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 ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1    
 
    Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, 
леве притоке Јужне Мораве - 41°45' СГШ и  21°45' ИГД. Обухвата делове који припадају 
горњем делу слива Јабланице и лесковачкој котлини. 
          Површина општине је 337 км, а 24.918 становника (попис 2002.г.) насељено је у 39 
брдско-планинских и равничарских насеља. Граничи се са општинама Лесковац, Бојник, 
Медвеђа, а у дужини од 6 километара и са територијом Косова и Метохије. Град Лебане 
лежи у питомом природном амбијенту, смештен на ушћу двеју река, Шуманке и 
Јабланице, између благих падина околних брда.  
          На важност географског положаја општине Лебане велику улогу има пролаз 
магистралног пута долином реке Јабланице (Лесковац - Лебане - Приштина), као и 
близина саобраћајног правца Београд - Ниш - Лесковац - Скопље - Солун. 

          Основна делатност становништва у општини 
оријентисана је према делу територије којој припада. У 
равничарском делу, који припада лесковачкој котлини 
становништво је оријентисано углавном ка 
пољопривреди. Људи у брдско планинском делу, такође 
се баве пољопривредом, али претежно сточарством и 
воћарством.. У самом граду, до краја прошлог века, већи 
део радно способног становништва, њих око 5.000, 
егзистенцију је обезбеђивало радећи у лебанским 
друштвеним предузећима. Услед трансформације 
предузећа, а такође и читавог друштвено-политичког 
система, 90% радника остало је без посла. 
          Услед лоше социо-економске ситуације, приметан је 
пад броја становника (табела лево), уз напомену да је 

реалан број становника у општини мањи за још око 2.000 од приказаног (неодјављивање, 
систем пописа, упитник у пописним листовима). Ради се углавном о одливу младог, 
радно способног становништва, који шансу за бољи живот траже у иностранству 
(најчешће у Италији) и у богатијим срединама у Србији. 

Општина 
Лебане 

Број  
становника 

1953 28.062 
1961 27.579 
1971 28.229 
1981 27.836 
1991 27.068  
1998 25.599 
1999 25.454 
 2000 25.287  
 2001 25.095 
 2002 24.918 
 2003 24.754 
  

          Национална структура становништва приказана је у табели.  

  

 

Укупно Срби Црногорци Југословени Албанци Бугари Буњевци Мађари Македонци Немци 

24.918 23.460 25 5 1 6 1 1 26 2 

Општина 
Лебане 

 Роми Румуни Руси Русини Слове
нци 

Хрвати Остали Неопреде-
љени 

Рег. 
припад- 
ност 

  1.163 1 2 1 2 5 2 170 6 
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1 Подаци су из Општинских годишњака Републичког завода за статистику 
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ПРИВРЕДА 
 
Општина Лебане спада у ред недовољно развијених општина. Доста дуго привредни раст 
општине заснивао се на великим друштвеним системима који су упошљавали велики 
број радника. Све до 60-тих година прошлог века Лебане скоро да и није имало 
привредне капацитете. Привреда је била занатско-трговинског типа и што је значајно 
нагласити, то је карактеристика привреде Лебана и данас. 
60-тих година отварају се велики привредни капацитети у области текстилне, металне и 
графичке индустрије. У тим предузећима је радило од 300 до 1.200 људи тако да је у 
једном тренутку у општини било упошљено преко 5.000 људи а у великим системима је 
радило преко 3.500 радника. 
90-тих година долази до наглог пропадања великих друштвених предузећа. Разлога за то 
има неколико: почев од увођења санкција, распада бивше СФРЈ па све до лошег 
менаџмента у предузећима, довело је до тога да су предузећа изгубила сировинску базу и 
тржиште. Као последица тога долази до смањења у коришћењу капацитета и до 
отпуштања радника и техничко технолошког заостајања.  
        Два најочитија показатеља пада привредне активности друштвених предузећа је 
драстичан пад учешћа друштвеног сектора у народном дохотку општине Лебане са 27,4% 
учешћа у народном дохотку у 2000.години на 7,16% у 2004.години као и пад броја 
упошљених од 3.500 радника 1990 године на око 500 у 2005. години. 
Тренутно стање привреде општине Лебане је такво да приватни сектор у коме 
доминирају занатске радње и пар малих предузећа генеришу 88,1% народног доходка док 
је учешће пољопривреде око 62% што је далеко изнад просека републике. 
Народни доходак по становнику                                                     у динарима 

 Република Србија Јабланички округ Општина Лебане Ниво РС=100 
1995.год. 3 046 2 357 1 961 52,30 
1996.год. 5 309 3 384 2 826 53,20 
1997.год. 6 989 4 999 2 928 41,90 
1998.год. 10 216 6 213 4 293 42,40 
1999.год. 16 211 9 448 8 937 55,13 
2000.год. 35 491,73 21 062,10 16 998,61 47,89 
2001.год. 57 626,74 33 976,96 29 374,06 50,97 
2002.год. 76 349,39 43 370,04 34 925,82 45,74 
2003.год. 88 283,21 46 912,80 32 571,58 36,89 
2004.год. 118 947,00 54 856,00 34 695,00 29,10 
Тренутно стање одражава и друштвени производ по глави становника који је 1990. 
године био на 48% од просека републике док је данас он на нивоу од 28%. 
Сектор малих и средњих предузећа суочен је са дуготрајним и релативно скупим 
процедурама добијања различитих дозвола, релативно високим порезима, нерегулисаним 
условима за коришћење покретне и непокретне имовине. С друге стране, образовање 
није развило одговарајућу понуду профила ни обуку и тренинге за развијање знања и 
способности за предузетништво. Ово је додатно допринело стварању високе 
незапослености у општини, вишкови запослених у друштвеном и јавном сектору, ниска 
запосленост у приватном сектору, неусклађена понуда и тражња радне снаге.  
Индикативан податак је да је активно 538 занатских радњи а да је у њима упошљено 
само 808 радника.2 То показује да највећи број радњи има једног осигураног радника 
најчешће власника. Већина се баве трговинском и услужном делатношћу а мало је оних 
који се баве производњом.  

 

                                                 
2 Подаци су добијени из Пореске Управе Лебане 



Запосленост по секторима 

0
1000
2000
3000
4000
5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Укупно
Привреда
Ванпривреда
Лица која самостално обављају делатност

Веома је мали број предузећа која се баве финалном производњом. Већина се бави 
примарном прерадом и производњом полуфабриката. Мало се користе и потенцијали 
које општина Лебане има тако да се већина пољопривредних производа пласира на 
тржиште у свежем стању. 
Слаб менаџмент и предузетничка иницијатива довели су до ситуације да је привредна 
ситуација у општини Лебане изузетно лоша и да се постојећи потенцијали не користе у 
довољној мери тј у појединим областима се уопште и не користе. У наредном периоду 
потребно је уложити значајне напоре на уређењу инфраструктуре и на обуци кадрова 
који ће водити привреду у општини. Адекватним мерама је потребно утицати на 
повећање стопе запошљавања посебно код тзв. погођених група (инвалиди, избеглице, 
Роми). Значајно је и то да ће до краја 2007-те године бити решено питање власништва 
над друштвеним предузећима кроз ликвидацију или приватизацију и имовина предузећа 
би се продуктивније употребљавала.  
 

 

ПОЉОПРИВРЕДА   
 

Због својих природних карактеристика земљишта, климе, водених ресурса и 
различитости услова за пољопривреду, општина Лебане има велики потенцијал за развој 
пољопривреде, који није у потпуности искоришћен. Општина Лебане на својој 
територији има 21.591ха пољопривредног земљишта што је 64% од укупне површине 
земље.  

Адекватним мерама и специфичним програмима, који ће посебно обратити пажњу 
на равничарски део и брдско-планински, пољопривреда може дати значајан допринос 
економском развоју општине.  

Пољопривредна производња се у прошлости обављала на примитиван начин, без 
употребе савремене механизације и у учешћа високо квалитетних сорти и хибрида. 
Самим тим за последице смо имали мали принос и лош квалитет производа.  

У брдско-планинским пределима становништво се бавило углавном сточарском и 
воћарском производњом.  

У равничарском пределу ситуација је била донекле боља, захваљујући бољем 
квалитету земљишта и терена. Становништво овог дела општине се бавило и бави се 
повртарском производњом, ратарством и сточарством. 

 3

Пољопривреда у народном дохотку учествује са више од 57% (2004.г.), а 
запошљава око 7% запослених (2004.г.). Структура газдинастава је врло неповољна са 
просечном величином газдинства од око 3ха, а тек незнатан број пољопривредних 
произвођача обрађује преко 10ха. Већина газдинстава поседује бројне мале одвојене 
парцеле на којима се обавља производња за потребе сопственог домаћинства или продаје 
само мали део својих производа на локалној пијаци. Ова газдинства често имају и 
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непољопривредни извор прихода. Највећи део пољопривредног земљишта је у приватној 
својини која и даје највећи део пољопривредног производа.  
 Пољопривредници су суочени са многобројним проблемима3: робна размена 
производа тзв бартер трговина (за инпуте: минерално ђубриво, гориво, агрохемијски 
препарати), старосна и образовна структура људи који живе на селу, застарели регистри 
земљишта, још увек не регулисани у потпуности услови за продају и закуп земљишта 
друштвених газдинстава, недостатак дугорочног кредитирања у пољопривреди, слаба 
сарадња са институцијама које пружају саветодавну помоћ, недостатак тржишта, 
нестабилно кретање цена и нарочито недостатак предузетништва у пољопривреди. 

У општини Лебане се може рећи да једва постоји тржиште велепродаје, што је 
посебно уочљиво код воћа и поврћа. Стварање произвођачко продајних организација 
омогући ће пољопривредницима економичнију производњу и приступ ширем тржишту. 
У последње време почињу да се оснивају удружења и задруге модерног типа. 

Као императив се све више јавља примена стандарда за сектор пољопривреде. Без 
ових стандарда, наши производи неће имати пролаз на ЕУ тржиште.  

Не треба занемарити ни чињеницу да тржиште производа добијених органском 
прозводњом бележи стални раст и да држава подржава овакав вид производње 
одређеним субвенцијама.  

Приоритет треба дати развоју породичних комерцијалних газдинстава и 
побољшању старосне и образовне структуре произвођача. Део решења је у обуци, 
образовању и саветима за пољопривреднике чиме би модернизовали и унапредили 
производњу и били спремни за захтеве тржишта. 
 
РАТАРСТВО, ВОЋАРСТВО, ПОВРТАРСТВО 
          

У воћарској производњи преовладавале су углавном сорте слабог квалитета и 
малог приноса, нарочито код шљиве. У ратарској производњи су се користила семена 
превазиђених сорти и хибрида, са малим приносима. 

Са појавом савремене механизације као и нових сорти и хибрида, осамдесетих 
година почиње експанзија нарочито у повртарству а добрим делом и у ратарству и 
воћарству. 

Употребом нових сорти и хибрида као и савременим агротехничким мерама у 
пољопривредној производњи дошло је да наглог повећања приноса по јединици 
површине.  

У данашње време се све више у повртарству употребљавају системи кап по кап. 
Такође се подижу савремени типови пластеника, који у великој мери олакшавају рад 
људи и повећавају принос. 

Повртарство је водећа грана пољопривреде у смислу праћења трендова савремене 
пољопривреде. 
 Сектор производње воћа и поврћа прати и низ проблема: да још увек не постоји 
организовано тржиште ових производа као ни систем класификације који би различите 
класе производа понудио по различитим ценама.  
  
 
     

 
3 Подаци су добијени анкетирањем и директним разговором са пољопривредницима 



 5

СТОЧАРСТВО4 
 

На територији општине Лебане постоји повољна клима за развој сточарства. 
Клима омогућава да се за све врсте стоке током календарске године произведе довољно 
кабасте и концентроване хране за исхрану животиња. Близу три четвртине биљне 
производње утроши се за исхрану стоке. 

Сеоска домаћинства у општини Лебане бавила су се традиционално и вековима 
сточарством. Гајили су говеда, овце, козе, свиње, живину и коње. Сељаци су продајом 
стоке извршавали своје обавезе према држави и подмиривали трошкове у свом 
домаћинству. Тадашње расе стоке биле су примитивне, са ниским производним 
могућностима у производњи меса, млека и подмлатка. Зато је број стоке пре 50  и 100 
година био доста велики, али се временом смањивао.  

 
Кретање броја стоке у општини Лебане од 1983-2005.годину 

Година Говеда Свиње Овце Живина 
1983 – анкета 11.963 14.500 7.375 58.612 
1985 – попис 11.494 13.308 6.852 62.207 

1990 10.011 11.153 5.732 77.842 
1995 10.968 15.168 3.835 100.963 
2000 9.875 11.139 1.721 82.154 
2002 5.481 8.439 2.031 48.763 
2003 7.364 11.514 1.669 62.035 
2004 9.224 11.153 2.650 87.842 
2005 9.087 11.571 2.620 87.620 
 
Сва стока се чува, гаји, храни и поји код сељака. У друштвеном сектору нема ни 

једног грла.  
Општина Лебане у сарадњи са сточарима а уз стручну помоћ пољопривредне и 

ветеринарске службе, стално је радила на развоју и повећању сточарске производње 
применом вештачког осемењивања и контролисаним природним парењем животиња. 
Тако смо добијали грла племенитијих раса са већом производњом меса, млека, 
квалитетног приплодног подмлатка.  
    

ТУРИЗАМ 
 
Лебане има значајне туристичке потенцијале. У 2002. години извршена су почетна 

испитивања биодиверзитета на разним локацијама у општини Лебане. Истраживања су 
показала изузетно здраву и незагађену средину што је добар предуслов за туристичку 
понуду.Међу бројним природним, културним и историјским потенцијалима, треба 
посебно издвојити: 
Археолошки локалитет Царичин град. Овај велелепни град подигао је Јустинијан прима 
у 6. веку. Налази се 8 километара северозападно од Лебана. Укупна просторна 
организација града, архитектонска решења већег броја катедрала, управних и трговачких 
зграда, тргова и улица, показују да је то био велики, леп и богат град са свим оним што 
таква насеобина има - од поплочаних улица са тротоарима до водовода и канализације. У 
току су завршни радови на објекту „Теодора“ у близини локалитета где би се излагали 
пронађени експонати. 
                                                 
4 Скупштина општине Лебане је Програм развоја пољопривреде од 2007-2011.године. У оквиру програма 
су обрађене и поједине гране пољопривреде, односно и сточарство. 
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Планина Радан. Обилује изворским водама, шумским биљним врстама и појединим 
врстама које су остатак некадашње територијалне прашуме, што говори о изузетно 
здравој и незагађеној средини.  
Ловни туризам. У средини где глобално загађење није умешало своје прсте, можемо се 
похвалити изузетно добрим ловиштима ниске и високе дивљачи у брдским пределима и 
солидним птичјим фондом у равничарском делу. У околини Лебана постоји и пар 
вештачких језера за љубитеље риболова. 
Спортки туризам. Треба истаћи и повољне услове за рекреативно - спортске активности, 
зимске спортове, припреме врхунских спортиста, за шта поседујемо спортске терене у 
самом граду и околини, потенцијалне трим стазе као и хотелски смештај Б категорије 
(тренутно не ради). 
Сеоски туризам. Несумњива еколошка вредност и одговарајући предуслови би били 
добар потенцијал за развој сеоског туризма. 

Широм општине налази се и велики број цркава и споменика сакралне уметности. 
Цркве у Лебану, Шуману, Бошњацу, Прекопчелици. У контексту туристичког 
потенцијала општине Лебане, свакако треба нагласити и близину туристичких 
дестинација као што су Сијаринска бања, ''Ђавоља варош'', Власинско језеро. 

Битно је у будућем периоду предузети одговарајуће активности чиме би се 
унапредила туристичка понуда општине. Овим би се омогућило повећање запослености у 
приватном сектору путем туризма с једне стране, а са друге стране би се обезбедила 
заштита природних и културних потенцијала уз помоћ туризма.  
 

ИНФРАСТРУКТУРА5 
 
ИНФРАСТРУКТУРА И ПУТЕВИ 

Неадекватан третман инфраструктуре као важног чиниоца развоја привреде и 
државе уопште, оставио је велике последице и на општину Лебане. Осим небриге државе 
за регионалне и магистралне путеве, у последњих  15 година, велики проблем општине 
представљао је и мали буџет општине, те немогућност за капиталне подухвате - 
инвестирање у инфраструктуру. Проблем додатно увећава и исељавање становништва из 
брдско планинског дела, што намеће и моменат рационалности изградње путева у овим 
пределима. Велики је проценат неасфалтираних путева и амортизације асфалтираних. У 
самом граду, од укупно 35.182м улица, асфалтирано је 25.104 метра или 71,35%. 

 

Путеви на теритирији општине Лебане Дужина у км Проценат 
1. Савремени коловоз – асфалт 15 7.54 % 
2. Насипани путеви – туцаник 82 42,21 
3. Земљани пут 102 51,26 

Укупно: 199 100 
 

Према подацима ПТТ, на око 80% територије је извршена телефонизација. 
Електрификација је спроведена на целој територији општине, али око 30% 

домаћинстава нема квалитетан напон. 
Покривеност општине урбанистичким плановима је мања од 3%. 

Постојећи урбанистички планови ни најмање не одговарају потребама развоја, и 
карактерише их нееластичност и застарелост. Није вршена њихова измена као и 
допуњавање условима и мерама за њихово спровођење како би постали што актуелнији. 

                                                 
5 Подаци су добијени на основу достављених информација од стране ЈКП Комуналац, ЈКП Водовод и ЈП 
Дирекција за грађевинско земљиште и путеве 
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Са израдом Генералног плана Лебана се почело 2002. године, али недостатак 
финансијских средстава и посебно неажурних катастарских подлога у потпуности је 
зауставило израду истог. 
Највећи део простора за изградњу није покривен плановима и та подручја су препуштена 
слободном понашању лица која поседују земљиште. Проблем је још већи ако се узме у 
обзир чињеница да је непостојање планова, програма и општинских одлука погодовало 
бесправној градњи, која се у протеклом периоду отргла контроли. 
     У сфери урбанизма присутни су бројни нерешени имовинско правни односи - 
неукњижени стамбено пословни простор, неутврђено власништво над простором и т.д. 
 
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
 
              Водоснабдевање града Лебана и околине је везано за два  изворишта.Прво 
извориште је у Коњину и Ждеглову из дубинских бунара и црпном станицом у Коњину. 
То извориште није дало очекиване резултате у погледу количина па се исто напушта и 
прелази се на друго извориште а то је вода реке Шуманке у Гргуровцу.Почетак тог 
водоснабдевања је од 1980.године и траје до данашњих дана. 
            Капацитет водосистема у Гргуровцу је пројектован на 50.лит/сек. а тренутна 
издашност система је 30.лит/сек што је недовољно за потребе града Лебана и околине. 
Обавезна је реконструкција испирачница, ваздушних вентила и све пратеће 
инфраструктуре цевовода. 
             Праћење квалитета како сирове тако и прерађене воде је по међународним 
стандардизованим методама. 
             Промене микроклиме и неконтролисана експлатација шуме и других биолошких 
промена у самом приобаљу водотока, дошло је до знатног погоршања квалитета сирове 
воде што захтева доградњу технологије у третману и преради воде за пиће. 
              Водозахват је лоциран у Кључу због гравитационог довода сирове воде до 
фабрике за прераду воде за пиће. Река Шуманка је бујичног типа што отежава 
технолошки процес прераде воде и условљава честе интервенције на водозахвату услед 
велике количине наноса у таложној грађевини и тиме проузоркује повремен застој у 
захвату воде за редовни процес производње воде. 
 Општина Лебане има укупан број становника 24914 од тог броја водом за 
пиће је снабдевано 10182 становника а то значи град у потпуности и следећа насеља: 
Гргуровце, Поповце, Врановце, Кривача и коњино а не у целости поменута насеља. 
                Насеља у равничарском делу Ћеновац, Пертате, Цекавица, Тогочевце, Доње 
Врановце, Војловце, Бошњаце, Лугаре, Коњино и Ждеглово који има укупан број 
становника око 9000 предвиђени су да се укључе у другој фази снабдевања водом за пиће 
изградњом предбране Кључ чим се омогући потпуно обезбеђење водом из поменутог 
система.  
 Остатак становника на територији у брдско-планинском пределу од 
приближно 5000 неће бити снабдевено водом за пиће. 
 Водоводна мрежа је дужине у граду око 60км, укључујући магистрални вод 
и градску разводну мрежу, и у функцији је осим што се мора извршити делимична 
реконструкција чворишта и вентила. 
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КАНАЛИЗАЦИЈА  
 

Фекална канализација је у веома критичном стању због неадекватних 
одржавања јер се нужно намеће потреба за машинским одржавањем система и 
специјалним цистернама вршити испирање од наноса који је изузетно изражен.  

Систем је сепаратни али то се не поштује од стране грађана те се имају чести 
испади система из немогућности да колектор прими сву воду која је предимензионисана 
у погледу пропусне моћи.  
              Отпадне воде се директно испуштају у реку Јабланицу што инспекцијски органи 
већ интервенишу. 
               Цве отпадне воде је потребно одвести до будућег постројења за пречишћавање 
отпадних вода на локацији „КОЖАРА“. Обезбеђени су пројекти за сабирно одводни 
колектор до постројења као и пројекат адаптације постројења за пречишћавање отпадних 
вода у „КОЖАРИ“. Да би се тај посао до краја одрадио потребно је решити и имовинско 
правних послова за постројење и колектор. Пројекте је у целости обезбедило ресорно 
Министарство Водопривреде односно Дирекција за Воде при Министарству.  
                 Фекална канализација у Лебану и у насељима низводно од Лебана у 
равничарском делу планира се да се сакупља и транспортује до постројења за отпадне 
воде на локацији „КОЖАРА“где ће бити завршни третман отпадних вода. 
                 У Бошњацу, Цекавици, Војловцу, Лугару и  Коњину постоји изграђена 
канализација  а у преостала насеља не постоји изграђена фекална канализација а планира 
се њихова изградња. 
                 Укупна дужина фекалне канализације у поменута насеља је око 30км пресека 
већих од 200мм. 
                 У Лебану је израђена 97% фекална канализација. 
     
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
                
               Непланска изградња комуналне инфраструктуре, непостојање стандарда и 
законске регулативе у време стварања дивљих депонија и недостатак механизације у ЈП 
Комуналац, довели су до тога да и општина Лебане има проблема за комуналним 
уређењем. 
 Ситуација и трендови у овој сфери намећу: 

- Регионални приступ управљања отпадом (изградња регионалне депоније са 
центром за рециклажу). 

- Потпуно нову локацију за људско гробље (нема капацитета у постојећој) и 
уређење сточног гробља (тренутно не постоји, а закон нас на то обавезује). 

- Осавремењивање услова продаје на зеленој пијаци, поштовање стандарда и строгу 
примену закона. 

               Развој еколошке свести, осавремењивање опреме, ефикаснији рад комуналних 
инспектора и стриктна примена закона намећу нам се као задатак у циљу комуналног 
уређења општине и очувања животне средине. 
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА6 
 
Систем социјалне заштите обухвата помоћ сиромашним појединцима и 

породицама, бригу о осетљивим социјалним групама и подршку формирању младих 
породица. 

Центар за социјални рад у Лебану обавља послове који су му стављени у 
надлежност Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана, Породичног закона који се примењује од 01.07.2005.године, Закона о кривичним 
поступку према малолетницима, и послове које му преноси у надлежност Скупштина 
општине Лебане, на основу Одлуке о проширеним правима. 
Општина Лебане спада у групу најнеразвијенијих општина на југу Србије. Према 
последњем попису, број становника општине је 24.918 становника. Природни прираштај 
у општини је негативан у односу на претходну годину и показује тенденције све лошије 
демографске структуре. Пораст броја корисника социјалне заштите је резултат 
негативних привредних кретања у општини.  

На основу расположивих података, број корисника услуга социјалне заштите код 
овог Центра је у сталном порасту, а пре свега се односи на кориснике права на 
материјално обезбеђење, једнократних новчаних помоћи, малолетничке деликвенције, 
што посебно утиче на потребу за знатно повећаним ангажовањем у заштити наведених 
категорија корисника. Имајући у виду овакво чињенично стање, неопходна је што боља 
сарадња са свим институцијама и јавним службама на територији општине Лебане. 
Нарочито је изражен проблем у заштити деце са посебним потребама, чији број је такође 
знатно увећан. 

Због великог броја сиромашног становништва, реформа система је заснована на 
рационализацији средстава и усмеравању социјалне помоћи на угрожене групе. Услуге у 
социјалној заштити су укључиле и невладин сектор. 

Невладин сектор 
 

1. Удружење бораца рата од 1941 
2. Удружење бораца ратова од 1991.године 
3. Удружење ратних војних инвалида 
4. Удружење солунаца и потомака 
5. Општинска организација Црвеног крста 
6. Општинско удружење пензионера  
7. Удружење ловаца 
8. Аматерско позориште «Катарза» 
9. Удружење ликовних стваралаца 
10. НВО «Центар за демократске активности» 
11. НВО «Еколошки покрет Јустинијан» 
12. НВО «Грађански парламент» 
13. НВО «Цесид» 
14. НВО «Грађански савет» 

 
 
 

 
6 Подаци су достављени од стране Центра за социјални рад Лебане 
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РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА7 
 

У општини Лебане, живи 1.163 Рома (попис из 2002. године). 
Роми живе у веома лошим хигијенским условима, неадекватним становима, трошним 

колибама, неуређеним насељима. 
Роми су веома млада популација. Само у Лебану од 1-18 година су 30% деца од 18-45 

година 50%, а остало су старији. 
Од укупног броја деце која пођу у школу, само 12% заврши основну школу. У средњу 

опет пође пола од оних што су завршили основну. Сваке године у Лебану око 20 првака 
пође у први разред. Па и поред тога у Лебану има 50 Рома са основном, 45 са средњом 
школом, 5 са вишом. 

Веома је мали број школованих Рома запошљено (3 са стручном спремом 8 као 
помоћни радници). 

Занимања Рома су врло различита, од сакупљача секундарних сировина, шверца, 
музицирања до корисника социјалне помоћи. Највећи број је незапослено 99%, од тих 
незапошљених 20% прима материјалну помоћ, 50% ради сезонски, 5% се бави 
музицирањем, 10% шверцом а остали се сналазе како знају и умеју. 

КУЛТУРА 
 
Културни живот у Лебану и културна свест грађана, на нивоу су осталих општина у 
Србији, сличних по величини и економској развијености. Најбоље ћемо сагледати стање 
културе, ако се усресредимо на културне установе које раде у нашој општини. 

 Дом културе, саграђен је 1979.године. Сала има 517 места. Активности Дома културе 
су продукција и организација разноврсних програма: свечане академије, позоришне 
представе,  биоскопске пројекције, концерте, трибине, изложбе, књижевне вечери, 
традиционалне манифестације на локалном нивоу (прослава Св.Трифуна), манифестације 
регионалног карактера (међуокружну смотру аматерских позоришта југоисточне Србије). 
По статистици, манифестације које се одржавају у Установи посете неколико хиљада 
грађана. 

Просторије у приземљу су дате на коришћење ЈП Дирекцији, издвојеном одељењу 
школе за основно и средње образовање одраслих "11.октобар", 1 просторију користе 
избегла лица.  

Од изградње до данас, осим за редовно одржавање скоро да није улагано, те је дошло 
до већих оштећења па донекле и руинирања објекта. Обезбеђена су средства од стране 
Министарства културе за санацију дела кровне конструкције.  
          Библиотека  «Бранко Радичевић» организује различите културне манифестације у 
сарадњи са Домом културе. Библиотека располаже са око 28000 књига и броји око 700 
чланова. Несумњиво је да би број књига био далеко већи да у поплави 1976 године није 
уништено 80% књижног фонда. 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Иако се систем образовања модернизује у правцу повећања његове ефикасности и 
раста квалитета знања, како би се обезбедио већи допринос привредном развоју, до сада 
нема заначајнијих резултата.  

У Лебану постоје 3 основне школе, 2 средње школе и 1 предшколска установа.  

 
7 Подаци су добијени из статистике и од ромских невладиних организација 
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ОШ «Радоје Домановић» у Бошњацу – је једна од најстаријих школа у Општини Лебане, 
коју похађају ученици предшколског и школског узраста из 9 околних заједница. То је 
једина школа у руралном подручју, чие је седиште у Бошњацу, а 4 истурена одељења у 
В.Војловцу, Лугару, Пертату и Цекавици. 
ОШ «Радован Ковачевић Максим» у Лебану – Објекат је саграђена пре 40 година. Осим 
објекта у граду, има и 10 истурених одељења у следећим селима: Липовица, Клајић, 
Гргуровце, поповце, Г.Врановце, Гегља, Голи Рид, Нова Топола, Коњино, Ново Село. 
ОШ «Вук Караџић» у Лебану – је саграђена 1980.године и важи за један од лепших и 
новијих објеката. Школа има и 7 истурених одељења у: Прекопчелици, Бачевини, 
Штулцу, Шилову, Бувцу, Шуману и Кривачи. 
Гимназија у Лебану – је почела са радом 1963.године. Данас образује ученике природно-
математичког и друштвено-језичког смера. Школу похађају ученици претежно из 
општине Лебане, а има и ученике и из суседних општина (Бојник, Медвеђа и Лесковац). 
Значајан број њих је стекло и звање магистра и  доктора наука, а неки су и 
универзитетски професори.  
Средња техничка школа «Вожд Карађорђе» у Лебану – је настала као објективна 
потреба општине Лебане за образовањем кадрова у ИИИ и ИВ степену стручности у 
производним занимањима. 1947.године је уписана прва генерација ученика. У протеклих 
60-так година у овој школи је образовано више хиљада ученика у 15 струка са 55 
занимања, што је почетком 90-тих година сведено на два подручја рада : машинство и 
обрада метала (машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, 
аутолимар), текстилство и кожарство (кофекционар - кројач, текстилни радник - 
оплемењивач).  
Обе средње школе раде у једној згради. 
Предшколска Установа Дечији вртић «Дечја радост» у Лебану – је саграђен 
1978.године. Установа је обухватила 313 детета од 2-7 година. У граду је 6 васпитних 
група од чега је једна са ромском децом  што је укупно 139 деце. У објекту установе 
има131 дете у 5 васпитних група узраста од 2-7 године.Капацитет објекта је за 86 детета 
што значи да објекат ради са 152,33% капацитета. Ван града 7 васпитних група - 83 
детета где постоји тренд повећања због законске обавезе 100% обухвата деце од 5,5-7 
година тј.припремним предшколским програмом. 
 

Основне школе Средње школе Општина Лебане 
Број 8

 Ученици Број Ученици 
2002/03 25 2.496 2 532 
2004/05 24 2.464 2 572 
2005/06 24 2.384 2 587 

 

ЗДРАВСТВО 
 

Дом здравља Лебане у Лебану је самостална Здравствена установа у државној 
својини са свим садржајима здравствене заштите предвиђене за општине са 20.000 до 
50.000 становника. Своју делатност обавља у објекту Дома здравља који је у функцији од 
1983.године и у објектима на терену : Здравствена станица у Бошњацу, Здравствене 
амбуланте у Поповцу, Клајићу, Бувцу, Слишану и Прекопчелици, а од 2001.године у ОШ 
«Вук Караџић» у Лебану ради и прва зубна амбуланта. Здравствене амбуланте су 
релативно нови објекти.  

                                                 
8 Број укључује и истурена одељења 
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Дом здравља Лебане обухвата територију општине Лебане, а са својим 
специјалистима покрива и становништво суседних општина Бојник и Медвеђа. Има 21 
запосленог специјалисту, 5 из цтоматологије, 4 лекара се налазе на специјализацији. У 
периоду 2000-2005.године, набављени су многобројни апарати који су омогућили бољи 
рад Дома здравља. Међутим и даље недостаје опрема за рад одговарајућих служби. 

Подручје Дома здравља Лебане као економски недовољно развијено карактерише 
незадовољавајућа хигијенско-епидемиолошка ситуација. У амбулантно-поликлиничком 
морбидитету доминирале су болести респираторних система, болести циркуларног 
система, болести мишићно-коштаног система и везивног ткива и душевни поремећаји. 
Због неисправности пијаће воде јављају се бубрежне и жучне болести. 

Планиране активности у области здравства су усмерене на јачање основне 
функције здравства, промовисање здравља и превенцију болести, развоју електронског 
здравственог картона, јачање капацитета здравствених установа и задовољство 
корисника здравствених услуга. 
 

Окрузи/општине Број становника на једног лекара 
Република Србија 375 
Јабланички округ 413 
Лебане 803 

 

СПОРТ 
 
Општина Лебане поседује релативно добро формирану спортску инфраструктуру 
Спортски објекти углавном одговарају тренутним просторним потребама, али су 
одређене реконструкције потребне како би се капацитети у потпуности искористили; 
велики део ових објеката има проблем са лошим одржавањем. 
Скоро све врсте спортова су заступљене: фудбал, кошарка, рукомет, одојка, шах, итд. 
Ипак, недостатак финансијских средстава утиче на ово поље, и успорава даљи развој 
спортских активности спречавајући постизање добрих резултата. 
Најзабаченије заједнице имају ограничене спортске и рекреативне објекте. 
Већина школа поседује отворена игралишта за кошарку, фудбал и рукомет. 
 

МЕДИЈИ 
 
          Поред државних и неколико водећих приватних медијских кућа, које делују на 
територији  целе земље, на територији општине Лебане постоје и делују два медија 
локалног карактера и то РТВ «Царичин Град» и РТВ «РИС». Оба медија покривају 
територију општине (не баш у потпуности). Статус медија је мешовит, односно делом су 
комерцијалне, а делом представљају јавни сервес у смислу да прате рад локалне 
самоуправе, нарочито рад Скупштине општине Лебане, тако што врше преносе седница 
Скупштине, а на основу уговора закључених са општином Лебане. Осим ових медија, у 
општини раде и две радио станице - ''Кондор'' и ''104''. Веома је важно напоменути да 
због недостатка финансија и стручног кадра, сви медији у општини раде готово без 
сопственог програма. 
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АНАЛИЗА ОПШТЕГ СТАЊА У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Добар туристички потенцијал и близина 
бројних туристичких дестинација 

 Природна богатства за производњу 
здраве хране 

 Изграђени привредни објекти са 
пратећом инфраструктуром 

 Близина Коридора 10 и железнице на 
истој деоници 

 Радна снага са искуством 

 Довољни капацитети и стручни кадар у 
образовању 

 Незагађена (еколошка) животна средина 

 Демографско пражњење, нарочито у 
брдско-планинском делу 

 Лоша путна инфраструктура 

 Не постоје системи за наводњавање у 
брдско-планинском делу 

 Непостојање инфраструктуре за 
заштиту животне средине 

 Велики проценат сиромашних 

 Недовољна количина сирове воде 

 Неспремност за потенцијалне 
инвеститоре 

 Гломазна и нефункционална општинска 
администрација 

 Велики проценат необрађених 
пољопривредних површина 

 Нема прерађивачких капацитета у 
пољопривреди 

 Неорганизованост код наступа на 
тржишту 

 Лош однос с јавношћу 

 Велика незапосленост 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Отварање путног правца према 
Приштини 

 Добар туристички потенцијал и близина 
бројних туристичких дестинација 

 Враћање Лебанске дијаспоре 

 Посебан третман од стране државе као 
неразвијене општине 

 Спровођење одлуке Владе РС о 
изградњи регионалних водосистема 

 Организованији наступ на тржишту 

 Присуство донатора о приступ 
фондовима 

 Повраћај имовине локалној самоуправи 

 Регионални приступ решавања 
проблема 

 Непостојање одговарајућих образовних 
профила у школовању 

 Неконтролисана експлоатација шума 

 Спора и лоша приватизација 

 Даљи пад наталитета и миграција 

 Спора децентрализација 
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СОЦИЈАЛНИ  ФАКТОРИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКТОРИ 

• Смањење броја становника у брдско-
планинском делу а повећање броја у 
равничарском делу општине 

• Старење становништва 
• Повећање капацитета установа које се 

баве социјалном и здравственом 
заштитом 

• Повећање упошљавања лица из социјално 
угрожених група 

• Промовисање и оживљавање културног 
живота и спорта 

• Способност прилагођавања светским 
стандардима 

• Гостопримство и традиција 

• Застарела механизација и опрема 
• Све више људи зна да користи Интернет 
• Повећање квантитативно и квалитативно 

комуналне инфраструктуре 
• Широке мреже и повећање броја 

корисника мобилноги фиксног телефона  

ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ 

• Повећање заинтересованости 
пољопривредних произвођача за 
повећање пољопривредних површина 

• Примена стандарда у пољопривредној 
производњи и савремени приступ 
пољопривредној производњи 

• Повећање коришћења пољопривредних 
потенцијала 

• Решавање статуса друштвених предузећа 
• Квантитативно и квалитативно јачање 

сектора МСП 
• Стагнација производних делатности а 

повећање непроизводних делатности 
• Лакши приступ фондовима за 

инвестиције 
• Повлашћен третман државе према 

општини 
• Јачање кредитне способности услед 

повећања тржишног вредновања 
непокретности 

• Третман туризма као значајне привредне 
гране 

• Већа пажња јавности ка локалитету 
Царичин  град 

• Прилагођавање тржишној економији 

• Закон о пољопривредном земљишту 
омогућује повећање искоришћења 
необрађеног пољопривредног земљишта 

• Смањење пореза на фонд зарада 
• Боља пореска политика државе 
• Повољнији порески третман од стране 

државе 
• Јачање регионалне сарадње 
• Повећање свести о заштити животне 

средине 
 

 

 

 

 

 

 



SWОТ АНАЛИЗА ПО СЕКТОРИМА 
 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВСТВО, НЕВЛАДИН 
СЕКТОР, СПОРТ 
 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Тимски рад са корисницима услуга 
(стручни тим комплетан) 

 Мотивисаност радника 
 Дугогодишње искуство особља Центра 
за социјални рад 

 Ефикасан теренски рад на целој 
територији општине Лебане 

 Поседовање возила за рад на терену у 
планинском неприступачном подручју 

 Адекватна сарадња са представницима 
локалних власти и њихова спремност за 
обезбеђивање за финансирање 
проширених права корисника (подаци о 
броју корисника једнократне помоћи) 

 Сарадња са државним институцијама 
(Служба дечије заштите) 

 Постоје информатори за странке за неке 
услуге 

 

 Неадекватна техничка опремљеност 
Центра 

 Недостатак канцеларијског простора за 
рад са странкама 

 Недостатак средстава за стручно 
усавршавање и едукацију радника  

 Недовољна информисаност заједнице о 
значају и правима из области социјалне 
заштите (незаступљеност у медијима) 

 Недовољна сарадња са Службом за 
запошљавање око радног ангажовања 
способних и најугроженијих корисника 
материјалног обезбеђења (МО) 

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Способност за рад већине корисника и 
омогућавање њиховог запошљавања 

 Измена Закона о финансијској подршци 
породице са децом 

 Стратегија за смањење сиромаштва 
 Сарадња са НВО и рад на пројектима 

(Министарство) 
 Поверење у институције 

 

 Централизација Републичких служби за 
социјална питања (упуства и смернице 
из Министарства)                                          

 Честа измена Закона 
 Неактивност корисника у решавању 
социјалних проблема 

 Менталитет и навике грађана да се 
њихов материјални положај решава 
кроз једнократне новчане помоћи 

 Привредна неразвијеност општине 
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РОМИ 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
 Јефтина радна снага 
 Спремност да се искористи свака 
указана прилика 

 Постојање ромских невладиних 
организација 

 

 Недостатак подршке за додатно 
образовање 

 Селекција послодаваца заснована на 
политици род.везама и националности 

 Нешколовани кадрови 
 Неукљученост у институције 
 Недостатак адекватне промоције 

(медијске промоције) 
 Висок ниво централизације институција 
 Недовољна ангажованост Ромских НВО 
у проблеме Рома 

 Мала информисаност о активностима и 
врстама услуга Центра за социјални рад 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
 Правилна стратегија смањења 
сиромаштва 

 Укључивање Рома у програм ЕУ 
 Укључивање у активности и 
организацијама које се баве додатним 
образовањем 

 Размена радне снаге са другим 
регионима 

 Међународна заинтересованост за Роме 
 Организовање јавних радова кориснице 
социјалне помоћи   

 Изазивање социјалних немира 
 Протестне шетње 
 Апатија код незапослених људи 
 Менталитет «чекај и види» 
 Стварање још веће сиротиње 

 

 
 
ДОМ КУЛТУРЕ 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Објекат је функционалан 
 Довољан број радника 
 Формиране секције 
 Добра сарадња са другим установама у 
општини 

 

 40% простора се користи у друге сврхе 
 врло мало средстава се издваја за 
културу 

 недовољна опремљеност објекта и 
застарелост опреме 

 слаба посећеност 
 нема локалних медија са културним 
садржајем 

 
СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 благи раст посетилаца 
 добра сарадња са Министарством 
културе 

 

 слаба сарадња са локалном 
самоуправом 

 опседнутост преживљавањем 
 нема донатора за културу 
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НЕВЛАДИН СЕКТОР 
 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Прихватање невладиних организација 
од стране становништва 

 Институције прихватају сарадњу и 
често се обраћају за помоћ 
организацијама невладиног сектора 

 Донатори су доступни (константно 
постоје конкурси за које се може 
аплицирати) 

 Доступна је инфраструктура 
институција (сале за састанке, семинаре 
и др.) 

 Бројни пројекти реализовани у општини 
и постоји довољно искуства 

 

 Само једна НВО активна и има иза себе 
бројне реализоване пројекте 

 Недовољан број људи обучених за 
писање и управљање пројектима 

 Нема континуиране сарадње са НВО из 
других општина и земаља 

 Недостатак материјалне подршке од 
Локалне самоуправе 

 Неинформисаност о дешавањима у 
општини и шире 

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Велики број регистрованих НВО пружа 
могућност за бољи рад и веће ефекте 
невладиног сектора 

 У многим областима има простора и 
потреба за рад НВО 

 

 Велики пројекти засновани на 
партнерским односима са мањим 
организацијама до Ниша или 
максимално до Лесковца (нико не 
тражи партнере из Лебана) 

 Даља неактивност НВО може да доведе 
до њиховог гашења и смањеног 
интересовања за рад у невладином 
сектору 

 

 
 
ЗДРАВСТВО 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Довољан број здравствених објеката 
       ( покривена цела територија општине) 

 Кадровска структура добра (довољан 
број специјалиста) 

 Стална едукација лекара и сестара 
 Добар менаџерски кадар 
 У здравственим објектима – 
опремљеност и хигијенски услови 
задовољавајући 

 

 Велика разуђеност терена и 
немогућност пружања адекватне 
здравствене заштите 

 Недовољна опремљеност здравствених 
објеката 

 Недовољна средства за текуће и 
инвестиционо одржавање 

 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Добра сарадња са општином и 
Министарством 

 Тренд опадања наталитета 
 Пораст обољења од : малигних болести, 
шећерне болести, кардиоваскуларних 
болести, бубрежних болести 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

• Довољан број школских објеката – 
капацитет 

• Кадровска структура добра – довољан број 
кадрова 

• Добра сарадња са локалном самоуправом и 
министарством 

• Добра сарадња са Домом Здравља 
• Добар менаџерски кадар 
• Оспособљеност и проходност ученика за 

даље школовање (90%) 
• Добра информисаност ученика о њиховим 

будућим потенцијалним школама и 
смеровима. Висок ниво сарадње између 
нивоа образовања. Хоризонтална и 
вертикална повезаност школа 

• Педагози и психолози добро раде свој посао 
• Опремљеност и хигијенски услови 

задовољавају у предшколској установи и 
основним школама 
Постоји велико интересовање за 
предшколско образовање 

• Тренд опадања броја ученика / деце 
нарочито у сеоским срединама 

• Мали број деце, велика разуђеност и 
неприступачност терена 

• Недовољна опремљеност објеката (школски 
инвентар, учила, безбедност) 

• Недовољна искоришћеност постојећих 
наставних средстава у реализацији наставе 

• Недовољна средства за текуће и 
инвестиционо одржавање  

• Не ради се довољно на превентиви разарања 
породица. Не постоји тимски рад у 
превентивном раду са децом и породицом 

• Врло слаба мотивисаност млађе популације 
за образовање – безнађе, без циља и наде 

• Не постоји употребна дозвола за објекат 
предшколске установе 

• Недовољан простор за предшколски узраст 
• Слаба сарадња са локалном самоуправом 

(предшколска установа) 
Опремљеност и хигијенски услови не 
задовољавају код средњих школа 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Менаџерски кадар школа је слободан да 
препозна проблеме, одреди приоритете и да 
предложи решења 

• Добра законска решења 
• Покретање развоја МСП 
• Пружање шансе младима за брже укључење 

у рад – стварање дохотка 
• Добра сарадња (хоризонтална и вертикална) 
• Увођење платних разреда повећало би и 

вредновало резултате 
• Присуство донатора 
• Измена закона због специфичних услова на 

терену 
 

• Тренд опадања броја ученика 
• Благи тренд раста асоцијалног понашања 

ученика . Сиромаштво прети да убрза 
(увећа) тренд. То такође угрожава породице 
и однос школа – дете – породица.  

• Повећање броја дисфункционалних 
породица 

• Непоштовање закона и прописа (рад кафића, 
изостанци са часа) 

• Демографско пражњење општине (пад 
наталитета и миграције) 

• Постоји опасност да се угасе одељења па 
чак и смерови 
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ПРИВРЕДА 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Постојање традиције у индустрији 
(металној и текстилној) 

 Јефтина радна снага и обучена (са 
искуством) 

 Саграђени капацитети са пратећом 
инфраструктуром 

 Природни ресурси за производњу 
здраве хране и прераду 

 

 Лоша инфраструктура (путна) 
 Висока зависност од увозних сировина 
код текстилне индустрије 

 Не чување капацитета – небрига о 
друштвеној имовини 

 Делимична застарелост технологије и 
опреме као и висок степен амортизације 

 Репродукциони циклус није заокружен 
– низак степен финализације у 
полјопривредној производњи 

 Недостатак високостручних кадрова 
 Традиционално лош менаджмент у 
друштвеним предузећима 

 Лоша информисаност о тржишту 
 Нема визије за дугорочни развој 
 «сива економија» 
 Неадекватан обрзовни ниво неусклађен 
потребама тржишта и привреде 

 Не постоји логистичка подршка од 
стране Удружења предузетника, 
Општине и Регионалне привредне 
коморе 

 
СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Тржишни услови за прерађивачке 
капацитете 

 Могућност кредитирања преко Фонда за 
развој 

 Посебан третман државе за неразвијене 
општине од стране државе 

 «Дијаспора» - услови за повраћај 
 Отварање путног правца према Косову 

 

 Нискоакумулативне и радноинтезивне 
гране 

 Лоши кредитни услови – код пословних 
банака 

 Споре и лоше приватизације 
 Трома бирократија код кредитирања 
 Проблем тржишта – конкурентска роба 
из земаља: Турске, Кине, Бугарске 
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ПОЉОПРИВРЕДА 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 У равничарском делу има довољно воде за 
наводњавање 

 У области сточарства имамо квалитетне расе и 
довољно капацитета за узгој и тов 

 Пољопривредни произвођачи вредни и успешни 
 Мала употреба хербицида 
 Нема великих загађивача 
 Постоје услови за развој воћарства (шљива, 
малина, вишња) 

 Интезивна производња у повртарству 
 Има довољно воде за наводњавање 
 У области сточарства имамо квалитетне расе и 
неискоришћене капацитете за узгој. 

 Производимо еколошки здраву храну, 
 Приноси су нам већи од приноса земаља у 
окружењу, 

 Пољопривредни произвођачи су вредни и 
искусни. 

 Недостатак артешких бунара у брдском делу 
 Иако постоје квалитетне расе и даље постоји 
неискоришћеност капацитета 

 Недостатак тржишта 
 Удаљеност прерађивачких центара 
 Слаба конкурентност пољопривредних 
произвођача у односу на окружење због цене 
која је оптерећена транспортним трошковима 

 «уцењивачка политика» накупаца 
 Због ризика тржишта постоје алтернативне гране 

– «сваштарство» у пољопривредној производњи 
 Лоши прилазни путеви 
 Уситњеност парцела 
 Неискоришћеност обрадивог земљишта како 
приватног тако и друштвеног 

 Пољопривредници нису спремни за прелазак са 
«државне» на тржишну економију 

 Не постоји служба у општини већ само 1 
референт за област пољопривреде (нема чак ни 
опрему за рад) 

 Нема рада на терену (од стране општине) 
 Нефункционисање Фонда за развој 
пољопривреде у општини 

 Лоша организација произвођача – не постоје 
задруге, већ сваки пољопривредник брине о 
својим индивидуалним интересима 

 Нема заједничког наступа на тржиште 
 Мали проценат произвођача оријентисаних за 
одређену културу и специјализовану 
производњу. 

 Уситњеност парцела 
 Стара и дотрајала механизација, 
 Нема прерађивачких капацитета, 
 Недостатак тржишта у смислу загарантованог 
откупа, 

 Недовољно функционална противградна 
заштита. 

 Откуп и цена су врло нестабилни. 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Оријентаисаност државе према унапређењу 
пољопривреде 

 Одвајање Министарства за пољопривреду 
 Министарство даје кредите и грантове за развој 
пољопривреде 

 Укључивање општине у процес унапређења 
пољопривреде 

 Близина ауто-пута 
 Отварање путног правца према Приштини 

(Косову) 

 Слаб утицај државе да се спречи монопол у извозу 
пољопривредних производа 

 Нема посебног третмана према неразвијеном 
подручју 

 Централизовано доношење одлука од државе 
 Банке избегавају давање кредита 
пољопривредницима због мале провизије  

 Јефтин увоз из Македоније, Турске, Бугарске 
 Лош приступ банкама (кредитима) 
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ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

ЈКП «ВОДОВОД» 
 

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Искуство у технологији прераде воде 
(први у Јабланичком округу по 
третману воде) 

 Снимање делимично магистралног вода 
камером (500м) 

 Редовно водоснабдевање 
 Од почетка пуштања у рад система до 
сада није било појаве епидемија 

 Постоји кадар по државном пропису 
 Постојеће постројење ДП Кожаре може 
да се реконструише у градско 
постројење за прераду отпадних вода 
(уштеда до 30% од укупне вредности 
инвестиције) 

 Контрола потрошње количине воде код 
корисника 

 Смањење губитака воде са 40% на 15% 
уградњом водомера 

 90% одвојена атмосферска од фекалне 
канализације 

 гравитациони довод и одвод воде 
 

 Тренутно примењена технологија – 
враћа се на стару са алуминијум-
сулфатом који даје лошији квалитет 
воде 

 Недовољна количина сирове воде за 
прераду 

 Пнеуматски систем за брзе пешчане 
филтере 75 лит/сек је застарео  

 Дотрајалост мреже, хидраулички удари 
и повећани радни притисак у мрежи 
утиче на повећан број хаварија у 
градској разводној мрежи 

 Нема катастра водовода и канализације 
(само10% постоји за канализацију) 

 Мала пропусна моћ канализационе 
мреже 

 Дотрајалост арматуре у шахтама у граду 
 Нема система за прераду отпадних вода 
 Слаба наплативост утрошака воде од 
корисника 30-40% 

 Недостатак опреме у комуналном 
предузећу 

 Нема катастра загађивача 
 Спајање атмосферске и фекалне 
канализације долази услед намерног 
усмерења од стране корисника 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Подршка државних институција у 
побољшању технологије прераде воде 

 Државни органи предвиђају изградњу 
предбране и бране Кључ (2011.година и 
2021.година) објављено у «Сл.гласнику 
РС» 

 Регионални систем за Лебане и Медвеђу 
 Постоји државни програм за 
канализацију (80% држава 20% локална 
самоуправа) 

 Изградњом предбране 80% становника 
биће редовно снабдевено водом за пиће 
и наводњавање 5000 ха са повећањем 
приноса повртарских култура до 50% 

 Постоји пројекат за брану Кључ 

 Недостатак адекватног коафлока – 
комплексне соли алуминијума на 
тржишту 

 Утицај микроклиме на водоток реке 
Шуманке односно могућности 
захватања воде за прераду 

 Преструктуирање Јавних предузећа  
 Са покретањем индустрије, постојећа 
предузећа не поседују систем за 
пречишћавање отпадних вода осим ДП 
«Кожара» 
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ЈКП «КОМУНАЛАЦ»  

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Постоји простор за зелену и робну 
пијацу 

 Реализација нових инфраструктурних 
објеката / пројеката за пружање 
комуналних делатности 

 Могућност укључења нових сезонских 
радника за обављање комуналних 
делатности 

 Могућност пружања осталих услуга 
опремом којом располаже ЈКП 
(одвожење трактором, рад булдожера, 
рад са утоворном лопатом) и стицања 
додатних прихода 

 Пружање услуга одржавање хигијене 
стамбених објеката и другим 
заинтересованим страна 

 

 Не постоји примарна сепарација 
комуналног отпада 

 Не постоје адекватне Одлуке о уређењу 
града и комуналним делатностима 

 Не постоји стратегија управљања 
отпадом на локалном нивоу 

 Одлагање отпада на неуређеном 
сметлишту које не задовољава прописе 
стандардне депоније 

 Неконтролисано одлагање отпада на 
«дивљим депонијама» на целој 
територији општине Лебане 

 Недовољна опремљеност и застарелост 
постојеће опреме 

 Делимично уређен простор робне и 
зелене пијаце 

 Недовољан простро и неадекватна 
локација за проширење људског гробља 

 Не постоји сточно гробље 
 Комуналне службе не опслужују 
приградска, неурбанизована и сеоска 
насеља 

 Слаба наплативост услуга (40-50%) због 
тешког материјалног стања грађана 

 Недовољно развијена еколошка свест 
код грађана 

 Велика дуговања корисника према ЈКП 
(фабрике које не раде) 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Развој стратегије управљања отпадом 
(примарна сепарација комуналног 
отпада на месту настајања) 

 Скупштинска сагласност за изградњу 
регионалне депоније са рециклажним 
центром 

 Организована кванташка продаја 
воћарских и повртарских производа 

 Заинтересованост страних донатора за 
управљање отпадом 

 Заинтересованост страних донатора за 
управљање отпадом 

 Заинтересованост Министарства за 
животну средину за финансијску 
подршку за управљање отпадом 
посебно за девастирана подручја где 
спада и општина Лебане 

 Преструктуирање Јавних комуналних 
предузећа 

 Није усвојен Закон за управљање 
отпадом 

 Стални пораст цена горива а огрничено 
повећање цена комуналних услуга (од 
стране државе) 

 Обавеза плаћања ПДВ по издатим 
рачунима за обављене услуге, а наплата 
истих рачуна је несигурна (50% наплата 
од домаћинства) 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 
ПУТЕВЕ ЛЕБАНЕ, МЗ ЛЕБАНЕ  

 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ 
ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Имамо стручан кадар и позиције у службама 
одговарајуће за обављање послова из домена 
бриге о инфраструктури. 

 Обезбеђени су задовољавајући услови за рад 
(простор, опрема) 

 Коректна сарадња и добра синхронизација 
активности између дирекције, водовода, 
комуналца, месне заједнице и дистрибуције. 

 Ниске цене закупнине грађевинског земљишта 
и накнада за уређење грађевинског земљишта. 

 Има довољно информација о стању на терену 
(месна заједница има добру базу података) 

 Постоје дефинисани кораци и њихов редослед 
у циљу унапређења урбане ситуације. 

 Непостојање политичке воље да се разреши 
проблем са грађевинским земљиштем 
(коришћења-корисника) 

 Веома лоша сеоска путна инфраструктура 
(велики проценат неасфалтираних путева и лоше 
стање земљаних) 

 Мало улагано у путеве у претходних 15 година - 
велики степен амортизације и често крпљење 
рупа и насипавање. 

 Лоша сарадња Дирекције и Одељења за 
урбанизам и имовинско правне послове 
општине. 

 Недостатак Тотал станице у Дирекцији, као 
основног средства у планирању. 

 Непостојање урбаног менаџмента - економије у 
урбанизму (''прављење'' пара - улепшавање и 
уређење града) 

 Не постоји одлука о критеријумима и мерилима 
за давање земљишта у закуп која би спустила 
цену за активности усмерене на запошљавање и 
развој привреде. 

 Бројни нерешени имовинско правни одноиси 
(неукњижен стамбено пословни простор, 
неутврђено власништво над простором и т.д.) 

 Још увек је актуелан проблем одлагања смећа. 
 Градско гробље (недостатак простора) 
 Ранији планови и одлуке (у складу са 
претходном тачком) захтевају озбиљно 
преиспитивање. 

 Грађани незаинтересовани за пријаву објеката за 
легализацију (пријављују само у случају да им је 
потребан кредит, прикључак на електро мрежу 
или слично) 

 Немамо Градског Архитекту, али ни праву 
замену за ову позицију (у смислу појединца или 
групе људи који би вукли напред процес 
санирања урбаног ''хаоса'' у општини). 

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Кроз 3 године Дирекција ће добити правну 
(законску) могућност и биће оспособљена да 
прави Генерални план, регулационе и 
урбанистичке планове. 

 Присуство донатора за финансирање 
инфраструктуре 

 Национални инвестициони план 
 Враћање имовине општини - децентрализација  
 Регионални приступ решавања питања као што 
су депонија, ортофото снимање и т.д. 

 Враћање имовине општини још увек је у 
домену прича и предлога. 

 Републичка дирекција за имовину изузетно 
неажурна - дуго се чекају одговори или 
евентуално одобрења  

 Исељавање становништва умањује изгледе и 
''потребе'' да држава инвестира у 
инфраструктуру овог подручја 
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СТРАТЕГИЈА  РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ  ЛЕБАНЕ  

 
 
  

В И З И Ј А: 
ЛЕБАНЕ – ОПШТИНА У КОЈОЈ ЋЕ ЉУДИ ЖЕЛЕТИ И МОЋИ  

ДА ЖИВЕ, РАДЕ И СТВАРАЈУ 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

1. ДАЉИ РАЗВОЈ И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 П р и о р и т е т и : 

1.1 Организовање пољопривредних произвођача у наступу на 
тржишту ради бољег пласмана производа 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 1.1: 
 1.1.1 Стварање удружења која прерастају у земљорадничке задруге 

специјализоване за одређени производ да би се дошло до 
уједначавање квалитета. 

 1.1.2 Промоција удруживања као ефектнијег вида наступа на 
тржишту и едукација пољопривредних произвођача о 
обавезама и привилегијама које изискује удруживање. 

1.2 Јачање капацитета локалне самоуправе ради подршке 
пољопривреди 
 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 1.2: 
 1.2.1 Ефикасна служба за пољопривреду. 

 
 1.2.2 Повећање ефикасности у раду органа локалне самоуправе 

(фонд за пољопривреду, савет за пољопривреду). 
 1.2.3 Привлачење потенцијалних инвеститора кроз повољне услове 

за изградњу и успостављање складишних и прерађивачких 
капацитета. 

 1.2.4 Ефикасније управљање пољопривредним земљиштем. 
 

1.3 Увођење стандарда у производњи, складиштењу и промету 
пољопривредних производа 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 1.3: 
 1.3.1 Едукација пољопривредних произвођача о ХАЦЦАП 

стандардима у производњи здраве хране. 
 1.3.2 Унапређење инфраструктуре за продају пољопривредних 

производа у складу са домаћим и ЕУ стандардима. 
1.4 Органска производња у пољопривреди 

 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 1.4: 
 1.4.1 Едукација о организовању органске производње. 
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2. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА У ЦИЉУ ВЕЋЕГ УПОШЉАВАЊА РАДНО 
СПОСОБНОГ СТАНОВНИШТВА 

 

 П р и о р и т е т и : 

2.1 Организован наступ привредника 
 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 2.1: 
 2.1.1 Организовање асоцијације привредника и занатлија. 

 
 2.1.2 Промоција и маркетинг мале привреде у Лебану. 

 
2.2 Лакши приступ информацијама, крдитима и институцијама 

 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 2.2: 
 2.2.1 Повезивање са привредним асоцијацијама и институцијама у 

земљи и иностранству. 
 2.2.2 Формирање општинског гаранцијског фонда. 

 
 2.2.3 Бољи приступ информацијама. 

 
2.3 Искористити производне инфраструктуре 

 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 2.3: 
 2.3.1 Израда програма за коришћење привредне инфраструктуре. 

 
 2.3.2 Привођење намени привредне инфраструктуре. 

 
2.4 Општинска управа као сервис привредницима 

 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 2.4: 
 2.4.1 Активна политика за стварање бољих услова за инвестирање. 

 
 2.4.2 Функционално одељење - служба за привреду. 

 
 2.4.3 Активна земљишна политика усмерена ка развоју привреде. 

 
 2.4.4 Спровођење мера ка регистрацји и отварању нових малих и 

средњих предузећа и занатских радњи. 
2.5 Унапређење људских ресурса 

 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 2.5: 
 2.5.1 Преквалификација, доквалификација, обука радне снаге у 

складу са тржишним захтевима. 
 2.5.2 Стварање нових кадрова у складу са захтевима тржишта радне 

снаге. 
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3. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 П р и о р и т е т и : 

3.1 Изградња предбране «Кључ» 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 3.1: 
 3.1.1 Решавање имовинско-правних односа како на нивоу општине 

тако и међуопштински 
 3.1.2 Обезбеђивање финансијских средстава за 30% учешће 

општине у инвестицији 
 3.1.3 Формирање Дирекције за изградњу предбране 

 
3.2 Повећање капацитета производње, квалитета и дистрибуције 

воде за пиће 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 3.2: 
 3.2.1 Повећање капацитета дистрибуиране воде у граду за 70% 

 
 3.2.2 Проширење водоводне мреже на 60% покривености општине 

 
 3.2.3 Замена целокупног магистралног цевовода (учешће општина 

може се обезбедити продајом расположивих цеви) 
3.3 Побољшање прихвата отпадних вода и њихов третман на 

постројењу за прераду отпадних вода 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 3.3: 
 3.3.1 Искоришћавање постојећих капацитета за прихват отпадних 

вода на локацији «Кожаре» 
 3.3.2 Изградња система за прихват, евакуацију (транспорт) и 

прераду отпадних вода из града и насеља 
 3.3.3 Решавање имовинских односа (изузимање земљишта, 

«Кожара») 
 

3.4 Заштита животне средине и регионализација управљања 
отпадом 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 3.4: 
 3.4.1 Обезбеђивање услова од стране општине за прикључење 

регионалној депонији 
 3.4.2 Имплементација Локалног еколошког акционог плана 
3.5 Развој система управљања комуналним отпадом 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 3.5: 
 3.5.1 Јачање капацитета комуналних предузећа у управљању 

комуналним отпадом  
 3.5.2 Развој сепарације комуналног отпада 
 3.5.3 Равномерно третирање свих делова општине у процесу 

управљања отпадом 
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4. ПЛАНСКА ОДРЕЂЕНОСТ ОПШТИНЕ И РАЗВОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЦИЉУ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА И 
СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ ГРАЂАНА 

 

 П р и о р и т е т и : 

4.1 Планска детерминисаност насеља  Лебане  кроз Генерални 
план и општине кроз Просторни план 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 4.1: 
 4.1.1 Већа подршка грађевинској и комуналној инспекцији и 

стриктно поштовање закона и панских докумената. 
 4.1.2 Стварање финансијских и техничких предуслова и израда 

Генералног плана насеља Лебане. 
 4.1.3 

 
Стварање финансијских и техничких предуслова и израда 
Просторног плана општине.  

 4.1.4. Развој урбаног менаџмента 
 

4.2 Стварање урбанистичких и инфраструктурних услова за развој 
зона мале привреде 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 4.2: 
 4.2.1 Дефинисање зона за развој мале привреде, кроз израду 

планова нижег реда. 
 4.2.2 Стварање инфраструктурних услова за развој зона мале 

привреде 
. 

 4.2.3 Активна земљишна политика усмерена на стварање повољних 
(стимулативних) услова за развој мале привреде. 

4.3 Инфраструктурно опремање општине и одржавање постојеће 
инфраструктуре 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 4.3: 
 4.3.1 Подизање нивоа спремности за конкурисање код 

министарстава, владиних и невладиних организација 
(евидентирање потреба, решавање имовинско правних 
односа, припрема пројеката) 

 4.3.2 Изградња путне инфраструктуре у брдско-планинским 
деловима општине у циљу обезбеђивања елементарних 
услова за опстанак и останак становништва на тим 
просторима. 

 4.3.3 Изградња комуналне инфраструктуре и реконструкција 
постојеће, у насељу Лебане и равничарским деловима 
општине. 

 4.3.4 Ефикасније одржавање инфраструктуре. 
 

 4.3.5 Унапређење услова сахрањивања на људском и сточном 
гробљу. 
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5. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА  

 

 П р и о р и т е т и : 

5.1 РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 5.1: 
 5.1.1 СТВАРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 
 5.1.2 РЕГИОНАЛНА САРАДЊА 

 5.1.3 Унапређено пружање туристичких услуга 
 

5.2 АКТИВАН ОДНОС ПРЕМА ТУРИЗМУ КАО ПРИВРЕДНОЈ ГРАНИ 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 5.2: 
 5.2.1 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
 5.2.2 ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ТУРИЗМА, КАО ПРИВРЕДНЕ ГРАНЕ 
 5.2.3 Боља понуда културно-уметничких садржаја и развој 

привредних активности усмерених ка туризму. 
 

 5.2.4 Развој људских ресурса у области туризма 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

 

 

6. ЕФИКАСНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

 П р и о р и т е т и : 

6.1 Јавност у раду и бољи однос са јавношћу 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 6.1: 
 6.1.1 Транспарентност у раду 

 
 6.1.2 Учешће грађана у процесу доношења одлука 

 
 6.1.3 Обезбедити двосмерни и контуирани ток информација између 

грађана и Локалне самоуправе 
 6.1.4. Јачање капацитета Општинске управе за однос са јавношћу 

 
6.2 Координација између Општинске управе и јавних предузећа и 

установа 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 6.2: 
 6.2.1 Формирање заједничке базе података и бржи проток 

информација 
 

 6.2.2 Синхронизација активности у циљу ефикаснијег деловања на 
терену 
 

6.3 Активнија улога локалне самоуправе у развоју општине 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 6.3: 
 6.3.1 Локална самоуправа у служби заједнице и грађана 

 
 6.3.2 Унапређење система  одговорности, кажњавања и 

награђивања 
 

 6.3.3 Брже и квалитетније услуге које Општинска управа, јавна 
предузећа и установе 
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7. УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, 
ОБРАЗОВАЊА, СПОРТА И КУЛТУРЕ 

 

 П р и о р и т е т и : 

7.1 Побољшање социјално-економског положаја угрожених група 
и унапређење родне равноправности 

  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 7.1: 
 7.1.1 Радно оспособљавање угрожених категорија становништва 
 7.1.2 Побољшање положаја старих особа без породичног старања и 

основних средстава за живот 
 7.1.3 Унапређен рад и активности на заштити породице, деце и 

сузбијању асоцијалног понашања 
7.2 Бољи услови за школовање и боравак ученика у школи 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 7.2: 
 7.2.1 Обезбеђивање наставних средстава и учила за несметано 

спровођење и осавремењавање наставе 
 7.2.2 Унапређење стандарда ученика 

7.3 Унапређење културног живота 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 7.3: 
 7.3.1 Јачање капацитета културних установа и организација 

 
 7.3.2 Анимирање грађанства и подизање културног нивоа и свести 

 
7.4 Побољшање услова рада и квалитета здравствене заштите  
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 7.4: 
 7.4.1 Јачање људских и техничких капацитета за пружање 

здравствене заштите 
 7.4.2 Стварање бољих услова у постојећим и отварање и опремање 

нових здравствених амбуланти 
 7.4.3 Унапређење примарне здравствене заштите 

 
7.5 Развој и омасовљење спорта 
  ДЕТАЉНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИОРИТЕТ 7.5: 
 7.5.1 Промоција спорта и здравог начина живота 

 
 7.5.2 Бољи услови за спортске активности 

 
 



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

Проистиче из ког 
приоритета 

/детаљног циља 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

КОРИСНИЦИ 
ПРОЈЕКТА (број и 

категорија 
корисника):

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА:

РОК ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА / 
НАБАВКУ 
ОПРЕМЕ:

ОПИС ПРОЈЕКТА   ПРОЈЕКТНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1.1
1 Оснивање удружења одгајивача сименталске 

расе на нивоу општине
Пољопривредни 
произвођачи, 
заинтересовани 
узгајивачи.

1.000 Еура     2-5 година Логистичка помоћ у сазивању скупштине и оснивању удружења и 
техничко опремање нај основнијо канцеларијском опремом.

ДА

2 Формирање пољопривредно - тржишно - 
информационог центра у склопу одељења за 
пољопривреду

Пољопривредни 
произвођачи

0,00     2-5 година Прављење базе података и успостављање система за 
извештавање и информисање пољопривредника и удружења.

ДА

1.1.2
1 Семинари на тему ''Удруживање 

пољопривредних произвођача''
Пољопривредни 
произвођачи у 
општини

1.200 Еура 2-5 година Одељење за пољопривреду општине Лебане, представници 
успешних удружења из Србије и стручњаци из области 
пољопривреде едуковаће произвођаче о предностима удруживања.

Одељење за 
пољопривреду ће 
израдити план 
семинара.

1.2.1
1 Формирање, кадровско и функционално јачање 

одељења за пољопривреду
Пољопривредни 
произвођачи у 
општини

0,00       1. година Доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности да Општинска управа буде сервис 
пољопривредним произвођачима. Усвајање нове систематизације

ДА

2 Техничко опремање службе за пољопривреду Пољопривредни 
произвођачи на 
територији 
општине

1.200 Еура       1. година Набавка опреме која ће омогућити лакши приступ информацијама 
из области пољопривредне производње и информисање 
пољопривредних произвођача

спецификација 
опреме

1.2.2
1 Израда плана и програма рада скупштинских и 

општинских органа, тела и савета који се баве 
питањима пољопривреде

Пољопривредни 
произођачи у 
општини Лебане

0,00 1-5 година Кадровско јачање поменутих тела, израда планова и програма и 
усвајање.

ДА

1.2.3
1 Скупштинске одлуке о локацији и повластицама Пољопривредни 

произвођачи, 
потенцијални 
инвеститори, 
новоупошљени

0,00 1-5 година У скупштинским одлукама одредити локације за изградњу 
складишних и прерађивачких капацитета, и дефинисати олакшице 
за таксе, порезе и закуп земљишта за инвеститоре.

ДА

1.2.4
1 Формирање комисије за давање у закуп 

неискоришћеног пољопривредног земљишта у 
државној својини

Пољопривредни 
произвођачи у 
општини

0,00 1-5 година Комисија ће се старати да у складу са Законом, да на коришћење 
неискоришћено пољопривредно земљиште. 

У изради

1.3.1
1 Промоција ХАЦЦАП стандарда у 

пољопривредној производњи
Пољопривредни 
произвођачи са 
територије 
општине Лебане.

5.000 Еура       1. година Стручњаци са пољопривредних факултета и института одржаће 
серију предавања и семинара на тему ХАЦЦАП стандарди -   значај 
увођења стандарда у пољопривредној производњи ради успешнијег 
пласмана производа.

Није потребна

Ефикасна служба за пољопривреду

Стварање удружења која прерастају у земљорадничке задруге специјализоване за одређени производ да би се дошло до уједначавања квалитета

Промоција удруживања као ефектнијег вида натупа на тржишту и едукација пољопривредних произвођача о обавезама и привилегијама које изискује удруживање

Повећање ефикасности у раду органа локалне самоуправе (фонд за пољопривреду, савет за пољопривреду)

Привлачење потенцијалних инвеститора кроз повоњне услове за изградњу и успостављање складишних и прерађивачких капацитета

Ефикасније управљање пољопривредним земљиштем

Едукација пољопривредних произвођача о ХАЦЦАП стандардима у производњи здраве хране

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

1.3.2
1 Уређење зелене пијаце и набавка продајних 

тезги
Становници 
општине Лебане - 
купци,
пољопривредни 
произвођачи на 
територији 
општине Лебане - 
продавци

45.000 Еура       1. година Уређење продајног простора (платоа),
набавка тезги за потребе зелене пијаце (150 ком)

У изради

2 Изградња кванташке пијаце Пољопривредни 
произвођачи на 
територији 
општине Лебане

140.000 Еура 1-5 година Извођење радова на изградњи објекта који ће омогућити пласман 
пољопривредних производа на шире тржиште, организовану 
продају, контролу квалитета.

НЕ

1.3.3.
          1 Подизање расног састава стоке - бесплатно 

осемењивање крава
1000 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава

37.000 Еура       1. година Уз партнерство са Ветеринарском станицом Лебане, обавиће се 
бесплатно осемењивање 3000 крава на територији општине 
Лебане.

ДА

          2 Измена расног састава оваца, парењем са 
овновима Виртенберг расе

пољопривредни 
произвођачи на 
територији 
општине Лебане

45.000 Еура     2-5 година Овнови Виртенберг расе би у сарадњи и под надзором 
Ветеринарске станице у Лебану, били уступани сточарима који се 
баве овчарством, у циљу парења оваца и подизања расног састава.

ДА

3 Програм организованог  пред това јунади код 
домаћинстава.

пољопривредни 
произвођачи на 
територији 
општине Лебане

880.000 Еура     2-5 година По програму развоја сточарства др. Милутина Петровића. По 
принципу кредитирања, у натури, сточари би добијали јунад за тов. 
Општина би учествовала у лобирању за добијање кредита од 
државе и банака и проналажењу тржишта.

ДА

1.4.1
1 Организовање едукације из области органске 

производње
Пољопривредни 
произвођачи на 
територији 
општине Лебане

200 Еура     2-5 година Упошљени у Општинској управи, у одељењу за пољопривреду, 
организоваће семинаре и предавања у Месним заједницама, на 
тему    ''достигнућа органске пољопривредне производње и 
могућности њене примене''.

Није потребна

2.1.1
1 Асоцијација привредника и занатлија општине 

Лебане
Приватни 
предузетници и 
занаатлије - око 
500

10.000 Еура     2-5 година Техничко опремање канцеларије, формирање базе података, 
посета сајмовима.

Предмер и 
предрачун

2.1.2
1 Израда сајта ''МСП и занатство у Лебану'' Приватни 

предузетници и 
занаатлије - око 
500

1.000 Еура     2-5 година Прикупљање података, и материјала. Израда сајта. ДА

2.2.1
1 Студијске посете Приватни 

предузетници и 
занаатлије - око 
500

8.000 Еура     2-5 година Размена искустава са успешним асоцијацијама привредника у 
земљи и иностранству, студијске посете и пријем делегација.

НЕ

2.2.2
1 Формирање Општинског гаранцијског фонда Приватни 

предузетници и 
занаатлије - око 
500, 60.000 Еура

    1. година Припрема аката, доношење скупштинске одлуке и активирање 
фонда кроз обезбеђивање средстава.

НЕ

2.2.3
1 Успостављање базе података у одељењу за 

привреду и финансије за потребе унапређења 
производног и услужног занатства

Приватни 
предузетници у 
општини Лебане и 
правна лица 
регистрована за 
ове делатности.

0,00     2-5 година У реферату за привреду израдити базу података и успоставити 
систем информисања и саветовања предузетника и привредних 
субјеката.

ДА
Бољи приступ информацијама

Организовање асоцијације привредника и занатлија

Промоција и маркетинг мале привреде у Лебану

Повезивање са привредним асоцијацијама и институцијама у земљи и иностранству

Формирање Општинског гаранцијског фонда

Едукација о организовању органске производње

Подршка пољопривредним произвођачима у производњи и увођењу стандарда у производњи

Унапређење инфраструктуре за продају пољопривредних производа у складу са домаћим и ЕУ стандардима

Пројекти
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2.3.1
1 План и програм општине и Владе  за 

упошљавање радника
Радници који су у 
процесу транзиције 
остали без посла - 
преко 3000

0,00 1. година Заједничка активност општине и надлежних Министарстава 
усмерена ка бржој приватизацији друштвених предузећа

Израда плана

2.3.2
1 Опремање расположиве привредне 

инфраструктуре ради стављања у функцију за 
потенцијалне инвеститоре

Потенцијални 
инвеститори  

100.000 Евра 1-5 година Парцелизација и комунално опремање привредних објеката и 
инфраструктуре.

НЕ

2.4.1
1 Локална самоуправа као иницијатор привредног 

развоја
Постојећи и нови 
привредни субјекти

0,00    2-5 година Доношење подстицајних скупштинских одлука које ће омогућити 
повољне услове за постојеће и нове инвеститоре.

НЕ

2.4.2
        1 Успостављање реферата за привреду у 

општинској управи и опремање канцеларије.
Приватни 
предузетници у 
општини Лебане и 
правна лица 
регистрована за 
ове делатности.

1.000 Еура     1. година Промена систематизације, са укључивањем реферата за привреду 
и опремање канцеларије рачунарском опремом.

ДА

2.4.3
        1 Одређивање локација у брдско планинском делу 

општине, за прерађивачке погоне
Пољопривредни 
произвођачи у 
општини, 
потенцијални 
инвеститори

0,00     1. година Израда плана, парцелизација, усвајање аката на Скупштини. НЕ

2.4.4
        1 Израда програма стимулативних мера за развој 

сектора малих и средњих предузећа.
Приватни 
предузетници у 
општини Лебане и 
потенцијални 
инвеститори.

0,00 1-5 година Доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности и стимулисати отварање ноих малих и 
средњих предузећа.

НЕ

2.5.1
        1 Организовање обука и доквалификација у 

партнерству са Националном службом за 
запошљавање

Незапошљена 
лица на 
евиденцији 
Националне 
службе за 
запошљавање

U skladu sa 
brojem 

polaznika i 
programom 

obuke

1-5 година Организовала би се обука и докалификација радника који су у 
процесу транзиције остали без посла. 

По програму обуке 
за одређена 
занимања

2.5.2
        1 Нови образовни профили и занимања у 

средњим школама у Лебану
Сви будући 
средњошколци у 
општини Лебане

0,00 2-5 година Лобирање у Министарству просвете за увођење нових профила, 
занимања и школа.

Предлог нових 
занимања

3.1.1
1 Склапање уговора са општином Лесковац о 

уступању земљишта и експропријација земљишта 
од приватних лица са територије општине Лебане

Становници 
општине Лебане и 
Медвеђе,
индустрија и 
туризам

U skladu sa 
propisanim 
cenama i 

zakonskim 
odredbama

      2-5 година Доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности.

НЕ

3.1.2
1 Изградња предбране "Кључ" Становници 

општине Лебане и 
Медвеђе,
индустрија и 
туризам

3.000.000 Еура 
Општинско 

учешће је 30% 
од тога.

      2-5 година Набавка и изградња система предбране "Кључ" Идејни пројекат
Главни пројекат

Стварање нових кадрова у складу са захтевима тржишта радне снаге

Решавање имовинско-правних односа како на нивоу општине тако и међуопштински

Обезбеђивање финансијских средстава за 30% учешћа општине у инвестицији

Функционално одељење - служба за привреду

Активна земљишна политика усмерена ка развоју привреде

Спровођење мера ка регистрацији и отварању нових малих и средњих предузећа и занатских радњи

Преквалификација, доквалификација, обука радне снаге у складу са тржишним захтевима

Израда програма за коришћење привредне инфраструктуре

Привођење намени привредне инфраструктуре

Активна политика за стварање бољих услова за инвестирање

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

3.1.3
1 Оснивање и стављање у функцију Дирекције за 

изградњу предбране ''Кључ''
Сви становници 
општине Лебане

1-5 година Доношење скупштинских аката, прибављање сагласности од 
Репуличких органа, систематизација у новом предузећу.

НЕ

3.2.1
1 Реконструкција фабрике за прераду воде и примена 

нове информационе технологије
Становници 
општине Лебане 

1.000.000 Еура       2-5 година Набавка, монтажа и уградња опреме која ће се користити за производњу 
воде за пиће уз примену информационе технологије у праћењу 
квалитета воде за пиће

Идејни пројекат
План финансирања

2 Изградња мини бране са таложницама Општина Лебане 120.000 Еура 1. година Изградња таложница чиме би се обезбедила квалитетна сирова вода, 
смањила употреба хемикалија код прераде воде, повећао капацитет 
сирове воде.

Главни пројекат

3.2.2
1 Изградња водоводне мреже у равничарском делу 

општине
Општина Лебане 2-10 година Израда пројектно техничке документације и изградња водоводне мреже 

у равничарском делу општине, према Лесковцу.
НЕ

3.2.3
1 Изградња магистралног цевовода за питке воде Становници 

општине Лебане и 
Медвеђе, индустрија 
и туризам

800.000 Еура       2-5 година Решавање имовинско правних односа на нивоу Општина
обезбеђење финансијских средстава 40%
набавка монтажа и уградња водоводног материјала
транспорт воде у количини већој од 150 л/с

Идејни пројекат
Урбанистички 
услови
Водопривредно 
мишљење

3.3.1
1 Израда плана и добијање сагласности од 

Републичких органа за коришћење капацитета 
Кожаре за изградњу постројења за прихват 
отпадних вода

општина Лебане
становништво
индустрија

0,00 2-5 година Испитивање и припрема планских докумената и пројекта за сабирно 
одводни колектор и за адаптацију постројења

НЕ

3.3.2
1 Изградња постројења за отпадне воде Општина Лебане

становништво
индустрија

1.000.000 Еура       2-5 година Набавка, транспорт и уградња материјала Уговорен пројекат

3.3.3
1 Експропријација земљишта код од власника, у реону 

''Кожаре'' 
Општина Лебане
становништво
индустрија

У складу са 
прописаним 
ценама и 
законским 
одредбама 

2-5 година доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности

НЕ

3.4.1
1 Одређивање локације за трансфер станицу становници града 

Лебана и општине 
Лебане

0,00 1 година Одређивање локације, изуземање земљишта, скупштинска одлука о 
давању земљишта у поменуте сврхе.

НЕ

3.5.1
1 Набавка "Воме" за јавно предузеће Водовод становници града 

Лебана и општине 
Лебане

120.000 Eура       2-5 година Набавка Канал Јет опреме и возила за потребе ЈКП "Водовод" Спецификација 
опреме и возила

2 Набавка специјалног возила "Ауточистилица" Становници града 
Лебана

56.000 Еура       2-5 година Набавка специјалног возила ауточисталице
у циљу модернизације рада јавне чистоће, повећања ефикасности и 
очувања животне средине.

Спецификација 
опреме

3 Набавка специјалног возила "Смећара" Становници града 
Лебана и општине 
Лебане

70.000 Еура       1. година Набавка аутосмећаре запремине 10-15м3
 ради побољшања ефикасности и ефективности у редовном сакупљању и 
одвозу комуналног отпада, смањење појава "дивљих депонија", 
повећање броја корисника услуга комуналног предузећа.

Спецификација 
опреме

Изградња система за прихват, евакуацију (транспорт) и прераду отпадних вода из града и насеља

Решавање имовинских односа (изузимање земљишта, "Кожара")

Обезбеђење услова од стране општине за прикључење регионалној депонији

Јачање капацитета комуналних предузећа у управљању комуналним отпадом

Повећање капацитета дистрибуиране воде у граду за 70%

Проширење водоводне мреже на 60% покривености општине

Замена целокупног магистралног цевовода (учешће општина може се обезбедити продајом расположивих цеви)

Искоришћавање постојећих капацитета за прихват отпадних вода на локацији "Кожаре"

Формирање Дирекције за изградњу предбране

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

4 Набавка трактора 44 кв са приколицом - кипер (5м3) Становници 
општине Лебане

15.000 Еура       2-5 година Набавка трактора (44кV снаге),
набавка приколице-кипер (запремине 5м3)
у циљу сакупљања и одвоза кабастог смећа
сакупљања и одвоза комуналног отпада са "дивљих депонија", поред 
магистралних и локалних путева, са обала река и потока
сакупљање и одвоз комуналног отпада из домаћинстава која су 
неприступачна по конфигурацији терена за рад аутосмећаре.

Спецификација 
опреме

3.5.2
1 Набавка машине за млевење ПЕТ амбалаже, са 

пратећом опремом
ЈП Комуналац, 
становници насеља 
Лебане

23.000 Еура 2-5 година Набавка млина за млевење ПЕТ амбалаже, набавка 20 контејнера за 
одлагање ПЕТ амбалаже. Ширење делатности ЈП Комуналац, 
упошљавање 2 радника.

Спецификација 
опреме

3.5.3
1 Набавка контејнера Становници града 

Лебана
30.000 Еура       2-5 година Набавка 100 ком контејнера запремине 1,1м3

ради обезбеђивања потребног броја судова за одлагање смећа,
укидање тзв "дивљих депонија",
унапређење и заштита животне средине.

Спецификација 
опреме

2 Сакупљање и одвожење комуналног отпада на целој 
територији општине Лебане

24918 становника 
општине Лебане

нема податка       2-5 година Инсталирање одговарајуће комуналне инфраструктуре у месним 
заједницама,
доношење одлуке о уређењу месних заједница у општини Лебане и 
увођење месних заједница у систем управљања отпадом који се 
реализује на територији града Лебана.
Оспособљавање ЈКП "Комуналац" за успешно спровођење наведених 
активности,
доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности.

Потребно је да ЈП 
Комуналац изради 
план локација и 
активности и 
спецификацију 
неопходне опреме. 

4.1.1
4.1.2

1 Израда Генералног плана Општинска Управа,
Јавна и комунална 
предузећа,
грађани насеља 
Лебане.

120.000 Еура       1. година Ажурирање геодетских подлога,
израда Генералног плана и његово доношење (усвајање) на 
Скупштини,
стварање урбанистичких предуслова за : плански развој Лебана, 
легализација бесправно изграђених објеката, решавање горућих 
урбанистичких проблема и др.

Сам пројекат је 
документационог 
типа

4.1.3
1 Израда Просторног плана Лебана 16000 сеоског 

становништва
80% привредних 
субјеката на 
територији 
општине

70.000 Еура       1. година Покретање поступка за израду Просторног плана, јавна набавка за 
избор најповољнијег обрађивача, разрада плана у више фаза,
сагласност надлежног Министарства,
усвајање. Израда Просторног плана је законска обавеза и оновни 
предуслов развоја. Формирале би се зоне и целине за развој 
предузетништва по селима.
Решавање проблема бесправне градње,
заштита појединих делова општине од посебног значаја.

НЕ

4.1.4
          1 Израда Гео информационог система становници 

општине Лебане, 
јавна предузећа, 
општинска управа 
Лебане

25.000 Еура       1. година Набавка опреме и програма, обука особља,
доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности 
Квантитативно и квалитативно унапређена размена информација 
између Општинске Управе, Јавних предузећа, институција. 
Грађани имају бољи приступ информацијама  

спецификација 
опреме, софтвера 
и трошкова 
снимања.

Стварање финансијских и техничких предуслова и израда Просторног плана општине

Развој урбаног менаџмента

Развој сепарације комуналног отпада

Равномерно третирање свих делова општине у процесу управљања отпадом

Већа подршка грађевинској и комуналној инспекцији и стриктно поштовање закона и планских докумената
Стварање финансијских и техничких предуслова и израда Генералног плана насеља Лебане

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

4.2.1
1 Израда Плана детаљне регулације за зону мале 

привреде у улици Николе Тесле
Потенцијални 
инвеститори и 
новоупошљени 
радници.

30.000 Еура       1. година Решавање имовинских односа, израда плана. НЕ

4.2.2
1 Израда инсталација водовода и канализације, и 

реконструкција дела постојеће, за зону мале 
привреде, на простору код саниране депоније у 
улици Николе Тесле

Потенцијални 
инвеститори и 
новоупошљени 
радници.

55.000 Еура       1. година Реконструисати постојећу водоводну и канализациону мрежу и 
израдити у продужетку нову у циљу формирања зоне услуга, 
производно занатство,
повезивање са осталим привредним субјектима.

НЕ

2 Уређење земљишта и припрема за мини 
индустријску зону у Бошњацу

Потенцијални 
инвеститори и 
новоупошљени 
радници.

50.000 Еура       1. година Скупштинске одлуке, уређење и комунално опремање земљишта. НЕ

4.2.3
         1 Скупштинске одлуке о ценама усмерене ка 

стимулисању привредника
Приватни 
предузетници и 
привредници у 
општини

0,00       1. година доношење одговарајућих одлука и аката којима ће се регулисати 
планиране активности

НЕ

4.3.1
         1 Формирање техничког тима за припрему 

пројеката из Стратегије развоја
Грађани општине 
Лебане

0,00 1 година Скупштинска одлука. Евидентирање потреба, решавање имовинско 
правних односа, припрема пројеката

Именовани 
чланови. 
Неопходна 
скупштинска 
одлука.

4.3.2
1 Санирање и асфалтирање моста на Јабланици 

између Д.Врановца и В.Војловца
становници МЗ 
Доње Врановце

25.000 Еура     2-5 година Извођење радова ради спречавања рушења моста и прекида 
комуникције са осталим деловима општине

НЕ

2 Изградња моста на потоку у Горњем Врановцу становници МЗ 
Горње Врановце

30.000 Eura     2-5 година Извођење радова на  изградњи мостау циљу повезивања  са 
осталим деловима општине

НЕ

3 Регулисање водотока потока код гробља у 
Горњем Врановцу

становници МЗ 
Горње Врановце

1.000 Eura     2-5 година извођење радова НЕ

4 Реконструкција дела електро мреже у 
Прекопчелици

становници МЗ 
Прекопчелица

10.000 Еура     2-5 година извођење радова НЕ

5 Изградња трафо станице у Рафуни становници МЗ 
Рафуна

20.000 Еура     2-5 година извођење радова НЕ

6 Санација клизишта на путу Лебане-Бувце Станоници 
општине Лебане 
који живе у овом 
делу општине

1.800 Еура       1. година Извођење радова НЕ

7 Завршетак електричне мреже у Гегљи становници
МЗ Гегља

2.500 Еура     2-5 година извођење радова ДА

8 Доградња моста на Радевачкој реци у Клајићу становници Месне 
заједнице

25.000 Eura     2-5 година извођење радова на  изградњи мостау циљу повезивања  са 
осталим деловима општине

НЕ

9 Адаптација просторија друштвене зграде за 
отварање амбуланте

становници МЗ 
Лалиновац

25.000 Eura     2-5 година Извођење радова НЕ

10  * Асфалтирање важних праваца, не 
асфалтираних локалних путева

Сви становници 
општине Лебане

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

11  * Насипање и уређење локалних и 
некатегорисаних путева

Сви становници 
општине Лебане

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

Активна земљишна политика усмерена на стварање повољних (стимулативних) услова за развој мале привреде

Подизање нивоа спремности за конкурисање код министарстава, владиних и невладиних организација (евидентирање потреба, решавање имовинско правних односа, припрема 

Изградња инфраструктуре у брдско-планинским деловима општине у циљу обезбеђивања елементарних услова за опстанак и останак становништва на тим просторима

Дефинисање зона за развој мале привреде, кроз израду планова нижег реда

Стварање инфраструктурних услова за развој зона мале привреде

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

12  * Изградња нових и реконструкција постојећих 
домова културе и друштвених зграда у месним 
заједницама

становници 
Месних заједница

1-5 година извођење радова Делимично

13  * Унапређено снабдевања електричном 
енергијом

становници 
Месних заједница

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

14  * Увођење телефона у Месне заједнице становници Месне 
заједнице

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

15  * Изградња спортских игралишта становници 
Месних заједница

1-5 година извођење радова НЕ

4.3.3
1 Санација зграде Општинске управе радници 

Општинске управе 
Лебане и сви 
корисници услуга 
општинске управе

25.000 Еура 1-5 година Реконструкција спољне фасаде и дела унутрашњих просторија. постоји предмер и 
предрачун
спецификација 
радова

2  * Уређење аутобуских стајалишта становници 
општине Лебане, 
путници у транзиту

    2-5 година Уређење и покривање простора на ванградским аутобуским 
стајалиштима.

НЕ

3  * Обнова путне сигнализације и саобраћајних 
знакова на целој територији општине

Сви становници 
општине Лебане

      1. година Израда плана, у складу са одељењем унутрашњих послова у 
Лебану и обнова путне сигнализације и знакова.

ДА

4  * Асфалтирање свих градских улица 11000 становника 
МЗ Лебане

612.000 Еура 1-5 година Поновно асфалтирање потпуно руинираних улица, реконструкција 
оштећених и пресвлачење новим слојем асфалта.

Делимично

5  * Заустављање и регулација атмосферских 
вода

27000 становника 
општине Лебане

380.000 Еура 1-5 година израда устава и регулација тока потока Делимично

6  * Асфалтирање важних праваца,  не 
асфалтираних локалних путева

Сви становници 
општине Лебане

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

7  * Насипање и уређење локалних и 
некатегорисаних путева

Сви становници 
општине Лебане

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

8  * Изградња нових и реконструкција постојећих 
домова културе и друштвених зграда у месним 
заједницама

становници 
Месних заједница

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

9  * Унапређено снабдевања електричном 
енергијом

становници 
Месних заједница

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

Делимично

10  * Изградња канализација у Месним заједницама становници 
Месних заједница

1-5 година унапређење услова живота грађана, боља комуникација и стварање 
основних предуслова за развој мале привреде у свим деловима општине 
подједнако

НЕ

11  * Изградња спортских игралишта становници 
Месних заједница

    2-5 година извођење радова НЕ

12 Уређење ромског насеља 2000 становника 25.000 Еура     2-5 година Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења 
услова живота Рома у насељу које је смештено у центру града

ДА

13 Санација и стављање у функцију зграде поред 
ромског насеља у центру Лебана.

2000 припадника 
ромске заједнице 
на територији 
општине.

1.300 Еура 1. година Радови на санацији спољне фасаде, поправка унутрашњих 
инсталација и подова.

ДА

Изградња комуналне инфраструктуре и реконструкција постојеће, у насељу Лебане и равничарским деловима општине

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

14 Изградња три стубне трафо станице у улицама 
Хајдук Вељка, Цара Лазара и Николе Тесле

Грађани наведених 
улица

35.000 Еура       1. година Извођење радова ради обезбеђивања основних инфраструктурних 
услова до свих грађана у општини 

НЕ

15 Изградња стубне трафо станице у Горњем 
Врановцу.

Грађани М.З. Г. 
Врановце

12.000 Еура 1. година Извођење радова ради обезбеђивања основних инфраструктурних 
услова до свих грађана у општини 

НЕ

16 Надоградња проходне терасе изнад Експрес 
ресторана у улици Цара Душана бр.55

Удружења, НВО, 
омладинске и 
друге организације 
са пословним 
простором у згради

30.000 Еура     2-5 година Извођење радова ради санација равног крова који због 
дотрајалости изолације прокишњава у свим пословним 
просторијама на спрату испод њега,
добијање нових пословних просторија

НЕ

17 Уређење простора на главној аутобуској станици 
у Лебану

становници 
општине Лебане

2.000 Еура       1. година Реконструкција платоа аутобуске станице - бетонирање, и 
постављање канти за смеће.

НЕ

4.3.4
1 Уређење зелених површина у граду Сви грађани 

општине Лебане
20.000 Еура     2-5 година Реконструкција постојећих зелених површина, засађивање 

одговарајућих садница, постављање клупа, одвоз наноса са обала 
реке на депонију

у припреми

2. Изградња мини брана на реци Јабланици, у 
градском делу

Сви грађани 
општине Лебане

    2-5 година Изградња мини брана у делу слива који пролази кроз шири центар 
града, у циљу лепшег изгледа, заштите животне средине и лакшег 
одржавања и чишћења корита реке Јабланице.

НЕ

3. Набавка булдожера Сви грађани 
општине Лебане

90.000Еура       1. година набавка булдожера спецификација 
опреме

4.3.5
1 Проширење људског гробља у Лебану 9800 грађана 

Лебана
70.000 Еура       1. година Израда плана детаљне регулације за проширење људског гробља у 

Лебану,
плански дефинисати простор за проширење,
прибављање грађевинског земљишта од физичких лица.

у припреми

2 Проширење људског гробља у Кривачи становници МЗ 
Кривача

    2-5 година Експропријација земљишта од власника и проширење гробља. у припреми

3 Проширење људског гробња у Бошњацу становници МЗ 
Бошњаце и 
околних села

2-5 година Скупштинска одлука. Евидентирање потреба, решавање имовинско 
правних односа, припрема пројеката

у припреми

4 Набавка погребног возила Сви грађани 
општине Лебане

15.000 Еура     2-5 година набавка погребног возила Спецификација

5.1.1
1 Поплочавање прилазног пута до локалитета 

Царичин Град
Сви грађани 
општине Лебане, 
туристи

60.000 Еура     2-5 година У складу са архитектуром Царичиног града, поплочавање пута од 
асфалта до самог локалитета.

у припреми

5.1.2
1 Регионалнио приступ решавању проблема Сви становници 

општине Лебане и 
општина у региону.

1-5 година Успостављање регионалне сарадње у области инфраструктуре, 
туризма, екологије, водоснабдевања и свих сектора од општег 
интереса и области у којима Локалне самоуправе не могу решавати 
проблеме самостално.

У складу са 
регионалним 
пројектима.

5.1.3
         1 Увођење струје, воде и грејања у објекат 

''Теодора''
Сви грађани 
општине Лебане, 
туристи

50.000 Еура       1. година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

делимично

2 Урбанистичко решавање зоне у непосредној 
близини локалитета Царичин Град.

Привредници - 
потенцијални 
инвеститори, 
туристи.

2-5 година Одређивање локације и намене, изуземање земљишта, 
скупштинска одлука о давању земљишта у поменуте сврхе.

НЕ

3 Набавка опреме за објекат ''Теодора'' Сви грађани 
општине Лебане, 
туристи

36.000 Еура       1. година набавка опреме ради обезбеђивања основних услова за рад објекта спецификација 
опреме

Унапређено пружање туристичких услуга

Ефикасније одржавање инфраструктуре

Унапређење услова сахрањивања на људском и сточном гробљу

Стварање инфраструктурних услова за развој туризма

Регионална сарадња

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

5.2.1
1 Уређење локалитета Царичин град                         Сви грађани 

општине Лебане, 
туристи

    2-5 година израда пројектног решења, извођење радова ради заштите објеката 
од даљег пропадања и увршћење у туристичку понуду општине 
Лебане

НЕ

2. Реконструкција школе у Клајићу за пројекат 
''Школа у природи''

Сви грађани 
општине Лебане, 
туристи

    2-5 година извођење радова ради заштите објекта од даљег пропадања и 
увршћење у туристичку понуду општине Лебане

НЕ

5.2.2
1 Едукација привредника и становништва о 

значају туризма као привредне гране
Сви грађани 
општине Лебане, 
туристи

    2-5 година Семинари и предавања, студијске посете  о могућностима 
доприноса туризма економском развоју 

НЕ

5.2.3
         1 Адаптација Цркве у Штулцу из 6.века Сви грађани 

општине Лебане, 
туристи

50.000 Еура     2-5 година извођење радова ради заштите историјског објеката од даљег 
пропадања и увршћење у туристичку понуду општине Лебане

НЕ

5.2.4
Обуке, тренинзи, студијска путовања Сви грађани 

општине Лебане, 
туристи

10.000 Еура 1-5 година Општинска туристичка организација урадиће, анализу потреба за 
кадровима, недостајућим обукама и програм обуке за туристичке 
водиче и туристичко особље.

НЕ

6.1.1
1 Редовни тромесечни извештаји о раду 

општинског руководства - медији, брошура у 
услужном центру

Сви грађани 
општине Лебане

800 Еура      1. година На сваких три месеца, Председник и општинско руководсто 
подносиће извештај о свом раду грађанима. Емисије на ТВ, 
штампаће се брошуре са извештајем о раду.

ДА

2 Набавка аудио визуелне опреме и софтвера за 
обраду, за ПР службу

Сви грађани 
општине Лебане, 
упошљени у 
Општинској управи

2.500 Еура      1. година Набавка опреме и софтвера у циљу опремљености и 
оспособљености ПР службе за израду публикација, промо филмова 
и презентација.

Спецификација 

6.1.2
1 Формирање Савета за развој и заштиту Локалне 

самоуправе
Сви грађани 
општине Лебане, 
упошљени у 
Општинској управи

0,00      1. година Изабрати на јавном кункурсу, чланове Савета, састављеног 
већински од грађан, са циљем јачања демократског утицаја грађана 
на инвестиције у општини Лебане

ДА

6.1.3
1 Истицање кутије за примедбе, похвале и 

сугестије, и месечно извештавање 
Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Успостављање система комуникације са грађанима, путем сугестија 
и примедби и месечног извештавања општинског руководства.

ДА

6.1.4
1 Формирање ПР службе Сви грађани 

општине Лебане
0,00      1. година Израда и усвајање нове систематизације у којој ће се успоставити и 

ПР служба.
ДА

6.2.1
1 Успостављање базе података и радног места на 

коме ће се прикупљати, ажурирати, обрађивати 
и прослеђивати информације (у ПР служби)

Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Дефинисати опис послова у систематизацији у оквиру ПР службе и 
оформити радно место.

ДА

6.2.2
        1 Успостављање система за интервенције на 

терену, по узору на Инђију 
Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Увођење телефона за пријаву потреба за интервенцијама 
Општинске управе или Јаних предузећа, и дефинисање система и 
начина интервенисања на терену, са јасним роковима и 
одговорностима.

ДА

        2 Увођење месечних извештаја о раду које ће 
јавна предузећа и установе подносити Локалној 
самоуправи

Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Доношење скупштинске одлуке и успостављање система 
извештавања, са квалитативним и квантитативним одређењима 
(дефинисати садржај извештаја)

ДА

Јачање капацитета Општинске управе за однос са јавношћу

Формирање заједничке базе података и бржи проток информација

Синхронизација активности у циљу ефикаснијег деловања на терену

Развој људских ресурса у области туризма

Транспарентност у раду

Учешће грађана у процесу доношења одлука

Обезбедити двосмерни и континуирани ток информација између грађана и локалне самоуправе

Промоција туристичких потенцијала општине Лебане

Подизање нивоа свести о значају туризма, као привредне гране

Боља понуда културно-уметничких садржаја и развој привредних активности усмерених ка туризму

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

6.3.1
1. Набавка буса и мини буса, за потребе ученика, 

спортских клубова, јавних предузећа, управе и 
т.д.

Сви грађани 
општине Лебане

110.000 Еура      1. година Набавка буса и мини буса Спецификација

        2 Увођење реферата за сарадњу са месним 
заједницама

Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Израда и усвајање нове систематизације у којој ће се успоставити 
реферат за сарадњу са месним заједницама.

ДА

       3 Формирање службе за писање и управљање 
пројектима

Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Израда и усвајање нове систематизације у којој ће се успоставити 
служба за писање и управљање пројектима.

ДА

6.3.2
        1 Израда, усвајање и примена правилника о 

награђивању и санкционисању упошљених у 
Општинској управи

Сви грађани 
општине Лебане

0,00      1. година Израда и усвајање правилника. ДА

6.3.3
1 Набавка недостајуће ИТ опреме за службе и 

реферате
Сви грађани 
општине Лебане, 
упошљени у 
Општинској управи

20.000 Еура      1. година Набавка опреме за потребе служби у Општинској управи спецификација 
опреме

         2 Ревизија ефикасности услужног центра 0,00      1. година Анализа рада центра путем анкетирања грађана и извештаја 
центра и израда плана за будуће активности

         3 Подношење месечног извештаја о раду служби - 
Начелнику управе и Председнику општине

Сви грађани 
општине Лебане, 
упошљени у 
Општинској управи

0,00      1. година Доношење правилника о раду услужног центра ДА

7.1.1
1 За бољи живот Рома и лепшу будућност ромске  

деце
1500 Рома
400 деце

10.000 Еура 2-5 година Организовање наставе, курсева, обезбеђивање уџбеника и школског 
прибора ради укључивања ромских породица и деце у институцијама 
система 

НЕ

2 Кроз школу до бољег живота Рома 100 ученика узраста 
од 7-14 година

10.000 Еура 2-5 година Организовање наставе, курсева
ради описмењавања ромске популације и подизања нивоа свести о 
значају образовања и писмености

НЕ

3 Сигурна егзистенција кроз самостално 
обезбеђивање средстава за живот

Материјално 
необезбеђена лица 
и лица са 
инвалидитетом

12.000 Еура 1 година Едукација лица у циљу повећању заинтересованости за рад, сарадња са 
службом за запошљавање и изналажење радних места, опремање 
посебних одељења за оспособљавање за рад
на овај начин би се пружила могућност угроженим категоријама да 
сопственим радом обезбеде средства за егзистенцију себе својих 
породица

НЕ

7.1.2
7.1.3

1 Превенција наркоманије, девијатног понашања и 
придруживања сектама

Млади, 
најизноженији овим 
појавама.

6.000 Еура 2-5 година Опремање посебне просторије за рад са децом и омладином
саветодавни рад у циљу превенције
рад на терену у циљу раног евидентирања и откривања случајева и 
праћења предузетих мера
у циљу сузбијања негативних друштвених појава које погађају млађу 
генерацију кроз ефикасан превентивни рад у сарадњи са институцијама 
општине Лебане

НЕ

Унапређење система одговорности, кажњавања и награђивања

Брже и квалитетније услуге које Општинска управа, јавна предузћа и установе пружају

Радно оспособљавање угрожених категорија становништва

Побољшање положаја старих особа без породичног старања и основних средстава за живот
Унапређен рад и активности на заштити породице, деце и сузбијању асоцијалног понашања

Локална самоуправа у служби заједнице и грађана

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

7.2.1
1 Доградња постојећег објекта Дечијег вртића за две 

васпитне групе са пратећим просторијама (200м2)
деца предшколског 
узраста 

2-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

НЕ

2 Изградња објекта за дечји вртић у Бошњацу Деца из села које 
гравитирају ка 
Бошњацу као 
централном селу 
овог дела општине

50.000 Еура 2-5 година Грађевински радови, добијање сагласности од Министарства 
просвете Републике Србије.

Постоји пројекат, 
али је неопходна 
његова ревизија

3 Завршетак школе у Пертату Ученици издвојеног 
одељења у Пертату

2-5 година Грађевински радови, набавка инвентара ДА

4 Адаптација и реконструкција фискултурне сале у 
ОШ "Вук Караџић"

1500 корисника 
укњучујући 850 
ученика

24.000 Еура 2-5 година Извођење радова ради довођења у функционално стање 
фоскултурне сале заменом пода, стакала као и кречењем простора 
заједно са свлчионицом

Делимично

5 Опремање фискултурне сале опремом и 
реквизитима у ОШ "Вук Караџић"

850 ученика
150 наставника и 
осталог особља

Није урађен 
предмер и 
предрачун 
радова

2-5 година Набавка опреме ради обезбеђивања наставних средстава и учила за 
несметано спровођење и осавремењавање наставе

Спецификација 
опреме

6 Набавка школског и канцеларијског намештаја у ОШ 
"Вук Караџић"

850 ученика
150 наставника и 
осталог особља

Није урађен 
предмер и 
предрачун 
радова

2-5 година Набавка опреме ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

Спецификација 
опреме

7 Доградња простора и просторија у Гимназији у 
Лебану

400 ученика и 
професора

80.000 Еура 2-5 година Извођење радова ради обезбеђивања простора за библиотеку, 
читаоницу, медијатеку, свечану салу са пратећим просторијама 

Делимично

8 Реконструкција фискултурне сале у Гимназији у 
Лебану

800
ученика и 
професора
Гимназије и СТШ

24.000 Еура 2-5 година извођење радова у циљу реконструкције фискултурне сале са 
доградњом крова

Делимично

9 Опремање сале за физичко васпитање у Гимназији у 
Лебану

400 ученика   12.000 Еура 2-5 година Набавка опреме ради обезбеђивања наставних средстава и учила за 
несметано спровођење и осавремењавање наставе

спецификација 
опреме

10 Реконструкција школске зграде у Слишану ученици истуреног 
одељења 

2-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

НЕ

7.2.2
1 Довођење питке воде и струје  до издвојеног 

одељења школе у Штулцу
Ученици истуреног 
одељења 

30.000 Еура 2-5 година Унапређење животног стандарда ученика, спречавање појаве инфекција 
у школи, побољшање услова за извођење наставе би се постигло 
довођењем воде из горњег Штулца где постоје бунари (3,5км) и 
прикључењем школе

НЕ

2 Изградња терена за мале спортове у Слишану становници МЗ 
Слишане

24.000 Еура 2-5 година На локацији постојећег земљаног игралишта, изградити ново, 
бетонско, са основним спортским реквизитима (стативе и кошеви)

НЕ

3 Осветљење и ограђивање игралишта за мале 
спортове у Пертату

становници МЗ 
Пертате

10.000 Еура 2-5 година ограђивање и уређење целокупног игралишта ради обезбеђивања 
основних услова за рад објекта

НЕ

4 Реконструкција и доградња спортских терена у ОШ 
"Радоје Домановић"

Ученици школе, 
мештани М.З. 
Бошњаце

22.000 Еура 2-5 година Реконструкција и доградња постојећег терена, куповина спортских 
реквизита - статива, кошева, клупа.

ДА

Унапређење стандарда ученика

Обезбеђивање наставних средстава и учила за несметано спровођење спровођење и осавремењавање наставе

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

5 Реконструкција крова у ОШ "Вук Караџић" 849 ученика
150 наставника и 
осталог особља

180.000 Еура 1 година Извођење радова у циљу доградње крова чиме би се створили основни 
услови за рад објекта

ДА

6 Реконструкција санитарног чвора у ОШ "Вук 
Караџић"

850 ученика
150 наставника и 
осталог особља

38.000 Еура 2-5 година извођење радова на реконструкцији санитарног чвора и водоводне 
мреже ради обезбеђивања основних услова за рад објекта

НЕ

8 Ограђивање и уређење школског дворишта у 
издвојеном одељењу у Шилову

2О ученика из 
Шилова

10.000 Еура 2-5 година Ограђивање и уређење целокупног дворишта ради обезбеђивања 
основних услова за рад објекта

НЕ

9 Етно двориште у ОШ "Вук Караџић" становници 
општине Лебане
850 ученика
150 наставника и 
осталог особља

35.000 Еура 1 година Промоција традиционалног начина живота људи нашег краја у ранијем 
периоду тако што би се комплетно опремила кућа са окућницом и 
уредило двориште

НЕ

10 Замена фасадне столарије у ОШ "Радован 
Ковачевић"

896 ученика школе 2-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

ДА

11 Замена и допуна школског намештаја за ученике у 
ОШ "Радован Ковачевић"

896 ученика школе 2-5 година набавка опреме ради обезбеђивања основних услова за рад објекта ДА

12 Реконструкција котларнице у ОШ "Радован 
Ковачевић" 

896 ученика школе 95.000 Еура 1 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

ДА

13 Реконструкција оштећених подова у учионицама и 
кабинетима у ОШ "Радован Ковачевић"

896 ученика школе 2-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

ДА

14 Реконструкција санитарног чвора у Гимназији 800
ученика и 
професора
Гимназије и СТШ

40.000 Еура 2-5 година Реконструкција просторија и набавка опреме за санитарне чворове ДА

15 Реконструкција оштећене водоводне мреже у 
издвојеном одељењу у Клајићу

Ученици у будући 
ученици школе у 
Клајићу

1.200 Еура 1-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

ДА

7.3.1
1 Заштита библиотечке грађе у Библиотеци Грађани, читаоци и 

потенцијални 
читаоци градске 
библиотеке.

2.800 Еура 2-5 година Уградња тракастих завеса, израда раф-полица, замена итисона и уградња 
ламината ради обезбеђивања одговарајућих услова за чување 
библиотечке грађе

Спецификација 
опреме и радова

2 Попуна књижног фонда у Библиотеци Грађани, читаоци и 
потенцијални 
читаоци градске 
библиотеке.

6.000 Еура 2-5 година Набавка публикација Спецификација 
потребних књига.

3 Унутрашња реконструкција просторија у 
Библиотеци

грађани и 
корисници 
библиотеке

1.600 Еура 1 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

ДА

4 Набавка ИТ опреме за Библиотеку грађани и 
корисници 
библиотеке

1.000 Еура 2-5 година набавка опреме ради обезбеђивања основних услова за рад објекта спецификација 
опреме

5 Завршетак радова на изградњи Дома Културе у 
Бошњацу

становници МЗ 
Бошњаце

2-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 
објекта

ДА

6 Набавка техничке опреме, музичких инструмената и 
народне ношње 

Становници 
општине Лебана

44.000 Еура 2-5 година Набавка техничке опреме и инструмената
осавремењавањем опреме повећао би се и број и квалитет 
организовања манифестација

Спецификација 
опреме

7 Изградња летње позорнице и адаптација 
просторије за рад секција (драмска, музичка, 
ликовна)

5000 становника
учесници у 
програмима,
чланови секција

6.000 Еура 2-5 година Изградња монтажне летње позорнице од металне конструкције
адаптација просторије за секције да културне активности током лета не 
би биле прекидане а доступне публици.
Обезбеђивање услова за нормалан рад секција

НЕ

7.3.2 Анимирање грађанства и подизање културног нивоа свести

Јачање капацитета културних установа и организација

Пројекти



Стратегија развоја општине Лебане Акциони план

1 Еминентни уметници у Лебану 24918 становника 
општине Лебане

Након 
израђеног плана 

Дома културе

2-5 година Унапређење културног живота у Лебану и анимирање грађанства за 
културна дешавања добило би снажну подршку ако би бројни еминентни 
уметници из Србије учествовали у културним садржајима. То би знатно 
подигло ниво интересовања код грађанства.

Дом културе би 
израдио годишњи 
план културних 
манифестација и 
активности са 
еминентним 
уметницима.

7.4.1
1 Отварање породилишта у Лебану Становници 

општине Лебане
2-5 година обезбеђивање одговарајућих одлука и решења од стране надлежних 

институција,
обезбеђивање, адаптација и опремање одговарајуће просторије за 
породилиште

НЕ

2 Набавка биохемијског аналајзера 24918 становника 
општине Лебане

7.200 Еура 2-5 година Набавка биохемијског аналајзера ради обезбеђивања прецизније израде 
анализа, 
повећање броја извршених анализа, 
већи број примљених пацијената

Спецификација 
опреме

3 Уградња лифта за превоз инвалидних лица Инвалидна лица и 
сви пацијенти који 
долазе у Дом 
здравља

24.000 Еура 2-5 година Уградња лифта би обезбедила лакши приступ инвалидним лицима код 
лекара специјалиста на вишим спратовима
за лица која се због природе болести отежано крећу

ДА

4 Набавка санитетског возила за службу Хитне 
помоћи

24918 становника 
општине Лебане

12.000 Еура 2-5 година Набавка санитетског возила ради обнављања возног парка Дома 
здравља, 
побољшања транспорта пацијената, брже и квалитетније услуге Дома 
здравља.

Спецификација 
возила

5 Саветовалиште за хипертензију Становници 
општине Лебане

1.200 Еура 2-5 година Увођење недељног термина и лекара за контролу хипертензије, 
праћење обољења и саветовање

ДА

7.4.2
1 Санација зграде Дома здравља 24918 становника 

општине Лебане
2-5 година извођење радова ради обезбеђивања основних услова за рад 

објекта
ДА

7.4.3
1 Јачање основне функције здравства 24918 становника 

општине Лебане
1-5 година промовисање здравља и превенцију болести, развоју електронског 

здравственог картона, јачање капацитета здравствених установа и 
задовољство корисника здравствених услуга.

у припреми

7.5.1
1 Промотивне активности и организовање спортских 

такмичења
24918 становника 
општине Лебане

60.000,00 1-5 година промовисање спорта, јачање капацитета спортских клубова и 
организовање разних видова такмичења у спорту

7.5.2
1 Изградња спортске хале у Лебану Сви грађани 

општине Лебане
630.000 Евра 2-5 година Изградња објекта чиме би се обезбедили  услови за рад свих спортских 

клубова у зимском периоду и услова за бављење спортским и 
рекреативним активностима деце, омладине и одраслих

Пројекат за објекат 
постоји,
локација није 
одређена.

2 Оснивање и опремање Атлетског клуба Млађа популација, 
деца узраста од 6 до 
18 година

8.800 Еура 2-5 година Набавка спортске опреме
изградња атлетске стазе
развој и унапређење атлетског спорта

Спецификација 
опреме

3 Набавка инвентара и опреме за школу шаха 200 деце 
од 7-18 година

6.200 Еура 2-5 година Набавка шаховских столова, шаховских фигура, шаховских сатова, 
компјутера, демонстрационе табле чиме би се допринело развоју и 
унапређењу шаховског спорта и као и постизању врхунских резултата

Спецификација 
опреме

4 Изградња травнатог фудбалског игралишта 
Цекавица-М.Војловце

Мештани Цекавице 
и Малог Војловца

20.000 Еура 2-5 година Грађевински радови, набавка клупа и статива. НЕ

*Означава изградњу инфраструктуре која је од велике важности за сваки део територије општине и не може се третирати и истицати као појединачан пројекат. Представљаће 

континуирану активност Локалне самоуправе, уз поштовање принципа:
- равномерни развој свих делова општине,
- спремност заједнице за партнерство и акцију и
- непристрасно рангирање приоритета

Промоција спорта и здравог начина живота

Бољи услови за спортске активности

Јачање људских и техничких капацитета за пружање здравствене заштите

Унапређење примарне здравствене заштите

Пројекти
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