: 8.1 Планирање и пројектовање комуналних инфраструктурних мрежа и објеката 

Тип мере: Институционално-управљачко-организационе 

Опис мере: За изградњу нових али и за доградњу и реконструкцију постојећих објеката потребно је 
испоштовати процедуре које су дефинисане законом о планирању и изградњи, то јест основним законом који 
регулише област изградње. Са тим у вези предуслов за реализацију било ког улагања у инфраструктуру је 
постојање просторно планске, урбанистичке и пројектно техничке документације. Општина Лебане је у 
претходном периоду уложила велике напоре и финансијска средства за припрему планске и пројектно 
техничке документације. Комуналну инфраструктуру чине сви објекти инфраструктуре за које грађевинску 
дозволу издаје јединица локалне самоуправе, те из тих разлога општине Лебане кроз реализацију ове мере 
намерава да повећа број припремљене пројектно - техничке документације и припремљених акционих 
планова, студија и програма и самим тим створи све предуслове за унапређење обима и квалитета комуналне 
инфраструктуре на својој територији. Активности у оквиру ове мере ће допринети да ће се испунити законом 
прописани предуслови за реализацију пројеката комуналне инфраструктуре. Финансирање активности, 
инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, али и средства домаћих 
и међународни донатора.  
 
Активности за спровођење мере: 

• Израда новог Просторног Плана општине. 

• Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију комуналних инфраструктурних 
мрежа и објеката. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 
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Број припремљене 
пројектно - техничке 
документација 

Број 2022 5 2030 10 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈП/ЈКП: Извештај 

Број припремљених 
акционих планова, 
студија и програма 

Број 2022 0 2030 4 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈП/ЈКП: Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Комуналне делатности; Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
Локална ЈКП  
Локална самоуправа  

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 
 

Назив мере: 
8.2 Модернизација и изградња хидротехничке инфраструктуре и уређење 
водоснабдевања насеља на територији општине 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: За општину Лебане водоснабдевање је акутни егзистенцијални проблем и основни лимитирајући 
фактор развоја. Како би се обезбедили услови за организовано снабдевање водом на подручју општине Лебане, 
неопходно је модернизовати и изградити нову хидротехничку инфраструктуру и уредити несметано снабдевање 
водом у насељима на територији општине. Реализација ове мере ће допринети повећању % укупне захваћене и 
испоручене воде за пиће, повећаће се број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу, повећати дужина 
реконструисане и изграђене водоводне мреже и смањити губици у водоводној мрежи. Активности за 
реализацију ових мера ће допринети модернизацији и изградњи хидротехничке инфраструктуре као и уређењу 
водоснабдевања насеља на територији општине. Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера 
подразумева учешће средстава буџета општине, али средства из националног буџета и средства међународних 
донатора.  
 
Активности за спровођење мере: 

• Изградња и реконструкција комуналних инфраструктурних мрежа и објеката. 

• Модернизација и изградња хидротехничке инфраструктуре и уређење водоснабдевања насеља на 
територији општине 

• Изградња мерних места на водоводном систему у склопу аутоматизације рада, праћење и контроле 
параметара из заједничког командног центра.  

• Реконструкција и проширење водоводне мреже на територији општине Лебане 
- Реконструкција и доградња водоводне мреже за насеља низводно од градског насеља Лебане ( Лугаре, 

Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, Бошњаце, Пертате, Цекавица, Ћеновац и Тогочевце). 
- Реконструкција приступног пута до водо постројења у Гргуровцу у оквиру постојеће регулације. 
- Реконструкција и проширење ППВ Гргуровце. 
- Реконструкција водозахвата Кључ. 
- Реконструкција цевовода за довод сирове воде.  
- Реконструкција и изградња дистрибутивне мреже и прекидне коморе. 
- Реконструкцију и изградњу базних станица и мерних места корисника (даљинско очитавање). 
- Аутоматизација и праћења процеса рада на изворишту Жеглово . 
- Реконструкција базена на Кршу. 

• Изградња и постављање соларних панела на изворишту Ждеглово. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Укупне захваћене воде хиљ. m³ 2020 544 2030 1000 

РЗС: Публикација општине и 
региони за референтну годину 
- Поглавље 11.1. 
водоснабдевање и испуштање 
отпадних вода 

Испоручене воде за 
пиће 

хиљ. m³ 2020 432 2030 518,4 
РЗС: Публикација општине и 
региони за референтну годину 
- Поглавље 11.1. 
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водоснабдевање и испуштање 
отпадних вода 

Број домаћинстава 
прикључених на 
водоводну мрежу 

Број 2020 4423 2030 5308 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 53. 

Дужина водоводне 
мреже 

km 2020 92 2030 200 

DevInfo база: Заштита 
животне средине. РЗС - 
Статистика и рачуни 
животне средине.  

Дужина реконструисане 
и изграђене водоводне 
мреже 

km 2022 2,9 2030 197 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

Губици у водоводној 
мрежи 

% 2020 50 2030 10 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Комуналне делатности 

Одговорни субјект(и): 
ЈКП "Водовод" Лебане  
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
8.3 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и модернизација 
канализационе инфраструктуре 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и модернизација канализационе 
инфраструктуре представља изазов за општину у наредном периоду. Општина Лебане планира да кроз 
интегрални приступ, примену технолошких, водопривредних и организационо-економских мера реши питање 
отпадних вода на својој територији. Општина планира постројење за пречишћавање отпадних вода на локацији 
Ћеновац. Све отпадне воде насеља Коњино, Ждеглова, Лугаре, Пертрата и Ћеновца ће се гравитационо уливати 
у овај колектор, док ће се отпадне воде насеља Велико и Мало Војловце и Доње Врановце препумпавати. 
Планира се и изградња и постројења за пречишћавање отпадних вода које треба да прихвати воду из објекта 
"Визиторски центар Теодора", као и из објекта Центра за посетиоце, туристичког комплекса и постојећих зона 
становања. Постројење ће се лоцирати на ушћу Царичинске и Свињаричке реке. Овом мером се жели да се 
повећа дужина изграђене и реконструисане канализационе мреже на градском и сеоском подручју, да се повећа 
број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу и проценат покривености градског насеља 
атмосферском канализацијом. Такође, реализација ове мере ће допринети повећању процената пречишћених 
отпадних вода са сеоског подручја и из индустријске зоне. Активности за реализацију ове мере ће омогућити да 
се модернизује канализациона инфраструктура и изграде постројење за пречишћавање отпадних вода. 
Финансирање активности, инвестиција које обухвата ова мера подразумева учешће средстава буџета општине, 
али средства из националног буџета и средства међународних донатора. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Ћеновац. 

• Изградња сабирног колектора до ППО Ћеновац 

• Изградња и реконструисане канализационе мреже.  

• Изградња канализационе мреже и мини ППОВ у руралним срединама.  

• Изградња атмосферске канализације.  

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број изграђених 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода 

Број 2022 0 2030 1 

Општинска управа Лебане: 
Употребна дозвола. ЈКП 
"Водовод" Лебане: 
Извештај 
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Укупне испуштене 
отпадне воде 

хиљ. m³ 2020 419 2030 5 

РЗС: Публикација општине 
и региони за референтну 
годину - Поглавље 11.1. 
водоснабдевање и 
испуштање отпадних вода 

Испуштене отпадне воде 
у системе за одвођење 
отпадних вода 

хиљ. m³ 2020 302 2030 604 

РЗС: Публикација општине 
и региони за референтну 
годину - Поглавље 11.1. 
водоснабдевање и 
испуштање отпадних вода 

Пречишћене отпадне 
воде 

хиљ. m³ 2020 0 2030 604 

РЗС: Публикација општине 
и региони за референтну 
годину - Поглавље 11.1. 
водоснабдевање и 
испуштање отпадних вода 

Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону мрежу 

Број 2020 5500 2030 6300 
Аналитички сервис ЈЛС. 
Област Основни подаци. 
Индикатор број 55. 

Дужина канализационе 
мреже 

km 2020 70 2030 95 

DevInfo база: Заштита 
животне средине. РЗС - 
Статистика и рачуни 
животне средине.  

Дужина изграђене и 
реконструисане 
канализационе мреже 

km 2022 2,3 2030 14 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

Дужина изграђене 
канализационе мреже 
на сеоском подручју 

km 2022 0 2030 30,5 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

Проценат покривености 
градског насеља 
атмосферском 
канализацијом 

% 2022 45 2030 60 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

Проценат отпадних вода 
са сеоског подручја која 
се пречишћава 

% 2022 0 2030 28,5 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

 
Проценат отпадних вода 
из индустријске зоне 
која се пречишћава 
 

% 2022 0 2030 50 
ЈКП "Водовод" Лебане: 
Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
ЈКП "Водовод" Лебане  
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 
Мера 8.4 Повећање територијалне покривености организованим изношењем 
комуналног отпада и увођење и рециклаже 

Тип мере: 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: У општини Лебане систем сакупљања отпада се до сада заснивао на неселективном (мешаном) 
одлагању, транспорту и депоновању комуналног отпада. Иако је дневна количина комуналног отпада у 
општини Лебане мања од републичког просека ипак се годишње се на територији општине генерише око 2800 
t комуналног отпада. Депоновање смећа из стамбених, пословних и радних просторија и смећа са јавних 
површина на територији општине врши се на међуопштинско депонији "Жељковац"-Лесковац а изношење и 
депоновање смећа обавља компанија "PorrWerner & Weber" д.о.о. Лесковац. На територији општине је око 
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60% домаћинстава покривено организованим сакупљањем комуналног отпада али не постоји система 
раздвајања отпада по врстама на месту настанка (примарне сепарације). С тим у вези општина Лебане кроз 
реализацију ове мере жели да повећа проценат отпада који се рециклира и количину отпада који одлази на 
регионалну депонију као и број посуда за одлагање комуналног отпада. Очекује се да ће се реализацијом ове 
смањити броја дивљих депонија и сметлишта на територији општине Лебане.  
Активности за спровођење мере: 

• Набавка посуда за одлагање комуналног отпада  

• Набавка контејнера за стакло и стаклену амбалажу, ПЕТ амбалажу  

• Уклањање дивљих депонија и сметлишта и ремедијација земљишта  

• Уклањање инертног отпада са територије општине Лебане. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Количина одложеног 
отпада на регионалну 
депонију 

t/god. 2019 5200 2030 7000 
ЈКП "Комуналац" 
Лебане: Извештај 

Број дивљих депонија и 
сметлишта. 

Број 2022 19 2030 5 
ЈКП "Комуналац" 
Лебане: Извештај 

Број посуда за одлагање 
комуналног отпада 
(контејнер запремине 
1,1 m3) 

Број 2019 450 2030 560 
ЈКП "Комуналац" 
Лебане: Извештај 

Број посуда за одлагање 
комуналног отпада 
(канта запремине 140l) 

Број 2020 2000 2030 3000 
ЈКП "Комуналац" 
Лебане: Извештај 

Проценат отпада који се 
рециклира 

% 2022 10 2030 20 
ЈКП "Комуналац" 
Лебане: Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
ЈКП "Комуналац" Лебане  
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Средњи (од 3 до 5 година) 

 

Назив мере: 
8.5 Побољшање информисања и едукација становништва о примарној селекцији 
отпада и значају рециклаже. 

Тип мере: Информативно-едукативне 

Опис мере: Општина Лебане се суочава са проблемом недовољно развијене еколошке свести грађана (појава 
дивљих депонија) али и са не постојањем услова у смислу контејнера за примарну сепарацију отпада. С тим у 
вези, општина Лебане кроз реализацију ове мере жели да унапреди знање и едукује становништво о значају 
примарне селекције и значају рециклаже као и да се повећа број домаћинстава који врши примарну 
сепарацију отпада. Активности у оквиру ове мере ће допринети да се побољша информисања и унапреди 
знање становништва о примарној селекцији отпада и значају рециклаже. Финансирање активности 
предвиђено је из општинског буџета, али и из донација од стране републичких органа као и кроз програме и 
пројекте међународне, регионалне и прекограничне сарадње (ЕУ, билатерални донатори, међународне 
организације, итд.). 
 

Активности за спровођење мере: 
 

• Организација информативно-едукативних кампања.  

• Подршка пројеката ОЦД који за циљ имају едукацију и промоцију примарне селекције отпада и 
рециклаже. 

• Подршка медијима у циљу информисања и едукација становништва о примарној селекцији отпада и 
значају рециклаже. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 
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Број информативно-
едукативних кампања 
догађаја 

бр./год. 2022 1 2030 15 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. ЈП/ЈКП: Извештај 

Проценат домаћинстава 
која врше примарну 
сепарацију отпада 

% 2022 0 2030 30 
ЈКП "Комуналац" 
Лебане: Извештај 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Заштита животне средине 

Одговорни субјект(и): 
ЈКП "Комуналац" Лебане  
Локална самоуправа 
ОЦД 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 
Мере за остварење приоритетног циља: 9. 

 

Назив мере: 
9.1 Подршка повећању енергетске ефикасности приватних зграда и објеката и 
унапређења степена коришћења обновљивих извора енергије 

Тип мере: 
Подстицајне 
Информативно-едукативне 

Опис мере: Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова у правцу повећања енергетске 
ефикасности је приоритет општине. Према националним проценама преко 90% домаћинстава и стамбених 
зграда у Србији није изграђено у складу са важећим стандардима у области енергетске ефикасности. Термичка 
својства породичних кућа у Србији су генерално лоша, углавном због неповољног односа површине и 
запремине и релативно старијег грађевинског фонда. Просечна стамбена зграда у Србији потроши до четири 
пута више енергије него оне у ЕУ. Породичне куће се више ослањају на мање ефикасне котлове на угаљ и дрва 
за грејање, док се значајан део стамбених зграда ослања на даљинско грејање и електричну енергију. Имајући 
наведено у виду, мера обухвата унапређење термичког омотача објекта (изолација спољних зидова, замена 
прозора и спољних врата, побољшање и изолација крова), унапређење термо техничких система у објектима 
(замена котлова, замена горива, уградња соларних панела за санитарну топлу воду) и уградњу соларних 
фотонапонских панела за производњу електричне енергије. 
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда програма за подршку енергетској санацији стамбених зграда, породичних кућа и станова. 

• Подршка енергетској санацији стамбених зграда, породичних кућа и станова. 

• Постављање соларних фотонапонских панела за производњу електричне енергије на стамбеним 
зградама и породичним кућама. 

• Подршка набавци соларних система за загревање воде у домаћинствима.  
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број корисника 
субвенција унапређења 
својства породичних 
кућа, зграда и станова и 
енергетске санације 
породичних кућа  

Број 2022 25 2030 150 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Извештај о 
енергетској санацији 
објекта 

Број кровова са 
уграђеним соларним 
панелима 

Број 2022 0 2030 100 

Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду. Извештај о 
енергетској санацији 
објекта 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 
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Програм буџета: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 

Назив мере: 9.2 Унапређење енергетске ефикасности јавних установа и институција 

Тип мере: 
Подстицајне 
Институционално-управљачко-организационе 
Инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти) 

Опис мере: Постојеће стање енергетске ефикасности јавних зграда може се окарактерисати као 
незадовољавајуће. Расположиви подаци за јавне објекте у Србији, упућују на нерационално коришћење енергије 
у појединим секторима и у појединим типовима јавних објеката.  
Примера ради просечна годишња потрошња топлотне енергије од 319 kWh/m2 у општинским административним 
зградама у Србији значајно је виша у односу на сличне објекте у другим земљама. Просечна специфична 
потрошња електричне енергије у општинским административним зградама у Србији је 64 kWh/m2 што је 3,7 пута 
више него у Немачкој. Просечна годишња потрошња топлотне енергије од 192 kWh/m2 у школама у Србији већа 
је у односу на школе у Аустрији и Немачкој (90 – 154 kWh/m2). Просечна специфична потрошња електричне 
енергије у школама у Србији је 19 kWh/m2 што је 2,7 пута више него у Немачкој. Израдом Програма за унапређење 
енергетске ефикасности јавних зграда и објекта као и укупног развоја енергетике извршиће се преиспитивање 
техничких решења попут коришћења фосилних горива или електричних котлова за грејање зграда. 
Неодговарајуће коришћење локално доступних обновљивих извора енергије (соларна енергија, комунални 
отпад, пољопривредни отпад, локална биомаса...) такође представља приступ који је неопходно преиспитати. 
Ово посебно имајући у виду чињенице да је досадашњи развој енергетике у великој мери допринео лошем 
квалитету амбијенталног ваздуха током сезоне ложења, значајном присуству енергетског сиромаштва, расипању 
енергије, великој зависности и значајној несигурности у снабдевању и интензивном негативном доприносу 
климатским променама. Израдом пројектата са техничком документацијом за повећање енергетске ефикасности 
у јавним зградама и објектима створиће се предуслови за енергетску санацију ових објеката. Очекује се да 
реализације ове мере обезбеди да на 5 јавних зграда и објеката буде извршена енергетска санација као и да на 
крововима ових зграда буду постављени солани панели.  
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда Програма за унапређење енергетске ефикасности јавних зграда и објекта. 

• Израда пројекта са техничком документацијом за повећање енергетске ефикасности у јавним зградама и 
објектима. 

• Енергетска санација јавних зграда и постављање соларних панела. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број аналитико-
планских докумената и 
програма за 
унапређење енергетске 
ефикасности јавних 
зграда и објекта 

Број 2022 0 2030 1 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број припремљене 
техничке документације 
за повећање енергетске 
ефикасности у јавним 
зградама и објектима  

Број 2022 0 2030 5 

Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду. 
Извештај о енергетској 
санацији објекта 

Број јавних зграда и 
објеката на којима је 
извршена енергетска 
санација и обнова за 
унапређење енергетске 
ефикасности  

Број 2022 0 2030 5 

ЈЛС: Програм за 
унапређење енергетске 
ефикасности јавних зграда 
и објекта 

Број кровова јавних 
зграда и објекта са 

Број 2022 0 2030 5 
ЈЛС: Програм за 
унапређење енергетске 
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уграђеним соларним 
панелима 

ефикасности јавних зграда 
и објекта 

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Одговорни субјект(и): Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 
 
 
 

Назив мере: 
9.3 Подршка озелењавању пословања МСПП-а и примени зелених технологија и 
преласку на циркуларну економију 

Тип мере: Подстицајне и Информативно-едукативне 

Опис мере: Зелена економија нуди нове пословне могућности за предузећа. Производњом еколошки 
прихватљивих производа или услуга или применом зелених производних процеса предузећа могу учествовати у 
заштити животне средине. У пракси то значи да предузетници могу да уђу у зелени пословни сектор било 
пружањем еколошки прихватљивих производа или услуга или кроз еколошки прихватљив процес или уз примену 
чистих технологија које смањују све негативне ефекте пословања. Зелени процеси често воде до уштеде 
трошкова, повећање продуктивности и повећање конкурентности. Највећи изазов за мала и средња предузећа је 
смањење трошкова како би се максимизирали приходи и профити. Већина малих и средњих предузећа троши 
између 5% и 10% свог пословног прихода на електричну енергију. Удео електричне енергије у укупним пословним 
трошковима варира у зависности од природе индустрије и структуре трошкова осталих сировина, али према 
бројним извештајима највећи потрошач енергије је прерађивачка индустрија, која је уједно и најзаступљенија у 
општини. Мера подржава озелењавање МСПП (енергетска ефикасност и употреба енергије из обновљивих 
извора и оријентацију МСПП ка циркуларној економији где су рециклажа и поновна употреба правило док је 
коришћење природних ресурса значајно смањено. У склопу мере подржаће се побољшање енергетске 
ефикасности система грејања и постављање соларних термалних колектора или фотонапонских панела. Такође 
подржаће се подстицање формирања зелених ланаца набавки и одржавање на тему зелене и циркуларне 
привреде.  
 
Активности за спровођење мере: 
 

• Израда нормативног акта ЈЛС за прелазак на циркуларну економију и примену зелених технологија. 

• Подршка за прелазак на циркуларну економију и примену зелених технологија. 

• Изградња соларних електрана.  
 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

 
Број подстицајних мера 
за прелазак на 
циркуларну економију и 
примену зелених 
технологија 
 

Број 2022 0 2030 1 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

Број корисника 
субвенција за прелазак 
на циркуларну 
економију и примену 
зелених технологија 

Број 2022 0 2030 10 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  

 
Број МСПП-а који су 
инсталирали соларне 
панеле 
 

Број 2022 1 2030 10 
Општинска управа Лебане: 
Информатор о раду.  
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Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Одговорни субјект(и): 
МСПП 
Локална самоуправа 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 

 
 
 
 
 

Назив мере: 9.4 Промоција енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 

Тип мере: Информативно-едукативне 

Опис мере: Информисање и едукација јавности о потреби унапређења енергетске ефикасности и 
могућностима коришћења обновљивих извора енергије, је врло битан предуслов за жељену промену ка 
рационалнијем трошењу енергије и избору енергената, коришћењу ефикаснијих уређаја и технологија. Веће 
коришћење обновљивих извора енергије могуће је ако се развије свест сваког појединца о неопходности 
преласка са необновљивих на обновљиве изворе. Мера обухвата организовање информативно-едукативних 
кампања и реализацију обука на тему унапређења енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора 
енергије Овом мером се жели промовисати енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије 
у складу са еколошки одговорним опредељењем општине.  
 
Активности за спровођење мере: 

• Организовање информативно-едукативне кампање. 

• Реализација обука на тему унапређења енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије. 

Показатељ(и) на нивоу мере 

Индикатор/Показатељ 
Јединица 

мере 

Полазна (базна) Циљна Извори и средства 
верификација година вредност година вредност 

Број информативно-
едукативних кампања 

бр./год. 2022 1 2030 5 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

Број организованих 
едукација на тему 
унапређења енергетске 
ефикасности и употребе 
обновљивих извора 
енергије 

бр./год. 2022 0 2030 5 
Општинска управа 
Лебане: Информатор о 
раду.  

 

Извор финансирања: 
Интерни: Буџет ЈЛС 
Екстерни: Буџет РС и донатори. 

Програм буџета: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

Одговорни субјект(и): 
Локална самоуправа 
ОЦД 

Рок за реализацију: Дуги (преко 5 година) 
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7. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА  
 
План развоја се израђује и доноси као развојни, плански документ највишег реда, са планираном 
даљом разрадом и спровођењем кроз средњорочне планове општине Лебане. Даља његова 
операционализација иде у правцу израде и доношења средњорочног плана општине у складу са 
Законом о планском систему Републике Србије и Уредбом о методологији за израду средњорочних 
планова ("Службени гласник РС", број 8 /2019). Носиоци реализације План развоја, су општинска 
управа, јавно комунална предузећа, јавне установе, васпитно-образовне установе и организације као 
и представници јавног, приватног и цивилног сектора. Највећи део одговорности за спровођење Плана 
је на општинској управи, али ће за нека питања она имати подршку у спровођењу од стране других 
институција, предузећа, установа, чији су представници чланови формираних радних група. Имајући у 
виду постојећи легислативни оквир у Републици Србији, као и дефинисану институционалну структуру 
на нивоу локалне самоуправе, улогу координационог тела које управља процесом спровођења Плана 
ће имати координациони тим за израду плана. Координациони тим управља процесом спровођења, 
прати напредак на основу достављених извештаја, одлучује о предлозима за решавање установљених 
проблема у спровођењу плана, доноси по предлогу корективне мере у случају да је остваривање мера 
или циљева угрожено или предлаже евентуалне ревизије плана и установљавање нових циљева и 
мера. Појединци у оквиру Координационог тима добиће задужења и одговорности за имплементацију 
и праћење појединачних праваца развоја и тако давати подршку локалној администрацији која ће 
конкретно бити одговорна за спровођење на нивоу циљева и мера. Они ће имати посебно важну улогу 
у подршци појединим носиоцима мера када је у питању процес буџетирања а поготово аплицирања за 
екстерне изворе финансирања од којих зависи спровођење најважнијих мера. Координационо тело би 
требало да се састаје најмање два пута годишње, а по потреби и чешће како би дискутовали о 
напредовању у спровођењу Плана развоја на основу прикупљених података и припремљених 
извештаја. У Прегледу мера за остварење циљева код свих планираних мера већ су наведени носиоци 
мера у складу са опсегом надлежности и компетенција за остварење релевантних циљева. Посебно 
значајну контролно-управљачку улогу у имплементацији Плана развоја преко средњорочних планова 
имаће функција финансија кроз процес програмског буџетирања, као и функција инвестиција кроз 
подршку дефинисању распореда средстава за капитална улагања. Праћење (мониторинг) реализације 
мера дефинисаних планом развоја представља систем прикупљања и обраде података у вези са 
реализацијом мера. Сврха прикупљања и обраде података јесте упоређивање постигнутих резултата у 
оквиру сваке од мера у односу на иницијално планиране мере. Праћење ће се вршити континуирано, 
а за то ће се користити дефинисани обрасци и базе података које је потребно ажурирати у складу са 
доступним подацима званичне статистике. Поред података из званичне статистике, прикупљаће се и 
други потребни подаци, а одговорност за наведену активност имају руководиоци одељења, у складу 
са надлежностима за конкретне податке. Посебно ће се водити рачуна о јасном дефинисању улога и 
одговорности у делу прикупљања података јер овај посао представља системску активност. 
Вредновање учинка плана развоја спроводиће се периодично, тако што ће се анализирати и 
упоређивати прикупљени подаци и информације добијени током спровођења плана. Податке и 
информације за потребе вредновања достављаће органи и организације одговорни за спровођење 
мера из плана развоја. Приликом анализирања биће по потреби коришћени и други подаци и 
информације прибављени из осталих извора, који могу бити од користи за бољу процену учинака 
плана развоја. У складу са Законом о планском систему Републике Србије, општина има обавезу израде 
следећих извештаја у вези са планом развоја: 1) Извештај о спровођењу средњорочног плана који је 
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истовремено и извештај о спровођењу плана развоја јединице локалне самоуправе – на годишњем 
нивоу; 2) Извештај о учинцима спровођења плана развоја јединице локалне самоуправе – на 
трогодишњем нивоу. Извештај о спровођењу плана развоја општине представља реални приказ 
спровођења плана развоја у претходној календарској години, док извештај о учинцима спровођења 
плана развоја представља реални приказ учинака плана који су постигнути током спровођења 
предвиђених мера у протеклом трогодишњем периоду. За прикупљање информација о реализацији 
плана на годишњем нивоу и припрему нацрта годишњег извештаја о спровођењу плана биће задужена 
општинска управа. Нацрт годишњег извештаја о спровођењу плана развоја општине упућује се 
Општинском већу на даљу надлежност.  
Истеком сваке треће календарске године од доношења плана развоја, Општинско веће утврђује 
предлог извештаја о учинцима спровођења плана развоја, који затим подноси на усвајање Скупштини 
општине, најкасније у року од шест месеци од истека тог рока. Извештаји о спровођењу плана развоја 
и извештаји о учинцима спровођења плана развоја биће објављивани на званичној интернет страници 
општине Лебане, најкасније 15 дана од дана усвајања. Уколико се након усвајања извештаја о 
учинцима утврди потреба за спровођењем ревизије плана, истој ће се приступити у складу са 
поступком који прописује Закон о планском систему Републике Србије. Према наведеном Закону, 
Општинско веће иницира ревизију постојећег плана развоја, уз детаљно образложење разлога за 
ревизију. Одлуку којом се покреће ревизија постојећег плана, доноси Скупштина општине, а ток 
поступка за ревизију реализује се по процедури која је прописана и за усвајање плана развоја општине. 
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