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УВОД 

 

„Туризам се бави местима и просторима који су утемељени у културама, 

привредама и друштвеним животима заједница“1  

Град Лесковац  препознао  је туризам као привредну грану која је важан покретач 

економског развоја. Скоро да не постоји област која се не може повезати са туризмом. 

Специфичност туризма је да се његовим развојем директно развијају и остале привредне 

гране, али и побољшава животни стандард грађана у локалној заједници. Програм развоја 

туризма дефинише будуће правце економског и туристичког развоја града кроз конкретне 

активности, предлоге и смернице  и  његово спровођење довoди до унапређења 

конкурентности туристичке дестинације Лесковац.  

         Програм развоја туризма града Лесковца даје реални оквир стратешког и планског 

развоја туризма са остваривим циљевима. Развој ће се базирати на претварању ресурса и 

потенцијала у производе, услуге и активности намењене туристима, али и свим грађанима 

града Лесковца и шире. Кроз Програм су плански обликовани сви  ресурси у туризму 

града Лесковца. Ресурси су селектовани, односно валоризовани, затим интерпретирани, 

при чему интерпретација као креативан и интерактивни процес чини главни садржај 

туристичког производа. Ресурсе даље треба развијати пазећи на њихово очување, односно 

временску одрживост. 

     Одрживи развој је шири појам од локално-економског развоја и он у себи сублимира: 

економски, еколошки, културни, друштвени, социјални, политички, институционални, 

технолошки и свеукупни развој једног ентитета односно локалне заједнице. 

      Програм развоја туризма града Лесковца са Aкционим планом 2020-2025, 

заснован је на концепту одрживог развоја. Концепт одрживог развоја представља нову 

стратегију и филозофију друшвеног развоја. Њиме се задовољавају потребе садашњице, не 

доводећи у питање способност будућих генерација да задовоље своје потребе и остварује 

                                                           
1 Saraniemi, S., Kylänen, M. (2011) Problematizing the concept of tourism destination: An analysis of different 

theoretical approaches. Journal of Travel Research, 50(2): 133-143 
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равнотежа између потрошње ресурса и способности обнављања природних система.       

Одрживи развој захтева партнерство јавног, приватног и цивилног сектора, друштва и 

грађана.  

       Кључно је креирати иновативну туристичку понуду засновану на споју традиционалне 

и савремене културе овог краја. Тако би се за све старосне групе креирао амбијент 

доживљаја, идентитет и имиџ и повећала атрактивност понуде, што би омогућило 

континуирани раст ове дестинације. 

      „Дестинација Лесковац“ треба да се разуме као туристичка дестинација где туристи и 

локално становништво, без обзира на године, род, способност, облик тела, веровања или 

културу из које потичу, могу да уживају у доступним туристичким производима, услугама 

и атракцијама. као и где је одрживост загарантована. 

      Програм је први корак на путу до модерног, конкурентног и препознатљивог 

Лесковца, као и први стратешки корак у креирању туристичке политике на 

локалном нивоу. Зато је потребно успоставити систем интегралног планирања и 

елементе координације. 

При изради овог Програма, поред локалних стратешких докумената, коришћени су 

резултати пројекта Огранка САНУ и Економског факултета у Нишу: „Улога и утицај 

туризма на локални економски развој: анализа потенцијала града Лесковца и Јабланичког 

округа“ и „Анализа структуре привреде и туристичког производа града Лесковца“, 

спроведена теренска и кабинетска истраживања и радионице са заинтересованим 

странама. Програмом су одређени општи, посебни и појединачни циљеви развоја туризма, 

активности које треба спровести, дефинисани кључни туристички производи и њихова 

динамика развоја. Сагласно туристичким производима одређена су циљна тржишта, 

тржишни сегменти и њима одговарајући видови промоције и дистрибуције. Посебно су 

приказане маркетиншке активности уз помоћ којих би се осим унапређења услова, 

атрактивности, живота грађана и доживљаја корисника услуга, остварили основни 

приоритети развоја туризма града Лесковца. 

 

           Основни приоритети  Програма су: 

 

1.  Одрживи економски, еколошки, културни, социјални и друштвени развој туризма  
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2. Развој опште и туристичке инфраструктуре/супраструктуре  

3. Јачање конкурентности туристичке привреде и са њом повезаних делатности 

4. Развој туристичке дестинације 

5. Унапређење укупног имиџа и позиционирање града као регионалног туристичког 

центра југа Србије 

6. Развој туристичког производа ( појединачног и интегралног) града Лесковца 

7. Заштита културно-историјског наслеђа/културни туризам 

8. Развој руралног туризма 

9. Повећање доприноса сектора туризма укупном развоју града 

10. Маркетинг и комуникација као кључни фактор даљег развоја туризма 

 

      У програму се актерима туристичке привреде, локалној заједници и свим 

заинтересованим, дају предлози и смернице за унапређење активности и подизање 

конкурентности туристичке привреде. Веома је важно да се сви напори усмере на 

генерисање свести о граду Лесковцу као јединственој дестинацији у оквиру туристичке 

регије Југоисточне Србије. У плану је формирање Регионалне туристичке организације 

(РТО) Југоисточна Србија којој би приступиле локалне туристичке организације (ЛТО), 

које су препознале заједничке интересе и циљеве и започеле процес удруживања понуде у 

циљу креирања, промоције и пласмана интегрисаног туристичког производа на домаћем и 

међународном тржишту, при чему би ТОЛ требало да буде једна од лидера. 

Одељење за привреду и пољопривреду је испред града Лесковца носилац израде 

„Програма развоја туризма града Лесковца са Aкционим планом 2020-2025. године“.  

 

1. МЕТОДОЛОГИЈА  

 

При изради Програма развоја туризма града Лесковца 2020-2025. године, коришћен 

је метод партиципативног приступа свих заинтересованих страна на нивоу локалне 

заједнице. То је подразумевало сарадњу и заједничке активности консултантског тима, 

стручног тима и радних група са  представницима градских институција, невладиног 

сектора, сектора туризма, културе, образовања, пољопривреде, вера, медија, предузетника 
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и шире јавности. Сви наведени актери допринели су креирању овог документа, што 

указује на њихову спремност да учествују и у његовој реализацији.  

Основни кораци при изради овог стратешког документа били су:  

 избор консултантске агенције за израду овог документа 

 формирање стручног тима на локалном нивоу  

 одржавање интерактивних радионица са заинтересованим странама ради 

израде SWOT анализе, креирања визије, мисије, стратешких циљева и 

приоритета развоја туризма града Лесковца и ближег окружења   

 теренски обиласци туристичких потенцијала и атракција 

 анализа потенцијала и креирање праваца развоја на бази истраживања 

туристичке понуде и тражње 

 идентификовање примарних туристичких производа по коме ће град 

Лесковaц са околином бити препознатљив на туристичком тржишту 

 преглед управо завршених, текућих и планираних инвестиционих пројеката 

 израда Акционог плана активности и предлога за њихову реализацију 

(имплементација и мониторинг). 

Приликом истраживања коришћен је метод посматрања са учествовањем. При 

спровођењу методологије примењено је више метода и техника истраживања заснованих 

првенствено на статистичким методама обраде података, као што су:  

 анкете (затворени упитници за мерење ставова уз помоћ Ликертове скале 

код оцењивања тренутног стања и будућег развоја туристичких производа и 

канала дистрибуције, према одређеним групама испитаника)  

 полуструктуирани интервјуи са заинтересованим странама на локалном 

нивоу 

 кабинетско истраживање („desk rеsеarch”) стратешких и других докумената 

Града Лесковца, као и научних и стручних радова доступних јавности 

 теренска истраживања („field research“), која су подразумевала упознавање 

са природним и културним ресурсима и смештајно - угоститељском 

понудом у циљу процене тренутног стања и потенцијала за развој туризма и 

предузетништва 
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 обрада истраживачких упитника у циљу испитивања туристичке понуде и 

тражње, диференцирања примарних и секундарних туристичких производа и 

комплементарних садржаја ради унапређења квалитета туристичке понуде.  

Методологија израде Програма развоја туризма са Акционим планом града 

Лесковца 2020-2025. године усклађена је са локалним, националним и европским 

стратешким документима.  

У циљу ефикасније реализације овог документа предвиђена је 

институционализација надлежности, која подразумева да се одлуке са нивоа Градске 

управе подрже од стране грађана и пословних актера, у складу са принципима одрживог 

развоја и јачања предузетништва. Коришћена методологија усмерена је ка јачању сарадње 

између свих заинтересованих страна и предвиђа механизме за остваривање дефинисаних 

циљева, праћење (мониторинг) и евалуацију предвиђених активности на бази 

транспарентности и демократичности.  

 

Слика број 1. Радионица за припрему Програма развоја туризма града 

Лесковца, јануар 2020. године 

 
Извор: Градска управа града Лесковца 
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2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА -

УСКЛАЂЕНОСТ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА РС И 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

Правни основ за израду Програма развоја туризма са Акционим планом града 

Лесковца 2020-2025 је Стратегија развоја туризма РС 2016-2025 („Сл. гласник РС“, број 

98/2016), као кровни стратешки документ у области туризма Србије, Закон о туризму 

(„Сл. гласник РС“, број 17/2019), Закон о угоститељству („Сл. гласник РС“, број 17/2019) 

и из њих произашле уредбе и правилници, као и усвојени стратешки документи града 

Лесковца. У оквиру овог поглавља посебно је приказан институционални и правно 

регулативни оквир коју обухвата надлежности, трендове и аспекте у туризму на којима се 

заснива израда овог Програма развоја.  

2.1. Институционални оквир 

 

У оквиру ове тачке приказане су надлежности државних органа и институција 

јавног сектора од значаја за развој туризма града Лесковца.  

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТТ): У Сектору за 

туризам овог министарства обављају се послови који се односе на:2 спровођење Закона о 

туризму и Закона о угоститељству, Стратегије развоја туризма РС, праћење и анализу 

системских решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање 

туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера у циљу развоја туризма, и остале 

послове приказане на интернет страници овог Министарства. На предлог Сектора за 

туризам овог Министарства, Влада је усвојила Стратегију развоја туризма РС 2016-2025, 

Закон о туризму и Закон о угоститељству које прате правилници, уредбе и остала правна 

акта из области туризма на националном и локалном нивоу. Сектор туристичке 

инспекције:3 делује превентивно и обавља инспекцијски надзор над применом закона и 

прописа којима се уређују области туризма и угоститељства.  

Туристичка организација Србије (ТОС): Према Закону о туризму (Сл. гласник 

РС, бр. 17/2019 члан 33) Туристичка организација Србије се оснива за обављање послова 

                                                           
2МТТТ (2020) Сектори, Сектор за туризам, https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/  
3MTTТ (2020) Сектори, Сектор туристичке инспекције, https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-turisticke-inspekcije/ 

https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/
https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-turisticke-inspekcije/
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промоције туризма, координације активности туристичких организација, привредних и 

других субјеката у туризму на територији РС.  

Скупштина града Лесковца је највиши орган Града који врши основне функције 

локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом.4 Градска управа има више 

организационих јединица. Одељење за привреду и пољопривреду као део јединствене 

Градске управе, поред осталих послова, креира, предлаже и спроводи мере економске 

политике од значаја за пословање туристичке привреде у циљу развоја туризма. Такође 

прати статусне промене у области приватног предузетништва за: занатство, трговину, 

гоститељство, туризам, саобраћај, издавачку делатност и здравство.5 У Одељењу су: Одсек 

за локално-одрживи развој, анализу и статистику, који у свом саставу има групу послова 

од локалног значаја за туризам и агроекономију, Одсек за привреду и предузетништво и 

Одсек за пољопривреду. Сва три одсека, заједно са осталим Одељењима Градске управе 

имају кључну улогу у изради Програма и развојних политика Града Лесковца.   

Регионална привредна комора Лесковац (РПКЛ) прати Јабланички и Пчињски  

административни округ са два града (Лесковац и Врање) и 11 општина. У оквиру Одбора 

Сектора услуга РПКЛ, организовани су чланови из области трговине, туризма,  ИТ, 

саобраћаја, финансијских услуга, креативне индустрије, приватног обезбеђења, комуналне 

делатности и консалтинга.6 

Туристичка организација града Лесковца (ТОЛ) смештена у атрактивној старој 

кући Шоп Ђокића, бави се промоцијом и унапређењем туризма на територији града. 

Активности су подељене у три категорије: Информативно – пропагандне и промотивне, 

издавачку делатност и манифестације. У оквиру Шоп-Ђокић етно-комплекса налази се и 

туристичко-информативни центар (ТИЦ) чији је задатак да информише о туристичкој 

понуди, смештају, гастрономији, манифестацијама, културним збивањима и сл.7 

2.2. Регулаторни оквир 

 

Програм развоја туризма града Лесковца, као документ јавних политика, везује се 

за национална и локална стратешка документа – из њих проистиче и у њих се интегрише. 

                                                           
4 https://www.gradleskovac.org/index.php/lokalna-samouprava/struktura-gradske-vlasti 
5 https://www.gradleskovac.org/index.php/lokalna-samouprava/gradska-uprava/privreda-i-poljoprivreda 
6 https://leskovac.pks.rs/strana/rpk-leskovac-o-nama  
7 https://tol.rs/o-nama/  

https://www.gradleskovac.org/index.php/lokalna-samouprava/struktura-gradske-vlasti
https://www.gradleskovac.org/index.php/lokalna-samouprava/gradska-uprava/privreda-i-poljoprivreda
https://leskovac.pks.rs/strana/rpk-leskovac-o-nama
https://tol.rs/o-nama/
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Сагласност на Програм даје Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС. На 

националном нивоу Програм се усаглашава са Стратегијом развоја туризма РС 2016-2025 

(„Сл. гласник РС“, бр. 98/2016), Законом о туризму („Службени гласник РС”, бр.17/2019), 

Законом о угоститељству („Службени гласник РС”, бр. 17/2019), Законом о планском 

систему РС („Службени гласник РС”, бр. 30/18), Уредбом о методологији управљања 

јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржаја појединачних 

докумената јавних политика („Службени гласник РС”, бр. 8/2019), Уредбом о 

методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 8/2019). На 

локалном нивоу Програм се усаглашава са Стратегијом одрживог развоја града Лесковца, 

Програмом развоја града Лесковца и осталим документима из ове области.  

У складу са Законом о планском систему РС, почев од 2021. године све јединице 

локалне самоуправе у обавези су да израђују План развоја ЈЛС што конкретно значи да ће 

Програм развоја туризма града Лесковца са акционим планом за период 2020-2025 бити 

директно интегрисан у План развоја града Лесковца за будући период. 

Стратегија развоја туризма РС 2016-2025 сврстала је град Лесковац у ширу 

дестинацију Јабланичког и Пчињског округа, заједно са Пределом изузетних одлика 

(ПИО) Власином, Врањем и Врањском бањом у просторном оквиру Сурдулице, Врања и 

планине Бесне Кобиле. На поменутој дестинацији као кључне вредности (атрактивности), 

препознати су: Културно наслеђе, Природна богатства, Власинско језеро, Врањска Бања и 

Мали градови. На основу наведених вредности предвиђен је развој следећих кључних 

туристичких производа:8 Здравствени, Spa&wellness, Етно туризам, Скијање, Културно 

тематске руте, Манифестације/догађаји, Рурални туризам и Специјални интереси.  

Доносиоци одлука и носиоци туристичке понуде града Лесковца су закључили да ће се 

туристички производи Здравствени и Spa&wellness туризам и Скијање, развијати  у даљој 

будућности. 

 

 

 

                                                           
8 Закон о туризму наводи да је „туристички производ скуп међузависних елемената који се у пракси 

организује као посебан вредносни ланац који чине материјални производи и услуге, природне вредности и 

културна добра, туристичке атракције, туристичка супраструктура и инфраструктура“. 
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          Слика број 2. Предео изузетних одлика Власинско језеро 

 
           Извор: Градска управа града Лесковца 

 

У сарадњи са стручним тимом града Лесковца, методом кабинетског истраживања, 

прикупљени су и проучени сви документи, од Стратегије развоја туризма Републике 

Србије 2016-2025, до стратешких докумената усвојених на нивоу Града. Анализом 

поменутих докумената, издвојене су мере и предлози усмерени на развој туризма, као 

елементи за креирање препорука и предлога за одрживи развој туризма града Лесковца.  

Град Лесковац се на иницијативу МТТТ, а у сарадњи са Канцеларијом за 

информационе технологије и електронску управу укључио у национални пројекат Е-

туриста који ће допринети развоју туризма на националном и локалном нивоу. За 

спровођење пројекта Е-туриста на подручју града Лесковца задужено је Одељење за 

привреду и пољопривреду – Одсек за локално-одрживи развој. Е-туриста обједињује 

све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у Републици Србији. 

Обавезан је и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним 

инсталирањем на рачунару. Е-туриста је развијен као модуларна апликација, вишеролни 

систем који укључује: МТТТ, ЈЛС, РЗС, МУП, РГЗ, АПР, ЛПА, угоститеље и туристичку 

инспекцију. Увођење јединственог Централног информационог система (ЦИС) има 

кључну улогу у развоју туризма и угоститељства и подржава шире циљеве дефинисане 

Законом о туризму и Законом о угоститељству као што су: 
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 1. Системско регулисање области угоститељства и туризма 

 2. Смањење сиве економије  

 3. Унапређење услова пословања свих субјеката на тржишту 

 4. Заштита права потрошача у туризму и угоститељству 

Користи од увођења Е Tуристе, након потпуне имплементације система су следеће: 

Угоститељи: 

-поједностављена пријава и одјава домаћих и страних туриста 

-подношење онлајн захтева за категоризацију 

-евиденција уплаћених боравишних такси 

-смањен број административних процедура и олакшано пословање. 

Туристи: 

-безбедност 

-виши квалитет услуге 

-смештај у легалним угоститељским објектима. 

Државне институције и туристичке организације: 

-унапређење статистичког праћења туристичког промета и анализа у реалном времену 

-свакодневни увид у базу података о смештајним објектима и угоститељима пружаоцима -

услуга смештаја 

-ефикаснија наплата пореза и боравишне таксе 

-спровођење активне маркетинг политике и подизање конкурентности туристичке понуде 

Републике Србије. 

      У складу са Правилником о обавези пријављивања и вођења евиденција објеката за 

смештај („Службени гласник РС“ бр.90/2019) формиране су евиденције угоститеља и 

угоститељских објеката на подручју града Лесковца и донета  Одлука о боравишној такси 

у складу са Законом о угоститељству и Законом о туризму. 

Програм развоја града Лесковца са Акционим планом9 издваја као меру - 

побољшање јавне туристичке инфраструктуре ради унапређења конкурентности и имиџа 

Лесковца као туристичке дестинације. У Акционом плану овог документа у оквиру 

Приоритета 2.4. наглашено је да треба изградити туристички имиџ града и креирати 

атрактивне и конкурентне туристичке производе. Акциони план предвиђа и израду 

                                                           
9 https://www.gradleskovac.org/index.php/privreda/strateska-dokumenta  

https://www.gradleskovac.org/index.php/privreda/strateska-dokumenta
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Стратегије развоја туризма града Лесковца, Мастер плана развоја туристичке целине Вучје 

и унапређење туристичке сигнализације. Доношењем новог Закона о планском систему, а 

у складу са документима развојног планирања и документима јавних политика акценат је 

уместо Стратегије, стављен на Програм развоја туризма града Лесковца. 

Просторни план града Лесковца („Сл. гласник РС“, број 12/11)10 поред осталих 

привредних области упориште даљег развоја види у руралном, еко туризму и 

манифестацијама. Посебну пажњу треба посветити заштити и уређењу природних и 

културних добара и њиховом коришћењу у функцији уређења културног предела и 

одрживог развоја туризма. Упоришта развоја туризма су: а) комплетирање и интеграција 

понуде; б) изградња и уређење садржаја као главних генератора целогодишње туристичке 

понуде подручја (планине са скијалиштима, језера, туристичких центара - градова и места, 

традиционалних манифестација, села и ловишта, природних и културно - историјских 

вредности, транзитних коридора и др); в) заједничке маркетиншке и промотивне 

активности општина и региона у циљу развоја јединствене туристичке понуде.  

Према просторном плану Оперативни циљеви развоја туризма су: 1) формирање 

туристичких центара целина (зона, рејона, комплекса); 2) валоризација туристичких 

потенцијала у складу са трендовима тражње на регионалном и националном нивоу; 3) 

увођење савремених стандарда квалитета услуга у туристичкој понуди; 4) функционално 

повезивање туризма са комплементарним делатностима; 5) подстицање привредног 

развоја, запошљавања и квалитета живота становништва.  

Основна концепција одрживог развоја туризма подразумева издвајање макро-

туристичке зоне Лесковац, са два рејона унутар ње: 

1. Лесковачки рејон предодређен за туризам заснoван на културно-историјским, 

манифестационим, едукативним и пословним активностима у три комплекса: 

градски центар са непосредном околином, комплекс са значајним природним и 

антропогеним потенцијалима - Бабичка гора и Јашуњски манастири  и транзитни 

комплекс уз коридор аутопута Е-75 . 

2. Кукавичко-Грделички рејон, заснован на едукативном, манифестационом, 

конгресном, излетничком, рекреативном, спортско-рекреативном, викенд и другим 

туристичким производима базираним на три комплекса: Кукавица, са значајним 

                                                           
10 Просторни план града Лесковца, http://www.uileskovac.rs/index.php/urbanizam/prostorni-plan 

http://www.uileskovac.rs/index.php/urbanizam/prostorni-plan
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природним и антропогеним потенцијалима, комплекс са значајним воденим 

акумулацијама и грделички са значајним природним потенцијалима – Грделичка 

клисура и транзит уз коридор аутопута Е-75.  

У просторном размештају туристичких локалитета Планом се предвиђа мрежа коју 

чине: примарни туристички центар Лесковац и секундарни туристички центри Грделица, 

Вучје, Предејане, Брестовац и Орашац. Информативни пунктови су предвиђени у 

Лесковцу и околини. 

Слика број 3. Строги резерват природе Кукавица 

 

Извор: Градска управа града Лесковца 

 

 

У склопу туристичко-рекреативних комплекса, предвиђа се изградња етно пијаце 

са комерцијалним објектима за продају сувенира и здраве хране. Од посебног значаја је 

увођење елемената урбане опреме за уређење јавних површина (јавни паркинзи, аутобуска 

стајалишта, паркови, скверови и линијско зеленило) у насељима (првенствено у центрима 

у мрежи насеља). У току је реализација планске и просторне документације за заштиту и 

развој подручја Кукавице (са акцентом на кањон Вучјанке), као изузетног развојног 

туристичког потенцијала, на бази иницијативе града Лесковца и ТОЛ да се кањон реке 
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Вучјанке и планина Кукавица прогласе за заштићено подручје. На доњем току реке 

Вучјанке налазе се столетне воденице поточаре које ће бити обновљење у склопу заштите 

кањона, што ће допринети одрживој средини и здравој храни. Потребно је припремити и 

планску и просторну документацију за заштиту и развој подручја Грделичке клисуре, као 

изузетног развојно - туристичког потенцијала. 

 

 

Слика број 4. Планина Кукавица и кањон реке Вучјанке – предлог  

заштићеног подручја 

 
                          Извор: Градска управа града Лесковца 

 

3. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ КАО 

ТУРИСТИЧКОЈ ДЕСТИНАЦИЈИ  

 

3.1. Географске, демографске и климатске карактеристике  

 

Микрорегија Лесковачка котлина дуга 50 и широка 45 km, на око 43о СГШ у Јужној 

Србији, део је планинско-котлинско-долинске макрорегије Србије у централном делу 

Балканског полуострва. Главни речни ток котлине је Јужна Морава у који се уливају 

Ветерница, Пуста река, Јабланица и Власина, градећи јединствено Лесковачко петоречје. 

Вучјанка, тече са планине Кукавице, протиче кроз Вучје и улива у Ветерницу. Познате су 
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и Козарачка река, Предејанска, Копашничка и Сушица. Котлина је токовима подељена на 

мање целине: Лесковачко поље, Поречје, Јабланицу, Пусту реку и др. На истоку котлине 

су Бабичка гора (1098 m),  Селичевица (903 m) и Сува планина. На западу, Радан (1409 m) 

и Пасјача, а на југу Кукавица (1442 m) и Чемерник (1638 m). На северу је отворена према 

Нишкој, а на југу, преко Грделичке клисуре, према Врањско-бујановачкој котлини. 

Десетак километара јужно од Лесковца, на уласку у Грделичку клисуру, почиње брдовит 

шумски предео.11 Посебно вредан природни ресурс је планина Кукавица 16 km  јужно од 

Лесковца, између Врањске котлине на југу, Лесковачке на северу, Грделичке клисуре на 

истоку и долине Ветернице са највишим врхом Влаином (1441 m.н.в.). Кукавица има ски 

стазу дугу 600 m, широку 100 m, са просечним нагибом од 22%, али и бројно лековито и 

зачинско биље и разноврсну ловну дивљач (свиње, срне, зечеви, вук, лисица, куна, фазани, 

јаребице...), у ловишту „Кукавица" којим газдује JП „Србија шуме".  

   Слика број 5. Панорама Лесковца 

 
   Извор: Градска управа града Лесковца 

 

У административно – територијалном смислу, Лесковачка котлина обухвата већи 

део Јабланичког округа и то: Лебане, Лесковац, Власотинце, Медвеђу и Бојник, док мањи 

део припада Нишком округу. Највећи је град Лесковац са укупно 1025 km2  од којих је 449 

km2 у урбаној, а 576 km2 у руралној зони. Од 144 насељених места само су Лесковац, 

                                                           
11Профил града Лесковца 2014, http://aler.rs/files/Profil_grada_Leskovca_2014(1).pdf 

http://aler.rs/files/Profil_grada_Leskovca_2014(1).pdf


18 

 

Грделица и Вучје, градског типа. Град Лесковац на 42°52' северне географске ширине и 

21°57' источне географске дужине, једно је од 16 функционалних урбаних подручја од 

државног значаја, где на 2,4% републичког простора живи 3% становништва РС.  

          

 

 

      Слика број 6. Град Лесковац у Јабланичком округу 

 

             Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Према резултатима пописа из 2011. године, на територији града живи 144.206 

становника, за 12.046 мање у односу на попис из 2002. године. Процењује се да је 2018. 

године број становника пао на 135.591. Основни разлози депопулације леже у ниском 

прираштају и у изузетно високим стопама смртности. Негативни природни прираштај 

износи -6,7 на 1000 становника, а број умрлих у односу на број новорођене деце је око 

1000. Изражено исељавање посебно младих, из региона забрињава и утиче на број 

становника у граду, уз вишедеценијски тренд миграције из села ка граду. Градско 

становништво чини 45,27% а остало 54,73% укупног становништва града. Полна 

структура становништва је веома уједначена. У етничкој структури становништва 

доминирају Срби са 92,66%, а следе их Македонци са 0,20% и Црногорци са 0,13%. Према 

верској припадности највише је православаца 92,85% и протестаната 1,73%. Образовна 
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структура становништва је неповољна. Највећи број становника, око 47%, има средње, а 

око 20% само основно образовање. Високо образовање има тек 6% становника.12 

Блага умерено-континентална клима уз надморску висину од 210-240 m погодна је 

за живот, привредне активности и туристичка кретања готово преко целе године.  

 

 

Табела број 1.  Климатски показатељи на простору града Лесковца  

ТЕМПЕРАТУРА Показатељи  

Просечна температура ваздуха – јануар (°C) 0 

Просечна температура ваздуха – јул (°C) 21.6 

Просечна температура ваздуха – годишња (°C) 11.1 

Средњи број мразних дана - годишње 95.5 

Средњи број тропских дана - годишње 30,8 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  

Просечна влажност ваздуха – годишње (%) 73 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА  

Просечан број ведрих дана - годишње 79 

Просечан број облачних дана - годишње 112 

ПАДАВИНЕ  

Просечна количина падавина – годишње (mm) 625.4 

ПОЈАВЕ  

Просечан број дана са снегом - годишње 35 

Просечан број дана са снежним покривачем - годишње 49 

Просечан број дана са маглом - годишње 26 

Просечан број дана са градом – годишње  1 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗС)  

Апсолутни температурни максимум од 43.7оC измерен је 24. јула 2007, а апсолутни 

минимум од -30.3оC, 13. јануара 1985. године. Максимум кишних падавина од 92.0 mm 

забележен је 26. јуна 1954, а максимална висина снежног покривача од 124 cm, 31. јануара 

1963. године.  

 

 

                                                           
12 Програм развоја града Лесковца са акционим планом 2015-2020 

http://aler.rs/files/Program_razvoja_sa_AP_Lskovac_NACRT.pdf 

http://aler.rs/files/Program_razvoja_sa_AP_Lskovac_NACRT.pdf
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Слика број 7. Поглед са планине Кукавице на лесковачку котлину 

 
Извор: Градска управа града Лесковца 

3.2. Природни потенцијали  

Природни потенцијали  и њихова атрактивност на простору  Града Лесковца 

пружају бројне могућности за развој туризма.  

Планина Кукавица је одавно ушла у народну песму и легенде али је још увек 

неоткривена. Због живописне природе и бројних споменика ова дестинација има велики 

потенцијал за љубитеље природе, излетнике и туристе. Кукавица лежи на југу Србије, 

између Лесковца и Врања и припада венцу Родопских планина. Њени обронци се са севера 

спуштају у Лесковачку, а са југа у Врањску котлину. На западу је река Ветeрница, а на 

истоку Јужна Морава са Грделичком клисуром. Највиши врх Кукавице је Влаина (1.442 m. 

н.в). Остали врхови су Ваљовска Чука (1.207 m.н.в ), Тумба (1.192 м н.в), Фурниште (1.370 

м н.в), Тиква (1.405 м н.в), Буковска Чука ( 1.386 м н.в) и Орлова чука (1.306 m.н.в). Венац 

ових врхова, са долином Големе реке дели планину на северни, стрмији део без насеља и 

јужни блажи део, са селима. На јужном делу Кукавице, изнад Врања, врхови Облик (1.310 

m.н.в), и Грот (1.327 m.н.в) се због својих правилних, купастих облика понекад често воде 

као засебне планине. Кукавица је скоро сва прекривена боровом, храстовом и буковом 

шумом и лековитим биљем. Листопадано дрвеће је самоникло, а четинари су вештачки 

пошумљени. Најпознатија је златна буква која је део истоименог природног резервата и 

убраја се у најквалитетније дрво ове врсте у Србији. 
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                 Слика број 8. Златне букве на планини Кукавици 

 
                Извор: Градска управа града Лесковца 

Уживање у природи употпуњују дивља малина, купина, печурке, лековито и 

зачинско биље, кромпир-гољак (аутохтона врста са високим садржајем хранљивих 

вредности) и друге биљне врсте. Од бројних животињских врста издвајају се дивља свиња, 

лисица, срна и вук (крупна дивљач) и фазан, дивљи голуб, зец, веверица, јазавац (ситна 

дивљач), што је од значаја за ловни туризам. Познаваоци природе истичу чист ваздух и 

живописну очувану природу ове планине и сматрају је ваздушном бањом јер у пречнику 

од 30 km нема фабрика или загађивача. 

                   Слика број 9. Чудесни свет гљива са планине Кукавице 

 
                  Извор: Градска управа града Лесковца 
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Предност планине Кукавице али и самог Лесковца као генератора дисперзивних 

излетничких кретања је њихова удаљеност од само 16 km. Ограничене могућности 

прихватања излетника у локалитету и све већи број посетилаца подстакли су развојне 

могућности за проширење смештајних капацитета у домаћој радиности и нове 

комплементарне/допунске туристичке производе. Атрактивна природа у комбинацији са 

туристичким садржајима представља ресурсну основу која може привући велики број 

туриста. Одговорно управљање наслеђеним природним ресурсима је предуслов одрживог 

развоја и очувања постојећих ресурса, при чему значајну улогу имају планинарска 

друштва и савези који промовишу планинарење као својеврстан животни стил.  

Слика број 10. Планинарски дом на Кукавици 

  
Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Тридесетак километара од Лесковца, на 1270 m.н.в. испод највишег врха Влајина, 

налази се планинарски дом „Прека вода“. из 1939. године, као најстарији објекат ове врсте 

у Србији. Дом је у власништву Планинарско-скијашког клуба „Кукавица“. Има 34 лежаја, 

а са департманима укупно 82 лежаја. Уколико би се Дому вратила првобитна функција, 

могла би се поново покренути ски школа и првенства у скијању. Скијашка стаза је дуга 

600 и широка 100 m, са нагибом од 22 степена.  
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Река Вучјанка извире на око 1.100 m.н.в. и тече дужином од 18 km. На северној 

страни Кукавице усеца кањон дубине око 300 m са слаповима и водопадима тј. вировима 

за купање, попут природних базена, са чистом и прозирном водом као што су: Девказан, 

Јаз, Доњи Ђокин вир, Средњи Ђокин вир и тешко приступачан Црни вир.  Вучјанка током 

лета постаје купалиште са температуром воде од око 23°C у којој многи проналазе 

освежење. Вода Вучјанке је мека, те је крајем XIX и почетком XX века овде зачета 

текстилна индустрија која је прославила Лесковац. Породица Теокаревић је препознала да 

се коришћењем воде из ове реке може добити штоф изузетног квалитета. У доњем делу 

тока реке налазе се бројне старе воденице које још увек мељу жито, а посебна вредност 

читавог комплекса је хидроцентрала Вучје. 

 

                  Слика број 11. Кањон реке Вучјанке 

 
                      Извор: Градска управа града Лесковца 
 

Слатинска река је богата разним врстама водене и приобалне флоре и фауне. 

Срећу се и поточна пастрмка и речни рак које су строго заштићене врсте у Србији. 

Слатинску реку чине Огореличка река и Муратовица са већим бројем мањих потока и 

речица које извиру у столетним буковим шумама. Вода на извориштима је питка и богатог 

минералног састава. У доњем току Слатинска река пролази кроз Копашницу и назива се 

Копашничка река, која се даље улива у Јужну Мораву. 
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       Слика број 12. Слатинска река 

 
                    Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Грделичка клисура настаје десетак километара јужно од Лесковца, где лесковачка 

котлина почиње да прелази у брдовит шумски предео клисура. Њен најјужнији део се 

назива Момина клисура. Кроз клисуру протиче Јужна Морава. У наставку клисуре, на 25 

km од Лесковца, лежи Предејане, планинско излетиште окружено шумом и брдима, 

заклоњено од ветра и магле и погодно за одмор. 

 

                            Слика број 13. Грделичка регата 

 
                                 Извор: Градска управа града Лесковца 
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Језеро Барје у подножју планине Кукавице, код насеља Вучје, лежи на око 30 km 

узводно од Лесковца. Настало је у клисури реке Ветернице изградњом насуте  бране 

 висине 75m,са глиненим језгром, између 1984. и 1989. године. Служи за водоснабдевање,  

наводњавање  Лесковца и околине и заштиту од поплава. Максимална запремина је 

40.670.000 m3, док је у условима нормалног успора и корисне запремине акумулације за 

водоснабдевање запремина 26.000.000 m3. Максимална дубина акумулације при условима 

нормалног успора износи 25 м. Просечна ширина акумулације је око 300 m, а дужина 

зависно од пуњења варира од 7,1 до 7,5 km.  

Природа око језера је очувана али су обале неприступачне са мало посетилаца. 

Језеро је порибљено смуђем,  девериком,  бабушком,  штуком,  шараном,  толстолобиком 

и кленом  (као аутохтоном врстом), а ту су и белица,  бодорка,  бандар  и  сунчица. У води 

се развила популација речног рака.  

 

                    Слика број 14. Језеро Барје 

 
                       Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Обронци Бабичке горе се одликују разноврсном дивљачи и изузетним погледом на Суву 

планину, те могу бити полазна тачка за пешачке, планинске и друге туре. 

 

 

 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B5
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1984
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/1989
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%92
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%29
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%29
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%87
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BA
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                   Слика број 15. Сува планина 

 
                     Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Природа и боравак на отвореном простору све више привлаче туристе, посебно у 

време здравствених криза. Очувани део природе посебних вредности и одлика 

(геодиверзитета, биодиверзитета, предела, пејзажа и др.) који има трајни еколошки, 

научни, културни, образовни, здравствено рекреативни, туристички и други значај и који 

као добро од посебног интереса ужива посебну заштиту, одређен је законом као 

заштићено природно добро.  

На територији града Лесковца заштићена природна добра су: 

 Простор око непокретног културног добра „Јашуњски манастири“, површине 

188,27 ha, са четинарском и листопадном шумом у којој преовлађују буква и храст на коме 

паразитира имела, под заштитом је од 1989. године.  

Слика број 16. Простор око културног добра „Јашуњски манастири“ 

    
                 Извор: Градска управа града Лесковца 
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Строги резерват природе „Зелениче“на северозападној падини Острозуба од 

1200 до 1300 m.н.в површине 41,7 hа, припада граду Лесковцу и општини Црна трава. На 

заштићеном простору у доњем спрату букове шуме старе око 120 година расте зелениче 

или ловор вишња (prunus laucerasus), као једино природно станиште ове биљке у Србији. 

Зелениче је терцијални ендемореликт, жбун или ниско дрво са кожастим елитичним 

листовима, ружичастим и белим цветовима и црним округлим и сјајним плодовима. Ова 

медитеранска биљка коју је открио Јосиф Панчић, има брз раст, подноси сенку и 

орезивање па служи и као декоративна парковска врста. Расте на Кавказу, Малој Азији и 

Бугарској, док на Острозубу, има велики научни значај. СРП спада у прву категорију 

међународног, односно изузетног значаја у режиму заштите првог степена. Подручје од 

197,6 hа је заштићено 1950. године, да би се заштићена површина смањила на 41,7 hа. 

Слика број 17. Зелениче или ловор вишња (prunus laucerasus) 

 
                           Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Стабло оскоруше у селу Сејаница код Грделице. Ова биљка спада у ред ружа и 

расте споро на брежуљкастим теренима, сама или у ретким шумама храста, цера и граба. 

Стабло живи и до 500 година. Дугуљасти, зашиљени и назубљени перасти листови расту 

на округлој, длакавој, дугачкој петељци. Оскоруша рађа између четрдесете и педесете 

године старости, зелено жуте, па црвенкасте плодове, који су најукуснији као гњили. 

Капитални примерак Оскоруше у Сејаници је због своје старости од око 120 година, 

обима стабла 2,7 m, висине 15 m и разгранатој округлој раскошној крошњи, заштићен као 

значајно природно добро.   
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Слика број 18.  Стабло оскоруше у селу Сејаница 

 
                           Извор: Градска управа града Лесковца 

Стабло храста лужњака – запис, се налази на приватној парцели у атару села 

Кутлеш. Дрво храста у шумском склопу нарасте и до 40 m, са пречником преко два метра. 

Због ширења обрадивих површина на простору града Лесковца храст је углавном искрчен. 

Усамљени Кутлешки храст крај Пусте реке је око 300 година стар, а по димензијама и 

лепоти представља капиталан примерак заштићен као значајно природно добро. 

                       Слика број 19. Стабло храста лужњака 

 
                                  Извор: Градска управа града Лесковца 



29 

 

3.3. Културно историјско наслеђе 

Према грчком историчару Херодоту на месту или у близини данашњег Лесковца у 

V в.п.н.е. постојало је илирско (дарданско) насеље. По протеривању Илира у II веку нове 

ере, Римљани су на левој обали Ветернице пронашли насеље староседелаца, а на брду 

Хисар подигли тврђаву ради контроле града и друмова. Словени се у писаним изворима 

помињу у XII веку, када је предео око данашњег Лесковца под именом Глубочица 

(Дубочица), грчки цар Манојло поклонио Стефану Немањи. У време цара Душана и по 

његовој смрти поједина села у Дубочици и сам Лесковац, даривани су манастирима. Тако 

је цар Душан 1348. године поклонио село Лесковац манастиру Хиландар. Монахиња 

Ефимија (кнегиња Милица), са синовима Вуком и Стефаном, дала је светогорском 

манастиру Св. Пантелејмон кућу у Лесковцу 1395. године. Од тада се Лесковац први пут 

помиње као град, да би крајем XIII века постао центар великог Лесковачког пашалука који 

је обухватао територију санџака Алаџахисар у коме су били и Крушевац и Параћин. 

Француски географ Ами Буе, 1837. године наводи да Лесковац има 3000 кућа (2400 

хришћанских, 500 турских, 30 циганских и 10 јеврејских) и око 15.000 становника.  

Окупација Србије у Првом светском рату од стране Аустроугарске, Немачке и 

Бугарске, зауставила је привреду лесковачког краја. Међутим, од краја Првог светског 

рата, Лесковац је захваљујући природним ресурсима, предузимљивости и марљивости 

становника био један од најразвијенијих градова Југославије и најпознатијих центара 

текстилне индустрије у Европи, све до окупације од стране Немачке 12. априла 1941. 

године. Лесковачка господа су се до тада забављала на дансинг вечерима, соареима, 

баловима, маскенбалима итд. Највећа разарања Лесковац је доживео 6. септембра 1944. 

године када су савезнички англоамерички авиони бомбардовали град и убили скоро 6.000 

људи. Уништени су читави квартови, 84 највећа и најлепша градска објекта, што је 

изменило архитектонски изглед занатског и индустријског центра града. По ослобођењу 

града, наставило се растакање индустрије, кроз национализацију и пресељење текстилних 

и других фабричких машина у друге градове (Пирот, Титоград, Ужице, Прокупље, 

Вишеград, Пожаревац, Београд, Земун, Тетово…), што је значајно ослабило привреду. И 

поред тога, покренута је Изложба, а касније и Међународни сајам текстила и текстилних 

машина који је по обиму и значају био у самом врху текстилних сајмова у Европи.  
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Лесковац је по легенди пре више од 600 година назван по лески која је расла на 

простору сада исушеног језера, испод брда Хисар. О традицији у култури града сведоче 

многобројна културно-историјска добра.   

3.3.1. Најзначајније цркве и манастири на простору града Лесковца 

Манастири и цркве су национална добра и центри очувања традиције, културе, 

духовности и писмености. Туризам се развија у форми тематских тура, групних и 

индивидуалних обилазака верских објеката према утврђеним итинерарима. 

Најпопуларнији су излети са упознавањем верских објеката, обиласком околине и 

смештајем у конацима који се понекад повезују са другим турама и садржајима. 

Саборна црква Свете Тројице у центру Лесковца грађена је у српско-

византијском стилу 1931. године. Основа цркве је квадратног облика у коме је равнокраки 

крст са пет купола. Спољним изгледом подсећа на манастир Грачаницу. Спољна 

орнаментика спада у најлепше у земљи. Унутра су три галерије, од којих је предња за хор. 

Лево и десно од храма су по једна црква-капела. Генерални план израдио је г. Василије 

Андрасов. Освећењу је присуствовао краљ Југославије Александар I Карађорђевић уз 

највише црквене великодостојнике. Црква је по заштитом државе као споменик културе.  

                        Слика броj 20. Саборна црква Свете Тројице 

 
                             Извор: Градска управа града Лесковца 
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Стара црква Свете Богородице, тзв „Оџаклија” је саставни део црквеног 

комплекса Саборне цркве у Лесковцу. Саграђена је 1803. године на темељима претходног 

храма и посвећена рођењу Пресвете Богородице. У време Турака није било могуће 

саградити православну богомољу, па су по легенди, мештани тврдили да не граде цркву 

већ парохијску кућу и дом свештенику, који је био и учитељ. Зато је ова јединствена 

црквена грађевина укопана у земљу око једног метра, како не би упадала у очи турским 

властима. Због огњишта и димњака названа је оџаклија. Дебели зидови једнобродне 

базилике, са тремом, аркадама и дрвеним стубовима, зидани су од ћерпића. Дуж свода и у 

зидовима на по метар размака, распоређени су земљани лонци окренути грлићима ка 

унутрашњости, па видљиви мали отвори доприносе акустици храма. У цркви је радила 

прва школа у граду која је била у црквеној надлежности до ослобођења од Турака 1878. 

год. Црква је оштећена у Другом светском рату током немачког и савезничког 

бомбардовања и у поплави 1948. године. Оџак се 1963. године од старости обрушио, а 

кров пао под притиском снега, те је остало само огњиште. Обнова је трајала од 1970. до 

1992. године. У порти је стара црква посвећена рођењу пресвете Богородице (тзв. Малој 

Госпојини), јединствени примерак грађевинског подухвата у православљу. Оџаклија има 

статус непокретног културног добра и споменика културе. 

                      Слика  броj 21. Црква Св. Богородице -„Оџаклија” 

 
                         Извор: Градска управа града Лесковца 
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Црква Светог Илије на Хисару, у националном стилу, подигнута је 1889. године 

на месту камене цркве из средњег века. Грађевина је основе крста са куполом изнад 

центра, по пројекту архитекте Светозара Ивачковића. Према легенди, за изградњу цркве 

заслужна је баба Станојка која је 1860. године, за време владавине Турака, уснила да су ту 

остаци старије цркве. Након копања нађени су остаци камених плоча украшених 

крстићима. Упркос забрани Турака на овом месту је подигнута дрвена капела, коју је 

касније заменила црква. 

Црква Свете Петке (Параскеве) у Кумареву, на пет километара источно од 

Лесковца, подигнута је око 1800. а обновљена 1933. године. Ово репрезентативна сеоска 

црква представља синтезу барока и традиционалне српско-византијске форме. 

Живописана је 1803. године. Ту је и тзв. „нова црква”, са уписаним крстом, куполом, 

звоником и припратом из тридесетих година XX века. Народ више посећује стару 

„исцељитељску“ цркву са чудотворном иконом Свете Петке пронађене у темељима једног 

другог храма. 

 

Слика  број 22. Црква Свете Петке (Параскеве) у Кумареву 

 
                          Извор: Градска управа града Лесковца 
 

Црква Свете Петке, конак и старо гробље у Рудару леже на око четири 

километра јужно од Лесковца. Претпоставља се да је црква подигнута на темељима 

једнобродне ранохришћанске базилике, од које су, при обнови 1799. године, сачувани 
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централни и олтарски део. Старе иконе са иконостаса замењене су новим током 1907/8. 

године. Поред храма је конак који важи за један од најлепших примерака профане 

грађевинске архитектуре балканског стила XIX века. Конак основе слова „Т”, има 

приземље и спрат. Са аутентичним дрвеним степеницама, прозорским капцима на спрату 

и великим димњаком, овај објекат спада у ред најлепших те врсте у Србији.  

Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Вучју у византијском стилу, лежи на 

обронцима Кукавице, у кањону реке Вучјанке, на око 18 km од Лесковца. Породица 

Теокаревић је на рушевинама старије цркве из доба Турака, задужбине Николе Скобаљића 

подигла нову 1938. године на празник Рођења Св. Јована Крститеља, када се обележава 

слава овог места. Храм има дугачку отворену припрату повезану тремом са звоником. 

 

 

                 Слика 23. Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Вучју 

 
                    Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Црква Светог Николе и Влајков споменик у селу Чукљеник недалеко од Вучја, на 

северним обронцима Кукавице спадају у ред споменика културе од великог значаја. Поред 

цркве, на самом саставу Мале и Чукљеничке реке, налази се очувана воденица поточара из 

1786. године.  
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              Слика број 24. Црква Светог Николе у селу Чукљеник 

 
                Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Комплекс Јашуњских манастира је због својих историјских, архитектонских и 

метничких вредности, стављен под заштиту ЗЗСК РС 1947. године, а проглашен за 

културно добро од националног значаја 1983. године. Под заштитом државе је и околни 

природни амбијент манастирског комплекса.  

 

                      Слика број 25. Јањушки манастири 

 
                          Извор: Градска управа града Лесковца 
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Комплекс чине три манастира:  

 Бабичко, посвећен Успењу пресвете Богородице из XVI века на Бабичкој гори. Уз 

манастир је спомен чесма у славу палим херојима за освећено Косово, ослобођење 

и уједињење српства од 1912. до 1920. год. Манастир као споменик културе има 

статус непокретног културног добра.          

 Ваведење Пресвете Богородице који су подигле монахиње Ксенија, Теофа, Марта и 

Марија 1499. године, о чему сведочи ктиторски портрет у припрати. Старији 

животопис потиче из времена изградње, а нови из XIX века. Манастир је мала 

грађевина у основи правоугаоника која се на истоку завршава полукружном 

апсидом, а на западу правоугаоном припратом. Првобитна црква је реконструисана 

1834. године када је завршен и иконостас. Збирка обухвата раритетне иконе међу 

којима се посебно истиче Богородица Одигитрија. Овај женски манастир је под 

заштитом државе као споменик културе од великог значаја.  

 Св. Јован Претеча (Крститељ), изнад села Јашуње, на 13 km североисточно од 

Лесковца, који има репрезентативнију архитектуру од претходних. Подигао га је 

Андроник Кантакузен са својом браћом 1517. године на темељима храма из 

периода Немањића. Зидан је комбиновањем камена и опеке са по два пиластра на 

јужном и северном зиду. На истоку је полукружна апсида, а на западу правоугаона 

припрата уз коју је отворени трем. На фрескама је приказана и спољашност самог 

манастира. Мада је страдао од Турака, материјално и духовно је обновљен након 

Октобарске револуције да би га двадесетих година прошлог века населили руски 

монаси. Обнова конака, звоника и ограде око манастира започета је 2006. године. 

Од 1986. године овај мушки манастир је под заштитом државе као споменик 

културе од великог значаја. 

Манастир Рударе чине црква Свете Петке, конак и старо гробље у Рудару на 

око четири километра јужно од Лесковца. Претпоставља се да је црква подигнута на 

темељима једнобродне ранохришћанске базилике. Приликом обнове 1799. године, 

сачувани су централни и олтарски део. Иконе на иконостасу замењене су новим током 

1907/8. године. Једноспратна зграда конака „Т” основе, са аутентичним дрвеним 

степеницама, прозорским капцима и великим димњаком, важи за један од најлепших 
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примерака профане грађевинске архитектуре балканског стила XIX века али захтева 

темељну реконструкцију. Храм је најпосећенији на дан Свете Петке, ради исцељења. 

Ораовачки манастир крај села Ораовице близу Грделице из XVI века, чини 

комплекс цркве Св. Николе, капела Св. Прокопија, конак, економска зграда и остаци 

средњевековне ћелије. У њему је у XIX веку основана школа манастирског типа. Његова 

Светост Патријарх српски господин Иринеј га је обновио и осветио 2011. год. 

3.2.2. Најзначајнији споменици на простору града Лесковца 

Вредност културно историјског споменика расте са његовом доступношћу 

излетницима, туристима, научницима и свим заинтересованим странама. У супротном 

њихово постојање губи смисао и вредност. Ако су занемарени, зарасли у коров и исписани 

вулгарним графитима, они падају у заборав па и штете туристичком и културном имиџу,  

Споменик незнаном јунаку на брду Хисар, у форми обелиска изнад Лесковца, 

подигнут је на Видовдан 28. јуна 1922. године. Нема писаних извора о идентитету  

„незнаног јунака” али се ради о Станку Ристићу, капетану прве класе родом из Пожаревца, 

који је 26. октобра 1915. године херојски погинуо бранећи овде положај од Бугара.  

Слика број 26. Споменик незнаном јунаку на брду Хисар 

 
                                                      Извор: Градска управа града Лесковца 

Спомен парк у Лесковцу на источној падини Хисара, постављен је 1971. године  

по пројекту Богдана Богдановића, у славу стрељаних и погинулих мештана, поводом 

тридесете годишњице оружаног устанка у Лесковцу. Око централног споменика, који 
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симболизује Грчку богињу победе Никe, односно „Шумску богињу“ по речима аутора, 

поређано је 17 каменова са симболима живота и именима најистакнутијих бораца 

лесковачког краја. С обзиром на недовољну уређеност и садржаје, очекује се да у оквиру 

пројекта „Heritage Walks&Talks“ „Шумска богиња“ добије своје заслужено место.  

                                    Слика броj 27. Спомен парк у Лесковцу 

 
                                          Извор: Градска управа града Лесковца 

Споменик ослободиоцима у градском парку у центру Лесковца, подигнут је 

поводом педесетогодишњице ослобођења од Турака 23. октобра 1927. године у част 

ослободиоцима и браниоцима града у борбама од 1912 до 1918. године. Бронзана фигура 

борца, рад вајара Драгутина Арамбашића, на постољу од црвеног гранита, представља 

ратника са Солунског фронта у пуној ратној опреми. 

                                  Слика броj 28. Споменик ослободиоцима 

 
                                                        Извор: Градска управа града Лесковца 
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Споменик у Араповој долини, посвећен стрељаним Ромима, Србима и Јеврејима, 

од окупатора децембра 1941. године, лежи на 1,2 km од Спомен парка. Ово дело архитекте 

Богдана Богдановића из 1973. године чини 15 камених блокова у три нивоа. На шест 

најдужих блокова у основи споменика, лежи пет кубичних каменова, са још четири на 

самом врху. Око споменика се налази башта и процесијска стаза.  

Споменик Кости Стаменковићу у парку у центру Лесковца, окренут према 

будућем централном градском парку, откривен је 11. октобра 1988. године.  

Споменик на путу према Власотинцу, посвећен је изгинулим ратницима у тзв. 

лесковачком противудару 1915. године. Текст на плочи подсећа на споменик Спартанцима 

и Леониди у Термопилима. Реплика је споменика срушеног при изградњи трасе ауто-пута. 

Слика број 29. Споменик ратницима у лесковачком противудару 

 
                                                 Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Кућа Боре Димитријевића Пиксле код Саборног храма, је типично једноспратно 

градско здање у балканском стилу с краја XIX века. У њој је извесно време било седиште 

турског паше. У кућу се улази кроз мали хол, из кога воде дрвене степенице ка спрату. У 

приземном делу је и подрум који је нешто нижи од пода приземља. У појединим собама 

сачувана су оригинална врата, таванице од дрвета и долапи узидани у зидове. Зграда је 

више пута преправљана али је углавном доведена у првобитно стање на основу 

оригиналних докумената. У кући је стална етно поставка лесковачког Народног музеја, 

отворена за посетиоце радним данима од 9 до 16 часова. 
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   Слика број 30. Кућа Боре Димитријевића Пиксле 

 
                                         Извор: Градска управа града Лесковца 

Шоп-Ђокићева кућа на Масариковом тргу, саграђена је у балканском стилу 

грађанске архитектуре пре више од 140 година, а обновљена почетком 80-тих година. До 

главних просторија на справу воде дрвене степенице. Таваница највеће и најлепше собе 

урађена је у дуборезу са различито обрађеним розетама, оквирима врата и прозора. У 

објекту су просторије ТОЛ и Одељења Министарства за просвету. Кућа је под заштитом 

државе и отворена је за посету радним данима од 8 до 15 часова. 

                   Слика број 31.  Шоп-Ђокићева кућа 

 
                       Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Округли павиљон лесковачког сајма истиче се својом монументалношћу и 

архитектуром као део некадашњег сајамског комплекса. Основа зграде је приближно 
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кружног облика пречника 65 m. Посебност павиљона чини кров у облику хиперболичног 

параболида који по изгледу подсећа на српску шајкачу. Зграду је 1959. године, 

пројектовао архитекта Стјепан Залежак. 

Музеј текстилне индустрије у Стројковцу  се налази 11 km јужно од Лесковца на 

путу за Вучје. У овом здању су предузимљиви лесковачки трговци основали прву фабрику 

1884. године. У више трошних зграда, уз воденицу и неколико чаркова производили су се 

врло тражени гајтани. Тако су ударени темељи индустрији текстила по којој је Лесковац 

деценијама био познат као „Мали Манчестер”. У згради поред главног објекта изложени 

су оригинални предмети за производњу гајтана. У приземљу главне зграде (воденице), је 

етно поставка Народног музеја, а на спрату музеј текстилне индустрије. 

 

               Слика број 32. Музеј текстилне индустрије у Стројковцу 

 
                  Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Хидроелектрана у Вучју на око 17 km од Лесковца, лежи у живописном амбијенту 

реке Вучјанке. Први киловати потекли су 24. децембра 1903. године како би се обележио 

дан ослобођења Лесковца од Турака 1877. године. Ова хидроелектрана је изграђена само 

две године после прве хидроелектране у Србији, у Ужицу, на реци Ђетињи. Јединствена је 

по томе што још увек производи електричну енергију.  
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Слика број 33. Хидроелектрана Вучје 

 
Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Скобаљић град, односно остаци тврђаве, леже на северним падинама Кукавице 

изнад Вучја, 18 km јужно од Лесковца. Утврђење је у XV веку саградио српски војвода 

Никола Скобаљић ради одбране подручја Дубочица од Турака. Мада је 24. септембра 

1454. године поразио војску султана Мехмеда II Освајача, код Бање на прилазима Новом 

Брду, султан га је касније набио на колац. На једном хектару подигнути су Горњи и Доњи 

град и подграђе. Најмоћнији бедеми су на западу, а одбрамбени ров на северу. Мања кула 

је поред улаза у Доњи град, а већа Донжон кула у северозападном делу. Зидови су очувани 

до висине приземља. Пронађени су остаци амфора и рановизантијске грнчарије. Ово мало 

али значајно утврђење било је у функцији до доласка Турака 1454. године. До остатака 

тврђаве води шумска стаза од централе у Вучју.  

                        Слика број 34. Скобаљић град 

 
                            Извор: Градска управа града Лесковца 
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3.2.3. Археолошка налазишта 

  Царичин град на око 29 километара западно од Лесковца, важи за црквено и 

административно-управно средиште северног Илирика и јако војно утврђење Јустинијана 

I из VI века. Налазиште се простире на 42.000 m2. Град је био окружен спољним и 

унурашњим бедемима, у оквиру којих су архитектонске целине, на које се надовезују 

подграђе и споменици у околини. На највишем платоу се уздизао Акропољ који је био у 

служби архиепископије. Испод њега је био Горњи град, у чијем средишту се на кружном 

тргу одвијао јавни живот и укрштале главне градске комуникације. На јужни део Горњег 

града наслања се Доњи град, у којем су откривени сакрални и објекти јавног карактера и 

стамбена четврт. Царичин град је живео кратко јер је већ почетком VII века у налету 

Авара и Словена срушен али је сачувао основу рановизантијског и дух хришћанског 

града. Од значаја за туризам је и легенда свињару који је пошто је довео воду у град, 

оженио царицу и побегао.  

                 Слика број 35. Археолошко налазиште Царичин град 

 
                    Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Етно-археолошки парк на Хисару  заузима површину од 24 ha. Археолошка 

истраживања обухватају распон од праисторијског, преко византијског до турског 

периода. Проналасци од XIII до X века п.н.е. указују на присуство Дарданаца. 

Археолошка ископавања су започета 1954. године на источној падини када је откривена 

мала једнобродна камена црква, а интензивирана од 1998. године. Један од најзначајнијих 
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проналазака је компактна гвоздена игла (жезло) од чистог, нерђајућег гвожђа, што је 

епохално откриће јер се ни уз сву савремену технологију овакви примерци не могу излити. 

На Хисару су пронађени и трагови фресака из XII и XIII века. Од 2002. до 2006. године, 

откривен је већи број архитектонских и других објеката, керамике, новца и археолошких 

предмета од метала, стакла, кости и камена. Посебну вредност имају диптих од слоноваче 

са копчом и сребрна копча.  

За Лесковац и околину везује се низ знаменитих личности од значаја за Србију, 

Југославију, Балкан и шире као што су: Никола Скобаљић, војвода Ђурађ Бранковића, 

који је 1454. године код Бање победио турску војску, Илија Петровић Стреља, Карађорђев 

војвода, вођа Лесковачког устанка 1807. године, Сима Бунић, глумац, драматичар, 

редитељ и сценограф, Сретен Динић, просветитељ, публициста и књижевник, Михајло 

Николић - Сикичка, угледни трговац, председник среза Лесковачког, оснивач и управник 

Трговачке школе и председник Лесковачке трговачке омладине и други. Најпознатије и 

најзанимљивије личности овог краја и њихове згоде и незгоде би требало сачувати од 

заборава кроз приповедање (storytelling), односно анимацију, путем оживљавања историје 

(living history) и локалног културног наслеђа (living heritage) у туризму. 

Културну понуду града Лесковца осим културно - историјских споменика, старих и 

значајних институција, манастира, цркава и археолошких локалитета чине и Народни 

музеј, Културни центар, Народно позориште, Народна библиотека „Радоје Домановић“, 

Историјски архив,  Дом културе Рома, домови културе у селима и други. 

3.3. Саобраћајна и комунална инфраструктура 

Лесковачка котлина има претежно транзитни географско-саобраћајни положај јер 

кроз њу пролазе међународне саобраћајнице и саобраћајни правци нижег реда. Главни 

саобраћајни правац спаја Западну и Средњу Европу са Северном Македонијом, Грчком и 

Малом Азијом. На западу, долином Јабланице саобраћајница Лесковац – Лебане – 

Медвеђа - Приштина повезује Лесковачку са Косовском котлином. Са Пиротском 

котлином повезана је долином Власине и Лужнице, а долином Власине са Власином и 

Крајиштем односно Бугарском. Град Лесковац припада групи од 25 урбанизованих 

градова/општина и издваја се по свом специфичном положају, јер се уз Ниш и Врање 

налази на јужном делу међународног саобраћајног коридора 10.  
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Реализацијом бројних инвестиционих пројеката планираних до 2025. године, 

Градска управа града Лесковца ће значајно побољшати саобраћајну, комуналну и 

туристичку инфраструктуру и унапредити пратеће привредне и непривредне делатности.   

Од 2012. године изграђено је 11,54 km a реконструисано 26,24 km саобраћајница. 

Табела број 2. Број паркинг места у Граду Лесковцу почетком 2020 године 

Зонирано подручје  Број паркинг места 

Прва зона 539 

Друга зона 706 

Паркиралиште без временског ограничења - Дом 

здравља Лесковац 

70 

УКУПНО 1.315 

Извор: ПД „Паркинг и гараже“доо Лесковац 

Са 1.315 паркинг места град Лесковац једва задовољава потребе возача с обзиром на 

повећани број возила у градским насељима. Такси служба у граду Лесковцу броји 267 

возила. 

Jавни водоводи у Лесковцу и неколико мањих насеља, Грделици и три локална за 

Вучје, Чукљеник и Предејане, имају укупну дужину главних довода од 87 km. Од 12 

малих акумулација шест служи за наводњавање, а шест за прављење раствора за хемијско 

прскање засада винограда. Основни извор снабдевања водом је акумулација „Барје" 

настала преграђивањем реке Ветернице, 30 km узводно од Лесковца, код истоименог села. 

Од 2012. године изграђена је нова водоводна мрежа у дужини од 36 km и 

реконструисана стара у дужини 1,9 km, као и нова канализациона мрежа дуга 11 km.   

        Постројење (фабрика) за пречишћавање отпадних вода Града Лесковца се налази 

код насеља Богојевце, на ушћу реке Ветернице у Јужну Мораву. Фабрика је пројектована 

за 86.000 становника и по пријему отпадне воде из градског колектора моћи ће да преради 

800 литара отпадних вода у секунди. Изградња објекта централног постројења за 

пречишћавање отпадних вода Града Лесковца предвиђена је у три фазе.  

Завршетком изградње градског колектора и пуштањем у рад  ЦППОВ унапредиће се 

стандарди у управљању отпадним водама и омогућити: 

- адекватно пречишћавање и одлагање отпадних вода, у систему за око 85.000 становника, 

- пречишћавање и одлагање претходно третираних индустријских отпадних вода 

- побољшање квалитета живота 
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- заштита површинских и подземних ресурса 

- усаглашеност са Националним планом заштите животне средине 

- усклађивање са европском директивом за воде. 

      Производњу и дистрибуцију топлотне енергије за грејање у Лесковцу обавља ЈКП 

Топлана, која спроводи топлификацију и гасификацију града. Кроз Лесковац пролази 

главни крак магистралног гасовода МГ 11, од Ниша до Лесковца (ГРЧ Лесковац) и крак 

разводог гасовода РГ 11-02 до Доњег Буниброда (ГМРС „Власотинце”).  

Интернет веза  и сигнали мобилне телефоније су добри. 

3.4. Привреда 

Град Лесковац припада региону са економијом базираном на природним 

богатствима и претежно неискоришћеним ресурсима, што га сврстава у мање развијене 

градове, те по степену развијености спада у III групу (60%-80% републичког просека).  

Као привредни, друштвени, политички, културно - просветни и административни центар 

Лесковац је град са развијеном текстилном, хемијском, дрвопрерађивачком и 

прехрамбеном индустријом, али и центар роштиља и кулинарских специјалитета. 

Најзаступљенији сектори су трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила са 35,13%, прерађивачка индустрија са 26% удела итд. Знатно мање учешће имају 

грађевинарство са 8,45% и саобраћај и складиштење са 8,81%. У прерађивачкој 

индустрији најзаступљенија је производња прехрамбених производа са 33%, производња 

дрвета и производа од дрвета са 18% и производња текстила са 14%.   

Пољопривредна производња, претежно индивидуалног типа основна је привредна 

делатност у целом Јабланичком округу. С обзиром да град Лесковац поседује Зелену 

индустријску зону површине 971.500 m2 очекују се инвестиције у прехрамбену 

индустрију, прераду пољопривредних производа и пласман пољопривредних производа. 

Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР) у пословној 2018. години 

на територији града Лесковца пословало је 1.070 активних правних лица (привредна 

друштва и задруге) и 4.001 активних предузетника. Одељење за привреду и пољопривреду 

градске управе града Лесковца – Одсек за привреду и предузетништво израђује Анализу 

резултата пословања привреде и МСПП града Лесковца на основу Финансијских 

извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за потребе локалне самоуправе 

достављених од стране АПР. Овом Одељењу су за пословну 2018. годину достављени  
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подаци за 863 правних лица и 782 предузетника са седиштем на територији града 

Лесковца. 

3.4.1. Пољопривреда 

Град Лесковац располаже са 58.970 ha пољопривредног земљишта. Од тога, ливаде 

и пашњаци заузимају укупно 11.870 ha, а остало су оранице, воћњаци и виногради. Под 

шумама је 30.375 ha односно око 30% укупне територије града, од којих је 39,92% у 

државном а 60,08% у приватном власништву. Пољопривредне површине карактерише 

различита врста терена, од равничарских до брдских. Могућности наводњавања су велике, 

али неискоришћене (интензивно се наводњава мање од 5% укупних површина). 

Уситњеност парцела се може превазићи узгајањем култура које могу бити рентабилне и на 

мањим парцелама. Пољопривредно земљиште, конфигурација терена и поднебље (у 

смислу климатских и хидролошких услова) је значајна компаративна предност за развој 

пољопривреде и и укупног развоја Лесковца. Неискоришћено (запуштено) земљиште се 

може искористити за органску производњу, што је од значаја и за туристичку понуду. 

Одељење за привреду и пољопривреду града Лесковца пружа пољопривредним 

произвођачима, њиховим удружењима и задругама логистичку, саветодавну и 

административно техничку помоћ приликом аплицирања за субвенције и пројекте за 

подршку развоју пољопривреде, њихово умрежавање, едукацију, повезивање са домаћим и 

страним донаторима, промоцију њихових потенцијала, брендова и услуга. Град Лесковац 

преко Фонда за пољопривреду додељује бесповратна финансијска средства и спроводи 

мере и активности од интереса за развој пољопривреде овог краја. 

Развој пољопривреде и развој руралног туризма су комплементарни циљеви. За 

развој пољопривреде битно је ширење тржишта, а развој руралног туризма је најпогоднији 

начин тог ширења. 

3.4.2. Индустрија  

Лесковац традиционално важи за индустријски град. Најдоминантније гране индустрије 

према броју активних предузећа и предузетничких радњи су:  

 прехрамбена индустрија (производња и прерада воћа, поврћа и меса) са 116 

регистрованих привредних субјеката од којих су најзначајније: Млекара Лесковац, 

Фунго југ, Месокомбинат, МК месара, Томако лајн, Моравка и Југпром. 
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 текстилна индустрија, од примарне производње предива до готових производа 

(трикотажа, чарапе, метража, лака и тешка конфекција) са 63 предузећа. Стране 

компаније и инвеститори су најзаступљенији у овој области, попут: Фалке 

(Немачка), Јеанци (Турска) и Ауто стоп интериорс (Грчка), а од домаћих Бим–теx и 

Матекс.  

 производња намештаја и производа од дрвета у 72 предузећа и предузетника. 

Доминира производња финалних производа (од масивног дрвета, школски, 

предшколски и канцеларијски намештај, грађевинска столарија, комадни и 

тапацирани намештај, фурнир, палете, брикет). Дрвна грађа и намештај се извозе у 

Италију, Немачку, Грчку, Шпанију, Шведску и Русију. Најважнија предузећа су 

„Мита“, „Ранђеловић“ и Бланд доо. 

 метална и електро индустрија - производња одливака, лимова, панел-сендвич 

плоча, прикључних пољопривредних машина, котлова за централно грејање, пећи 

на чврсто и течно гориво, штедњака за етажно грејање и производа расвете. 

Најзначајнији инвеститор је „YURA Corporation“ која производи електронске 

компоненте за аутомобилску индустрију.  

 хемијска индустрија - производња фармацеутских сировина, лекова, козметичких 

производа, полипропиленских и полиетиленских производа, термоизолационих и 

хидроизолационих материјала. Најпознатије компаније су: ДЦП „Хемигал”, 

„Невена колор”, Невена АД у реструктуирању и Здравље Актавис.  

 производња производа од гуме и пластике итд.  

Највише запослених је у прехрамбеној, фармацеутској, дрвној, текстилној и хемијској 

индустрији, а у непривреди у здравственој и социјалној заштити и образовању.  

3.4.3. Број и структура запослених  

Запошљавање је важна функција туризма. Многа радна места су директно повезана 

са туризмом као финалним производом (туристичко домаћинство, угоститељство, 

транспорт...), или га индиректно опслужују (грађевинарство, енергетика, водоснабдевање, 

прерађивачка индустрија...). Према подацима РЗС, Саопштење ЗП 20, од 31.01.2020. дати 

су подаци за 2019. годину о броју запослених у сектору услуга смештаја и исхране. 

Укупно запослених у Лесковцу: 32.620, од чега у поменутом сектору: 1.043. 
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Укупан број запослених у граду Лесковцу у 2019. години износио је 32.620, од 

којих је 23.306 радило код правних лица, највише у прерађивачкој индустрији (11.941), 

док је предузетника било 7874.13  Незапослено је било 14.520 особа. Запосленост расте али 

забрињава велики проценат незапослених у односу на запослене, што указује на 

недовољно инвестиција. Квалификациона структура незапослених је много повољнија у 

односу на запослена лица.  

Према Републичком заводу за статистику просечна нето зарада за град Лесковац у 

децембру 2019. године износила је 45.839 динара.  

 

4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

 

У оквиру овог поглавља презентовани су: туристички промет, туристичко-угоститељски 

капацитети, потрошња у туризму и кључни туристички производи града Лесковца.  

4.1. Туристички промет          

У посматраном периоду 2014-2019. године број долазака и ноћења туриста бележи 

стални раст осим у 2015. години,. У 2019. години укупан број долазака туриста износио је 

24.280, што је за 18,33% више него у 2018. години. Исте године остварено је укупно 

45.178 ноћења, за 23,06% више него у 2018. години.  Раст броја долазака и ноћења у граду 

Лесковцу у 2019. години био је изнад националног просека. 

 

Табела број 3. Број долазака и ноћења на територији града Лесковца 2014-2019. год.            

Година Доласци туриста  Ноћења туриста 

  

  

Просечан број 

дана боравка 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

2019 24.280 10.488 13.792 45.178 17.680 27.498 1,7 2,0 

2018 20.519 7.642 12.877 36.712 13.728 22.984 1,8 1,8 

2017 18.357 7.468 10.889 27.258 12.332 14.926 1,7 1,4 

2016 15.614 6.162 9.452 25.185 11.434 13.751 1,9 1,5 

2015 14.000 6.833 7.167 20.551 10.347 10.204 1,5 1,4 

                                                           
13 https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201018.pdf  

https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201018.pdf
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2014 15.811 6.992 8.819 22.096 10.527 11.569 1,5 1,3 

Извор: Општине и региони у Републици Србији и Саопштења РЗС 

 

У 2019. години 56,8% свих долазака чинили су страни туристи, са 60,87% од 

укупног броја ноћења. Чињеница да је број долазака (13.792) и ноћења страних туриста 

(27.498), већи од броја долазака (10.488) и ноћења домаћих туриста (17.680), указује да се 

град Лесковац све боље позиционира и на страним тржиштима, што је од значаја и за 

девизни прилив Србије. Међутим, раст туристичког промета и позитиван тренд на 

простору града Лесковац је баш као и у Србији и свету, заустављен у 2020. години због 

пандемије корона вируса.  

4.2. Туристичка потрошња  

Туристичка потрошња подразумева потрошњу привремених посетилаца и покреће 

економске ефекте туризма. Односи се на потрошњу појединца различитих производа и 

услуга у припреми и реализацији туристичког путовања и боравка на туристичком 

рецептивном подручју без обзира на средства за потрошњу. Туристичка потрошња је 

специфична према времену, обележјима и елементима који је детерминишу, што значи да 

у већини развијених земаља удео туристичке потрошње у укупном личним издацима расте 

брже од пораста укупне потрошње.   

 

Табела број 4. Разлике између личне и туристичке потрошње 

ОБЕЛЕЖЈА ПОТРОШАЧ У 

ПРЕБИВАЛИШТУ 

ПОТРОШАЧ НА 

ТУРИСТИЧКОМ 

ПУТОВАЊУ 

Сврха потрошње претежно из нужде претежно из  забаве 

Степен учинка ирационалних 

чинилаца при потрошњи 

низак висок 

Познавање околоне у којој се 

троши 

добро познаје околину по правилу не познаје 

Познавање о развијености 

укупне понуде 

широка врло ограничена 

Поређење квалитета добро позната  отежана или омогућена 

Познавање супститута 

понуђених проивода 

добро познате мало познате или непознате 

Познавање вредности локалног 

новца 

врло високо врло ниско 
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Извор: прилагођено према Чавлек и др. (2011), Туризам, економске основе и ораганизациони 

систем 

 

За даљи развој туризма града Лесковца, неопходно је повећати туристички промет 

и потрошњу за смештај, исхрану, пиће, куповину сувенира, уметничких производа, забаву, 

рекреацију...  

 4.3. Туристичко-угоститељски капацитети 

У складу са Законом о угоститељству („Службени гласник Републике Србије”, бр. 

17/2019) Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на захтев угоститеља, 

доноси решење којим се објекти за смештај врсте: хотел, мотел, туристичко насеље, 

пансион и камп и подврсте гарни хотел и апарт хотел разврставају у категорије у складу са 

стандардима за поједине врсте тих објеката, које прописује министар. Према подацима 

МТТТ у граду Лесковцу постоји пет категорисаних хотела (два са 4* и три са 2*), од чега 

је један гарни хотел. Једини категорисани мотел има 3*. У свим хотелима и мотелу налази 

се укупно 13 апартмана и 149 соба са 252 лежајева.  

 

Табела број 5. Категорисани хотели и мотели у граду Лесковцу  

према стању из 2020. година 

Р. 

Бр

. 

Назив објекта Категорија       

објекта 

Врста       

објекта 

Број   

апартмана 

Број        

соба 

Број               

см. 

јед. 

Број  

лежаја 

1. Гарни хотел ''Bell Inn'' * *  Гарни      

хотели  

1 8 9 13 

2. Мотел Предејане * * * Мотели 4 46 50 100 

3. Хотел Бавка * *  Хотели 7 42 49 60 

4. Хотел  "Bella Nella'' * * * * Хотели 0 19 19 23 

5. Хотел ''АБЦ'' * * * * Хотели 1 16 17 31 

6. Хотел „Грош" * * Хотели 0 18 18 25 

Извор: https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/korisne-informacije-turisticki-promet-srbija-kategorizacija/  

 

Увидом у укупан број, структуру, ниво квалитета услуга и понуду смештајних и 

угоститељских објеката на простору града Лесковца закључује се да у квантитативном и 

https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/korisne-informacije-turisticki-promet-srbija-kategorizacija/


51 

 

квалитативном смислу, ресторатерство предњачи у односу на хотелијерство. Овом 

закључку доприноси и дугогодишње пропадање хотела „Београд“ у Лесковцу и хотела у 

Вучју и Грделици. Недостатке у хотелској понуди надокнађују смештајни капацитети у 

домаћој радиности који су током 2020. године показали тенденцију раста. Са реновирањем 

„некадашњег угоститељског објекта за смештај“ у центру Лесковца  2021. године 

наставља се раст и повећање  обима и квалитета туристичке понуде града. 

Одељење за привреду и пољопривреду града Лесковца надлежно је за  

категоризацију објеката физичких и правних лица у домаћој радиности (соба, кућа, 

апартмана) и сеоском туристичком домаћинству. Овај поступак се спроводи сагласно 

одредбама: Закона о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019); Закона о општем 

управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018); Правилника о стандардима 

за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Службени гласник РС“ број 83/16 

и 30/17); Правилника о условима и начину обављања угоститељскe делатности, начину 

пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално 

техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (,,Службени гласник 

РС“ број 48/12 и 58/16); Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским 

условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком 

домаћинству ("Службени гласник РС", број 41/10 и 48/2012 – др. правилник); Уредбе о 

висини трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у 

зависности од њихове врсте, подврсте и величине (,,Службени гласник РС“ број 69/2011). 

Смештајни капацитети представљају један од најважнијих фактора туристичке 

понуде и са капацитетима за исхрану највише утичу на обим туристичког промета. 

Табела број 6. Категорисани објекти физичких лица у граду  

Лесковцу према стању из 2020. године 

Р.бр. Име и презиме Категорија 

(звездице) 

Број лежајева 

1. Драгана Соколовић 

Јанковић  

4 4 

2. Саво Вулетић 3 6 

3. Миодраг Ђорђевић 3 8 

4. Сеоско туристичко 

домаћинство „Вучја 

долина“, Зољево  

2 12 

5. Љубиша Спасић 4 8 
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6. Драган Николић 2, 4 4 

7. Олга Станковић 2 2 

8. Сеоско туристичко 

домаћинство „Сунчев 

брег“ 

4 14 

9. Сеоско туристичко 

домаћинство 

„Менковић“, Горња 

Бунуша 

3 2 

10. Сеоско туристичко 

домаћинство 

„Весник“, Вучје 

2 10 

11. Зоран Живковић 3 3 

Извор: Одељење за привреду и пољопривреду града Лесковца –Одсек за локално-одрживи развој 

 

У Лесковцу је десет категорисаних објеката физичких лица, два са 2*. 3* и 4*, са укупно 

73 лежајева.   

Табела број 7. Категорисани објекти правних лица у граду  

Лесковцу према стању из 2020. године 

Р.бр. Назив објеката Категорија 

(звездице) 

Број лежајева 

1. Вила “Мала Европа” 4 16 

2. “Комплекс 

Апостоловић” 

2, 3, 4 122 

3. СУР “Астрикс” 4 16 

4. Вила “Перла ЛМД” 4 26 

5. „Корнер“ 4 6 

6. Вила Митић 4 28 

7. Сеоско туристичко 

домаћинство „Брест“ 

3 10 

8. Guesthouse Đokić 4 38 

9. „Аtina lux“ 4 55 

10. „Ирис“, Предејане 4 15 

11. „Bebinac Plus Stil“ 3, 4 16 

12. „Sajam B&B“ 4 33 

13. „Mими“ 2 22 

14. „Dody“  3, 4 8 

15. „Лесковачка механа“ 4 12 

16. „Парк М“ 3 37 

Извор: Одељење за привреду и пољопривреду града Лесковца –Одсек за локално-одрживи развој 

У власништву правних лица је шестаест категорисаних објеката са 2*, 3* и 4*, који 

располажу са укупно 460 лежајева.  
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Табела број 8. Подаци о броју и структури угоститељских и смештајних капацитета 

према подацима АПР у 2018. години 

Услуге смештаја и исхране  Предузетници 

који су предали 

финансијски 

извештај 

Правна лица 

(привредна друштва 

и задруге) која су 

предали финансијски 

извештај 

Предузетници 

(паушалци и сви 

који су предали 

финансијски 

извештај 

Кетеринг 0 1 5 

Ресторани 44 8 225 

Припрема и послуживање 

пића 

2 0 30 

Припрема и послуживање 

хране 

0 0 3 

Хотели и сличан смештај 3 3 9 

Одмаралишта и слични 

објекти за краћи боравак 

1 0 5 

Остали смештај 0 1 1 

Укупно 50 13 278 
Извор: Одељење за привреду и пољопривреду -Одсек за привреду и предузетништво  

 

Побољшање обима и квалитета услуга смештаја и исхране доприноси укупној 

туристичкој понуди и већем задовољству гостију. Као примери добре праксе на простору 

града Лесковца истичу се: 

Комплекс Апостоловић у етно стилу са рестораном и апартманима категорисан 

2018. године, важи за зелену оазу и гастрономски рај. Основни садржаји су ресторан у 

брвнари, башта поред реке, сплав, диван у стени, млин и гнездо поред воденице, кућице на 

реци, огњиште, апартмани. Комплекс одише топлином и позитивном енергијом. Овде 

сваки кутак, камен, дрво, ћуп, точак, кош, чезе... прича причу кроз поруке уклесане и 

насликане у камену чини део историје али и визије љубитеља природе и традиционалног 

начина живота. Прича о породици Апостоловић говори о љубави, заједништву, традицији, 

поштовању, поверењу и вредностима које су красиле прву половину XX века а сада се 

преносе на нова поколења уз поруку поштовања породичних вредности.  
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Слика број 36. Комплекс Апостоловић 

 
  Извор: Градска управа града Лесковца 

Гости шетају стазом од камена са Старе планине, дуж речице испресецане 

мостићима, острвцетом и кућицама разних намена и конзумирају деликатесну храну и 

пиће у различитим амбијентима уз пријатну музику. У понуди су традиционална српска и 

лесковачка јела, домаћа проја, баница, зељаница, печења на ражњу и испод сача, 

роштиљско месо, специјалитет „Апостоловићева лоза“, кајмак, пршуте, погаче, запечен 

пасуљ, свињски филе на виновој лози, „чаробно грне“, јунетина са кромпир пиреом и 

парадајзом у сосу од бадема и поморанџе.... Овај комплекс је добар огледни пример 

предузетничког духа који би и други могли да следе.    

 Слика број 37. Сеоско туристичко домаћинство „ Сунчев брег“ 

  

Извор: Градска управа града Лесковца 
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Сеоско туристичко домаћинство „ Сунчев брег“ у  засеоку Бара 

на планини Кукавици, намењено је свима који желе да журбу, 

замене миром, одмором и природом, чистом изворском водом и 

ваздухом, природно узгајаном храном спремљеном по старим 

рецептима уз традиционално гостопримство и срдачност 

домаћина. Боравак између осталог укључује: вожњу бицикла, 

пешачење и планинарење по обележеним стазама и брдима, сакупљање шумских плодова, 

лековитог биља и гљива уз едукацију на терену, у мини миколошкој лабораторији и 

конференцијској сали, уметничке и књижевне радионице, едукацију деце и одраслих о 

заштити животне средине, помагање у пољским радовима, припремању хране, зимнице 

итд. Близина бројних културно - историјских споменика и манифестација, пружа 

могућност организовања излета у циљу упознавања са културом, историјом и обичајима 

овог краја. Оближња насеља имају уређена купалишта, базене и вирове, који се лети 

користе за одмор, забаву и рекреацију. 

     Слика број 38. Сеоско туристичко домаћинство „ Сунчев брег“ 

 
   Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Сеоско туристичко домаћинство Тихомира Тасића у селу Зољево, 12 km од 

Лесковца, од 2012. године има статус категорисаног сеоског туристичког домаћинства. 

Примарна делатност газдинства је воћарство, а секундарна, сеоски туризам. О 

посвећености власника говори и податак да је докторирао на тему руралног туризма. 
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Аутентични сеоски објекти подигнути су личним средствима, прво за сопствене потребе а 

касније због великог интересовања и за посету и боравак на овом газдинству. Овај пример 

добре праксе би требало да послужи и другим породицама које имају вишак стамбеног 

простора и пољопривредних производа да се баве руралним туризмом, макар као 

допунском делатношћу. 

 

 

Слика број 39. Сеоско туристичко домаћинство Зољево 

 
Извор: Градска управа града Лесковца 

 

4.4. Кључни туристички производи на територији града Лесковаца – текуће стање и 

динамика развоја до 2025. године  

 

Током јануара и фебруара 2020. године, анкетирањем представника 

заинтересованих страна са територије града Лесковца (из сектора туризма, културе, 

образовања, пољопривреде, МСП, те јавног, приватног и невладиног сектора), испитано је 

текуће стање и динамика развоја туристичких производа (Графикон број 1.)  
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            Графикон број 1. Потенцијални приоритетни туристички производи на  

територији града Лесковца  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Етнотуризам 

Културне тематске руте

Манифестације

Рурални туризам

Специјални интереси

 
 Извор: Обрада аутора према спроведеним истраживањима 

 

Резултати показују да су од потенцијала најзаступљеније Манифестације, док 

Специјални интереси најмање заступљени. То је очекивано јер се туристичка понуда града 

углавном базира на манифестацијама, док је понуда Специјалних интересовања шанса за 

будући период. Културно тематске туристичке руте (засноване на природном, 

материјалном и нематеријалном наслеђу, гастрономији, рутама ракије...) су нешто боље 

рангиране од Етно туризма. Имајући у виду да  подручје града Лесковца обухвата 144 

насељених места која су претежно руралног типа, овај велики потенцијал руралног 

туризма је развојна шанса коју би требало искористити. 

 

  Табела број 9. Очекивани период развоја туристичких производа  

    у граду Лесковцу  

 Туристички 

производи  

Краткорочно Срењорочно  Дугорочно 

Манифестације   o    

Етнотуризам    

Културне 

тематске руте 
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Рурални туризам    

Туризам 

специјалних 

интереса 

   

    Извор: Обрада аутора према спроведеним истраживањима 

Резултати истраживања из табеле број 9. показују очекивану динамику развоја 

туристичких производа:   

 У периоду од наредних пет година, али по окончању претњи од пандемије, треба 

даље развијати манифестације.   

 Средњорочно (после прве, до пете године) развој треба усмерити на: етно туризам, 

културно тематске руте, рурални туризам и туризам специјалних интереса.   

 Дугорочни развој примарних туристичких производа има очекиване ефекте од пет 

па и након 10 година, те у том периоду треба наставити са развојем туристичких 

производа са акцентом на рурални, етно и туризам специјалних интереса.  

Имајући у виду  резултате истраживања, највећа пажња за развој туризма у 

наредних пет година биће усмерена на чвршће повезивање постојећих и потенцијалних 

туристичких производа у циљу креирања конкурентније туристичке понуде и унапређења 

позиције града Лесковца на туристичком тржишту. Тиме би се подстакао раст туристичког 

промета на бази реалних тржишних услова и производног портфолија на који регион 

Југоисточна Србија може да рачуна.  

4.5. Развој туристичких производа   

У овом делу се представљају кључни туристички производи на којима ће се у 

наредних пет година базирати туристичка понуда града Лесковца. Подаци о циљним 

тржиштима, тржишним сегментима и видовима промоције добијени су теренским 

истраживањем почетком 2020. године. Заинтересоване стране из области туризма, 

културе, образовања, пољопривреде и представници МСП, јавног, приватног и невладиног 

сектора попунили су за ову прилику припремљене структуиране упитнике. Учесници у 

изради овог документа на основу кабинетског и теренског истраживања стања у туризму и 

препорука из националне стратегије развоја туризма дали су предлоге за развој 

туристичких производа на простору града Лесковца.  
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               Слика број 40. Карневал Лесковац 

 
                               Извор: Градска управа града Лесковца 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ чине основу туристичке понуде града Лесковца. Записи 

путописаца од XVII до XIX века потврђују дугу традицију у организовању манифестација, 

као града панађура, где се продавала роба коју су кириџије и трговци доносили из 

Дубровника, Дамаска, Једрена, Цариграда, Солуна. До пред крај XX века, овде се 

одржавао тродневни Госпојински вашар, који је био међу најпознатијимa у Србији. 

Некадашње манифестације: Ускршњи карневал, Сабор народног стваралашта, Класика на 

југословенској сцени, Сусрет села, Сусрет другарства, Сусрет жена писаца Југославије, 

Ревију најбољих аматерских филмова Југославије, Републичку смотру хорова, Конфинове 

дане хумора и остале, заменило је тридесетак других, од којих су Роштиљијада и 

Карневал, најпопуларније и најпосећеније.  

                Слика број 41. Роштиљијада 

 
                                 Извор: Градска управа града Лесковца 
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РОШТИЉИЈАДА је највећи фестивал у југоисточној Европи који промовише 

угоститељство и роштиљско месо, са нагласком на традицију лесковачког роштиља. Ову 

манифестацију у недељи преласка августа у септембар, посети неколико стотина хиљада 

гостију из Србије, Бугарске, Македоније, Словеније и других земаља у ближем окружењу. 

Уз квалитетне програме, забаву, концерте и нова искуства, организују се стручна 

предавања и такмичења прилагођена жељама туриста, различитим циљним групама и 

старосним категоријама. 

                           Слика број 42. Роштиљијада  

 
                               Извор: Градска управа града Лесковца 

 

КАРНЕВАЛ ЛЕСКОВАЦ инспирисан је вековном традицијом карневалства, 

завичајне историје и обичајима југа Србије (коледари, додоле, лазарице, краљице...). 

Карневал Лесковац је члан Федерације карневалских градова Европе (FECC). Мада има 

регионални значај, по броју директних карневалских програма највећи је на Балкану. 

Осим великог маскенбала у редовном програму су карневали: кућних љубимца, 

Face&Body Paintinga, фризура и tattoo-a, трка у бурићима, олд-тајмера, трећег доба, 

Карневал на води, Еко-Карневал, Карневал мажореткиња, Избор принцезе карневала, 

Фестивал уличних забављача, Витешки турнир,  Дечја карневалска поворка, Фестивал 

ватре и Међународна карневалска поворка са 40 до 50 група из Србије и иностранства. 

Само главну поворку прати преко 50.000 посетилаца из града и околних места. Током 4-5 

дана трајања, пратећи програми обухватају: радионице за израду маски, ликовне колоније, 

изложбе, концерте, представе и ревије. Манифестација прати трендове и стално се 

осавремењује.  



61 

 

МЕТАМОРФОЗА - Фестивал младих позоришних стваралаца  је преглед 

најзначајнијих остварења младих позоришних стваралаца. Театарске средине које се са 

разлогом диче традицијом воде рачуна о властитој будућности, јер озбиљност односа 

према традицији подразумева и посебан однос према младим ствараоцима. Тако је 

посвећеност младима резултирала вредне и посебне фестивалске програме за младе који 

су касније прерасли у интернационално важне манифестације. 

                                                                                                                                                                                                                     

LIFFE - Лесковачки интернационални фестивал филмске 

режије од 2008. године сваког септембра окупља и промовише 

најбоља филмска остварења и њихове ауторе из Србије и региона. 

Фестивал доприноси афирмацији филмске уметности и аутора, 

међусобној повезаности и размени креативних идеја и искуства. До сада је приказано 

преко 200 филмова, које је видело више од 50.000 гледалаца.  Додељују се награде за 

режију и афирмацију филмске уметности које носе име прослављеног редитеља Живојина 

Павловића. Организатор је Лесковачки културни центар, под покровитељством 

Министарства културе и информисања РС, Филмског центра Србије и града Лесковца.  

                                                                                                                                                           

STRINGS - међународни фестивал и летња 

академија музике, по оценама стручне комисије 

Министарства културе и информисања и реакцијама 

учесника и публике је најзначајнија музичка 

манифестација која лети претвара Лесковац у омладински музички центар региона. 

Концерати, изложбе, предавања, разговори и едукативне радионице уз учешће угледних 

педагога и извођача из Србије, региона и света подижу уметничка знања публике. У 

оквиру фестивала ради и Летња академија музике коју похађа до 100 полазника из Србије 

и региона. Академију воде најзначајнији музички педагози Србије уз учешће гостујућих 

професора из иностранства. STRINGS и летња академија музике окупљају музичке 

уметнике из целог света и једине су манифестације Лесковачког културног центра са 

изразито међународним карактером.  
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  ФАПОР - Фестивал аматерске позоришне режије у Лесковцу 

представља и афирмише позоришне аматере (редитеља и глумаца), уз 

надметање у идејама, здрав такмичарски дух, награђивање и 

едукацију о позоришној уметности кроз радионице, предавања и 

разговоре. У првом плану су редитељи као творци једне целине 

(представе), чији се рад првенствено оцењује. Право учешћа имају све позоришне 

аматерске групе са територије Србије и региона.  

Самит фотографа екс Југославије се одржава у Лесковцу од 

2009. године. Скуп подстиче сарадњу и пријатељство 

фотографа и фото организација при развију међународне 

платформе и афирмацији фотографије као визуелне уметности 

на Балкану, уз иновативне програме, садржаје и уметничке 

фотографије. Самит је до сада посетило око 80 фотографа, од којих су многи мајстори 

фотографије са највишим уметничким звањима у националним и међународним 

асоцијацијама.    

Фестивал сценских минијатура  је тродневна  

 манифестација  у организацији Лесковачког културног центра. 

Одржава се сваког новембра од 2014. године у циљу 

афирмисања сценског стваралаштва деце и младих узраста од 

шест до 15 година,  који се изражавају кроз глуму, игру и плес. 

Кратке сценске форме и минијатуре које деца изводе за децу, чине овај фестивал 

јединственим. Деца се представљају: драмолетима, сценским играма, балетским и 

кореографским минијатурама, пантомимом,  перформансима, акробатиком,  

традиционалним играма и другим облицима сценског изражавања. Манифестацију 

подржавају Министарство културе и информисања РС и град Лесковац.  

Лесковачки летњи фестивали је настао као локална, са идејом да постане 

регионална манифестација. Од 2011. до 2013. године, примењен је нови концепт који 

обједињује визуелну, сценску и музичку уметност, кроз више различитих и самосталних 

фестивала од којих су неки такмичарског карактера. Међутим, услед недостатка средстава 

враћена је првобитна форма „Културног лета“, уз ослонац на сопствене уметничке 

потенцијале, па је манифестација остала локалног значаја. Бесплатни програми на 
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отвореном простору етно–комплекса Шоп-Ђокић у трајању од две до три недеље, 

намењени су различитим циљним групама и старосним категоријама и састоје се из: 

концерата више музичких жанрова, драмских представа, књижевних вечери, плеса, балета, 

модних ревија, изложби, инсталација, перформанса, радионица... Фестивалу присуствује 

од 10.000 до 30.000 посетилаца.  

Летња баштa у центру града, у саставу Лесковачког културнoг центра, површине 

1000 м2 са око 1000 места, од свог оснивања 1981. године представља један је од симбола 

града. Овде се одржавају се бројни културни догађаји: гитаријада, смотре хорова, 

концерти, позоришне и биоскопске представе, тематски програми итд. По окончању 

реконструкције Летња башта ће бити централно место одржавања манифестација и 

догађаја и окупљања локалног становништва и гостију.  

Изложба сувенира и туристичких публикација се одржава половином новембра, 

са циљем да се кроз размену искустава, праћење трендова, подстицање креативности и 

промоцију традиционалних вредности и аутентичности садржаја, осавремени и унапреди 

туристичка понуда Србије. Учесници се такмиче у 11 категорија и три поткатегорије у 

креативности, графичком дизајну, вештинама у области маркетинга и предузетништва... 

Сабор Николе Скобаљића у Вучју је новија перспективна манифестација која се 

одржава у порти цркве Светог Јована у Вучју, испод Скобаљић града. Сабор је посвећен 

једном од највећих српских средњовековних јунака кроз дружење, витешке борбе, научни 

и забавни програм, традиционална спортска надметања са идејом да се историја овог краја 

прикаже на савремен начин.  

Ликовна колонија Власина на обали Власинског језера, једна је од најстаријих  у 

Србији, са традицијом дугом 46 година. На колонији учествују афирмисани ликовни  

уметници  из  Србије и  региона (12 учесника свих  генерација), који  афирмишу 

савремену ликовну продукцију. Кроз експресију и комуникацију промовишу се савремене 

уметничке форме и изрази. До  сада  је  учествовало преко угледних 400 уметника, 

захваљујући којима је организатор Лесковачки  културни  центар формирао збирку са око 

620 уметничких дела.          

„Уметник из школске клупе“ - Фестивал дечјег стваралаштва организује Народна 

библиотека Лесковац под покровитељством Министарства културе и информисања РС и 

града Лесковца. Овај фестивал подстиче креативност и стваралачку енергију код деце и 
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младих и подстиче машту и оригиналност. Применом модерне технологије подстичу се 

деца и млади, да увиде и решавају проблеме на нови и другачији начин користећи књигу и 

читање као незаобилазни елемент људског стваралаштва, образовања и културе. Овакви 

атрактивни садржаји  имају  велики туристички потенцијал за град Лесковац, јер је 

“Уметник из школске клупе“ једини такве врсте у региону.  

Парк науке Лесковац и Научни клуб Лесковац отворени су као резултат 

успешне срадње Центра за стручно усавршавање, Центра за промоцију науке и Града 

Лесковца. Замишљено је да Парк науке  и Научни клуб из годину у годину расту, као и 

интересовање посетилаца да науку пробају и истраже на отвореном простору кроз игру и 

забаву. Велики број посетилаца свих старосних доба сведочи о њиховој успешности. 

Научни клуб и Парк науке су места која окупљају школе, појединце, али и породице које 

своје време проводе забавно и едукативно. Поред предавања, радионица, обука, 

манифестација Научни клуб са Парком науке представља простор који свима омогућава да 

изађу из затвореног простора и науку истраже додиром, оком, ухом или неким другим 

чулом. Пријатни амбијент и гостољубиви сарадници само су један део ове научне приче 

која окупља све љубитеље науке од најмлађих до оних који се науком баве 

професионално. Бројним пројектима и манифестацијама као што су: Дани науке, Научни 

камион, Ноћ истраживача и Панађур науке, пробуђено је интересовање за науку и 

отворена врата центра за најмлађе, ученике и студенте.  

Од осталих манифестација и догађаја истиче се 10 km дуга „Грделичка регата“, која 

већ 10 година окупља бројне учеснике из Грделице, Лесковца, Ниша, Власотинца, 

Предејана и других места Јужне Србије. Старт регате је у Предејану, а циљ у Грделици. 

Од привредно-туристичких манифестација издваја се неколико у Лесковцу и околним 

селима. У Душанову се одржавају „Дани јагоде“, у Липовици „Дани вишње“, у Вучју 

„Дани воденице“, „Дани виљамове крушке“, у Печењевцу „Дани кромпира“, у Брестовцу 

„Сајам традиционалних производа и рукотворина“, у Лакошници „Дани паприке“, а у 

самом Лесковцу „Изађи ми на теглу“ – такмичење у припреми ајвара. 

С обзиром на величину и значај града и статус манифестација као најзаступљенијег 

туристичког производа, Лесковац планира унапређење постојећих и покретање нових 

манифестација које могу постати један од брендова ове дестинације. Тако би се 
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комерцијализовали многи аутентични елементи нематеријалног културног наслеђа овог 

краја што би допринело стварању позитивног туристичког имиџа Лесковца.  

 

ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ 

Манифестације/догађаји: Привредно - туристичка манифестација „Роштиљијада“  

Карневал Лесковац, Лесковачко лето, „Дани лесковачке мућкалице“, Међународни 

фестивал и летња академија музике „Strings“, Интернационални фестивал филмске 

режије „Liffe“, Самит фотографа екс Југославије, Фестивал сценских минијатура, Сајам 

лесковачког домаћег ајвара, зимнице и пића, Изложба сувенира и туристичких 

публикација, Дочек Нове Године на главном градском тргу...   

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Увођење нове  манифестације у туристичку понуду „Дани лесковачке мућкалице“-

дводневни гастрономски фестивал са ревијалним и такмичарским делом 

- Организовање нових и унапређење постојећих манифестација и културних догађаја 

за децу и млађу популацију са атрактивним забавно едукативним садржајима  

применом  модерних технологија (Фестивал сценских минијатура, Фестивал дечјег 

стваралаштва „Уметник из школске клупе“ и остале) 

- Иновативне програме и садржаје увести у постојеће фестивале и манифестације са 

циљем креирања атрактивних садржаја у туристичкој понуди града Лесковца 

- Подстицање сарадње и пријатељства фотографа и фото организација при развијању 

међународне платформе и афирмација фотографије као визуелне уметности на 

Балкану (Самит фотографа екс Југославије) 

- Промоција традиционалних и брендираних производа града Лесковца- лесковачки 

ајвар, локошничка зачинска паприка, лесковачка спржа, лесковачко роштиљ месо, 

лесковачка мућкалица 

- Пласман и продаја аутентичне сувенирске понуде града Лесковца 

- Интегрисање више сродних манифестација у једну у сарадњи са другим ТО на 

истој дестинацији ради заједничког наступа и промоције интегрисане туристичке 

понуде 

Циљне групе 

- Организоване групе туриста 

- Ђаци основних и средњих школа 

- Студенти и млади до 35 

- Млади парови без деце 

- Родитељи и деца 

- Брачни парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаће тржиште 

- Тржиште ЕУ 

- Земље бивше Југославије и регије са којима се Република Србија граничи 

- Тржишта земаља ван ЕУ 

- Остале ваневропске земље 
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Промоција 

- Интернет презентације и друштвене мреже 

- Радио и ТВ 

- Штампани медији, брошуре, каталози, плакати, билборди 

- Директни маркетинг   

- Наступи на сајмовима 

 

                            Слика број 43. Скобаљић град 

 
                                 Извор: Градска управа града Лесковца 

 

 

 

Културно тематске руте као физички опипљиве деонице пута у простору, 

производ су од посебног значаја за развој туризма Лесковца. Рута је дефинисана 

инвентаром материјалних и нематеријалних, културних и историјских елемената, 

повезаних тематски, концептуално или идентификацијом локација културних добара. 

Примера ради, овај производ се може развити на прилазима Кукавици из два правца: 

Лесковац - Стројковце - Чукљеник - Влаина (28 km) и Лесковац - Вучје - врх Кукавице (40 

km). Са планине се преко Владичиног Хана долази до Власинског језера па кружним 

туристичким путем преко Црне Tраве и Власотинца до Лесковца. У окружењу су бројне 

знаменитости, споменици из другог светског рата, цркве и манастири, реке и клисуре. 
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                     Слика број 44. Мапа шире области 

 
                        Планинарско друштво Предејане и Планинарско бициклистички клуб „Кале“ из Грделице. 
 

ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ 

Културно-тематске руте: Тематске руте локалног, регионалног и међународног 

карактера се могу заснивати на природном, материјалном и нематеријалном наслеђу, 

гастрономији, вину, ракији, индустријском наслеђу, животу и делу знаменитих личности. 

На простору града Лесковца  археолошко налазиште Царичин град лежи на културно 

туристичкој Рути „Пут римских царева у Србији“, а хидроелектрана Вучје на рути 

„Путевима Тесле и Станојевића“. 

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Унапређење културно историјских рута на локалитетимаама: Пут римских царева 

(Царичин град), Путевима Тесле и Станојевића (хидроелектрана Вучје), текстилни 

музеј у Стројковцу, Скобаљић град 

- Увођење анимације  преко модела „Story telling“ (“living history” и „living heritage”) 

– костимиране личности  које дочекују и приповедају занимљиве приче у вези са 

рутом испред сваког од локалитета.  

- Организовање тематских рута: 

  * у оквиру заштићених природних добара - строги природни резерват  „Зелениче“, 

околина непокретног културног добра „Јашуњски манастири“ и осталих споменика 

природе. 

    * на доњем току реке Вучјанке где су старе воденице поточаре које ће у оквиру 

заштите кањона реке Вучјанке бити обновљење.   

* дефинисане туре, групних и индивидуалних обилазака верских објеката 

- Повезивање културно туристичке понуде са постојећим и нових тематским рутама 

на простору Јабланичко – Пчињског округа и у региону 

- Обележавање пешачке и бициклистичке стазе уз едукативно забавне садржаје и 

наративе.  

Циљне групе 
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- Организоване групе туриста 

- Ђаци основних и средњих школа 

- Студенти и млади до 35 

- Млади парови без деце 

- Родитељи и деца 

- Брачни парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаће тржиште 

- Тржиште ЕУ 

- Земље бивше Југославије и регије са којима се Република Србија граничи 

- Тржишта земаља ван ЕУ 

- Остале ваневропске земље 

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Апликације на паметним телефонима 

- Радио и ТВ 

- Штампани медији (брошуре, каталози, плакати, билборди...) 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Штампање мапе која води креираним тематским рутама и новим бициклистичким 

и тематским стазама  

- Директни маркетинг  

- Наступи на сајмовима 

                    

               

 

    Слика број 45. Културно-тематска рута 

 
     Извор: Планинарско друштво Предејане,Планинарско бициклистички клуб „Кале“ из Грделице и            

Еколошко друштво „Влајна“ 
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Етно туризам представља складну комбинацију традиције, материјалне и 

нематеријалне културе и гастрономије. Овај производ подразумева боравак у руралним 

подручјима где се уз смештај нуде посете манифестацијама и фестивалима, интерактивни 

садржаји у вези са производњом пољопривредних и занатских производа, ручних радова... 

 

              Слика број 46. Домаћи производи и смештај  у СТД „Сунчев брег“ 

 
                Извор: Градска управа града Лесковца 

 

 

ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ 

Етно туризам: Увођење етно туризма у туристичку понуду града Лесковца подстакло би 

развој предузетништва и самозапошљавање, а туристима омогућило већи доживљај у 

природном амбијенту. Ефекти овог туристичког производа су: развој недовољно 

развијених подручја; запошљавање већег броја чланова домаћинства; пласман производа 

домаће радиности (вез, плетиво, народна ношња) и пољопривредних производа; развој 

непољопривредних делатности: занатства и трговине што повећава приход 

становништва. Популарна су етно села као мини туристички комплекси и „музеји на 

отвореном“ која презентују традиционално материјално и духовно наслеђе тог краја. 

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Подстицање економског и друштвеног развоја кроз активирање и економско 

коришћење неискоришћених ресурса: природних лепота и богатстава, људских 

способности и традиционалних вештина, етнолошког и културно историјског 

наслеђа и других ресурса који су сада недовољно искоришћени и који омогућавају 

ширење привредних активности. 

- Увођење традиционалних проивода/јела у циљу очувања аутентичног културног 

идентитета локалних сеоских средина. Оваква гастрономска понуда, ритуали и 

обичаји који прате традиционално припремање хране, представљају саставни део 

локалне  културе и једну од главних туристичких атракција.  
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- Преуређење старих и новоизграђених објеката у сеоским срединама који 

одражавају или имитирају локалну културну традицију. Традиционална сеоска 

култура се сагледава у конкретном локалном амбијенту и посредством објеката и 

преуређених простора као што су етно-села, етно-куће, етно-ресторани, етно-

хотели, етно-салаши, етно-збирке (старих алата, оруђа, покућства, намештаја, 

одеће...) везано за традиционални начин живота у селу, али и у граду.  

- Креирање аутентичне етно сувенирске понуде града Лесковца 

- Израда реплика према артефактима из Етно-археолошког парка на Хисару  и 

Царичиног града (керамичке фигуре, новац, предмети од метала, стакла, кости и 

камена). Реплике би се продавале као јединствени модни и украсни сувенири. 

- Израда реплика према фундусу Музеја текстилне индустрије у Стројковцу. 

Покретање интерактивне радионице на тему производње гајтана и украсних 

каишева које би након израде на радионици гости понели као сувенир. Цена 

учешћа на радионици би укључивала и трошкове израде гајтана - каишева. 

- Организовање модних ревија Етно мреже и ручно рађених одевних предмета у 

кућама Боре Димитријевића Пиксле и Шоп-Ђокића. За групне посете увести „Story 

telling“ (костимирано лице дочекује госте и приповеда приче и легенде о обе куће и 

локалним приликама тог времена).  

Циљне групе 

- Млади парови без деце 

- Родитељи и деца 

- Брачни парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаће тржиште 

- Тржиште ЕУ 

- Земље бивше Југославије и регије са којима се Република Србија граничи 

- Тржишта земаља ван ЕУ 

- Остале ваневропске земље 

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Апликације на паметним телефонима 

- Радио и ТВ 

- Пружање информација и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТИЦ и ТО 

Лесковац 

- Сарадња са организаторима путовања у земљи и региону 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 
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              Слика број 47. Етно брвнара Грош 

 
                Извор: Градска управа града Лесковца 

 

 Рурални туризам је туристички производ од посебног значаја за развој туризма 

Србије који подразумева боравак у сеоском домаћинству са интерактивним садржајима у 

руралном амбијенту, обилазак културно историјских знаменитости, фото сафари, лов, 

риболов, пешачење, бициклизам и друго, уз гастрономска уживања. Појам руралног 

туризма укључује низ активности где је рурална култура кључна компонента туристичког 

производа, што омогућује диверзификацију делатности пољопривредних газдинстава. 

Овај вид туризма омогућава рад жена у сеоским домаћинствима и упошљавање радно 

неактивног становништва. Гостима је омогућен лични контакт и учешће у бројним 

активностима, традицији и стилу живота локалног становништва. Локалном становништву 

се омогућују додатни приходи пласманом пољопривредних и производа домаће радиности 

у сопственом дворишту. Рурални туризам доприноси економском оснаживању руралне 

популације, јачању локалних и регионалних економија, па и националне економије. 

           Економски ефекти руралног туризма су: 

- развој недовољно развијених подручја 

- запошљавање већег броја чланова домаћинства 

- пласман пољопривредних и производа домаће радиности (вез, плетиво, народна ношња) 

- развој непољопривредних делатности: занатства и трговине што повећава приход 

становништва 
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Еколошки утицај руралног туризма се огледа у директној међусобној повезаности 

туризма и животне средине. Чиста и незагађена средина су основа за успешно бављење 

руралним туризмом. Туризам је и главни корисник средине јер се већина активности 

туриста заснива на коришћењу средине и на њу утичу. 

 

Слика број 48. Село Слатина - засеок Бара 

                                               

Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Концепт одрживог и руралног туризма омогућују услове за очување животне 

средине, традиције, обичаја, културе и утичу на софистицирану понуду смештаја, исхране 

и низа других услуга прилагођених потребама туриста. Допринос туризма руралном 

развоју расте са учешћем локалног становништва у смислу заштите и унапређења животне 

средине, економије и културно-историјске традиције, локалне културе и сл. 

 У програмима Владе РС посебна пажња се поклања овом виду туризма, најчешће 

кроз субвенције. Развој пољопривреде и руралног туризма су комплементарни циљеви јер 

је за пољопривреду кључно ширење тржишта, што рурални туризам омогућава. Стога за 
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развој руралног туризма, као потпуно неискоришћене развојне шансе, треба ускладити 

циљеве развоја туризма и пољопривреде у оквиру укупног развоја града Лесковца. 

 

ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ 

Рурални туризам: Светска туристичка организација истиче да је рурални туризам 

производ будућности. Рурална подручја града Лесковца пружају велике могућности за 

развој овог туризма, разне активности у складу са потребама туристичке тражње. 

Туризам на сеоским домаћинствима нуди услуге хране, пића и садржаја претежно са свог 

и суседних пољопривредних газдинстава. Рурални туризам се разликује од свих других 

облика туризма: то је одмор у тишини и природи, на чистом ваздуху уз здраву храну и 

уживање у сеоском начину живота.  

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Формирати регистар постојећих и заинтересованих сеоских домаћина који би 

вишак стамбеног простора ставили у фунцију туризма и пласирали вишкове својих 

и комшијских пољопривредних производа туристима у приватном смештају 

(собама, апартманима, кућама и сеоским туристичким домаћинствима). 

- Спровођење обука заинтересованих домаћина о уређењу, опремању и 

категоризацији објеката у домаћој радиности (собе, куће, апартмани) и сеоским 

туристичким домаћинствима од значаја за развој руралног туризма. 

- Категоризација свих смештајних и угоститељских објектата и увођење у базу Е-

туриста  

- Спровођење обуке за коришћење ИПАРД14 програма за предузетнике у руралном 

туризму (писање бизнис планова, продаја и промоција, пласман производа итд.). 

- Организовање специјалистичких курсева за носиоце активности и заинтересоване 

стране ради подизања свести о диверсификацији пољопривредних производа кроз 

туризам, охрабривања предузетника и оживљавања старих и уметничких заната. 

Фокус је на побољшању квалитета и креирању садржајније понуде у складу са 

потребама тражње, ефикасније промоције и обезбеђења ценовне конкурентности. 

- Подстицање развоја инфраструктуре и туристичке сигнализације у руралним 

                                                           
14 ИПАРД II ПРОГРАМ ЕУ - Мера 7 се односи на диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој 

пословања. Општи циљеви донација: Подизање нивоа диверсификације и развоја економских активности у 

руралним подручјима. Специфични циљеви: Инвестициона подршка развоју туристичких објеката и услуга 

пољопривредним произвођачима и другим привредним субјектима у руралним областима, уз експанзију 

привредних активности у области руралног туризма; Подршка развоју туристичких рекреативних 

активности, посебно за породични и дечији туризам. Инвестиције: Улагање у изградњу и/или 

реконструкцију и/или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, соба, ресторана, 

објеката за рекреацију, игру, туристичке кампове, побољшање објеката на отвореном (за јахање, риболов у 

унутрашњим водама, бициклизам, тематске стазе), трошкове маркетинга - штампање пропагандног 

материјала, креирање и одржавање сајта. Европска комисија је априла 2020. године Србији одобрила 

акредитацију IPARD Мере 7, која се односи на диверзификацију пољопривредних активности у руралним 

подручјима, везано за рурални туризам, за шта је опредељена 1.1 милијарда РСД у 2020. 

https://podsticaji.rs/ipard-ruralni-turizam-m7/  

 

 

 

https://podsticaji.rs/ipard-ruralni-turizam-m7/
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подручјима 

- Имплементација мера и акције за уређење животне средине и пејзажа руралних 

подручја 

- Обновљање старих воденица поточара на доњем току реке Вучјанке  

- Постављање излетничких пунктова за целодневне и полудневне излете у природи, 

едукативне, пешачке, планинарске, ловачке, риболовне и друге туре. 

- На планини Кукавици организовати оријентиринг, научне, еколошке, уметничке 

радионице, стреличарство и спортске кампове у природи. Обележити тематске 

стазе (флоре, фауне, лековитог и зачинског биља, гљива, шумских плодова...)  

Циљне групе 

- Ђаци основних и средњих школа 

- Студенти и млади до 35 

- Млади парови без деце 

- Родитељи и деца 

- Брачни парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаће тржиште 

- Тржиште ЕУ 

- Земље бивше Југославије и регије са којима се Република Србија граничи 

- Тржишта земаља ван ЕУ 

- Остале ваневропске земље  

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Радио и ТВ 

- Информисање и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТИЦ и ТОЛ „on line„ 

- Сарадња са организаторима путовања у земљи и региону 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Креирање календара са датумом и садржајем локалних догађаја, славља и 

фестивала (убирање летине, припрема зимнице, светковине и сл.) 

- Наступи на сајмовима 
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        Слика број 49. Воденица поточара 

 
          Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Потенцијали за развој сеоског туризма на подручју Града Лесковца су велики, 

захваљујући очуваној природи, традицији и културним вредностима, те град као центар 

овог подручја, треба да има кључну улогу у развоју овог вида туризма. Важно је да се 

туристичка понуда рурално и сеоског туризма обједини најпре за поједина ужа подручја, 

затим за цело подручје Града Лесковца, а онда и за читав Јабланички округ. Од велике 

користи је повезивање и сарадња са суседним Пчињским и Пиротским окрузима. За развој 

сеоског туризма на територији Лесковца најпогоднија су подручје Вучја, јашуњских 

манастира и Бабичке горе, западни део према Бојнику и села око Грделичке клисуре, на 

планини Кукавици село Слатина са засеоцима Бара и Падеж, село Тулово са засеоком 

Липова Чука, село Чукљеник, села око језера Барје, села око Предејана. 

Израда Програма је и предуслов за коришћење средстава ИПА III од стране ЈЛС, 

односно града Лесковца. Наиме, за финансијску перспективу ЕУ 2021-2027 предвиђен је 

инструмент ИПА III који подржава приципе одрживог развоја на којима почива 

Стратегија ЕУ за Западни Балкан. Приликом конкурисања за бесповратна средства из 

ИПА, за ЈЛС је примарна квалитетна израда локалних планских докумената, планских 

процеса и приоритизација потреба и циљева. 
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                         Слика 50. Брдо Хисар 

 
                  Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Специјални интереси се као туристички производ односи на путовања ради 

активног  одмора, активности и доживљаја у складу са специфичним интересовањима 

појединаца или  група. Поред природних лепота, материјалних и нематеријалних ресурса, 

на бази савремених трендова туристичке тражње, треба понудити микс више разноврсних 

туристичких производа, као што су активности у природи (шетње, бициклизам, 

планинарење, спорт и рекреација, брање лековитог биља и шумских плодова, лов, 

риболов, јахање, оријентиринг). Доживљај је потпунији ако у овим активностима 

учествују и туристи и мештани. Реч је о сталној жељи човека за игром, кретањем, 

променом, разонодом, опуштањем с једне, и постизањем одрживог развоја кроз креирање 

туристичких атракција и нових производа, с друге стране. 
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Слика 51. Ваздушна бања на планини Кукавици 

 

Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Здравствени туризам, с обзиром на аутентичну природу, умерену и благу климу и 

конфигурацију терена, представља вид туризма који ће у будућности имати велики заначај 

за развој туризма града Лесковца. Планина Кукавица је ваздушна бања најближа 

Лесковцу. Шуме планине Кукавице су плућа Лесковца и целог краја. Захваљујући 

разноврсној шумској састојини листопадног и четинарског дрвећа (мезијска буква, бреза, 

јасика, храст, бор, смрча) на планини је право изобиље кисеоника који окрепљује 

организам и изузетно повољно делује на рехабилитецију кардиоваскуларних и 

респираторних органа, а такође и на комплетан психо-физички опоравак организма. 

Некада су спортисти долазили на припреме на планину Кукавицу. Пијаћа вода  долази из 

многобројних извора из букове шуме богатог и избалансираног минералног састава. То је 

„жива“ вода која окрепљује и освежава сваку ћелију и љдском организму. Посебан део 

лечеља, опоравка и рекреације чине „стазе здравља“ на планини Кукавици. Еколошки 

здрава, незагањена и очувана средина богата је лековитим биљем и гљивама, шумским 
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плодовима, аутохтоним сортама воћа и поврћа, храном органског порекла. Ту се преплићу 

здравствени, планинарски, еко и агро туризам. 

 

      Слика 52. „Стазе здравља“ на планини Кукавици 

      

     Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Планинарство и туризам су међусобно зависне и компатибилне активности. Као 

организована спортска делатност, планинарство има вишеструку улогу у развоју туризма 

на дестинацији као специјални облик туризма или допуна другим туристичким 

производима. Ради се о низ активности, од рекреативних, преко такмичарских до 

екстремних, које су везане за путовања ван сталног места боравка ради боравка у природи. 

Поред спорских, естетских и здравствених мотива, планинаре на путовања подстичу и 

културни, историјски, антрополошки и други мотиви. Планинарске организације се 
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старају о изградњи и одржавању планинарске инфраструктуре као делу туристичке 

инфраструктуре, док је улога њихових планинских водича и спасиоца кључна у понуди 

туризма специјалних интереса. 

 

           Слика 53. Бициклизам у оквиру туризма специјалних интереса 

 
Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Планинарство је доступно најширем кругу популације јер нема строгих старосних, 

полних и других ограничења, што доприноси  његовој популарности. Као што туризам 

има своју спортско рекреативну функцију, тако планинарство као спортска активност има 

своју економску и туристичку улогу. Оно доприноси проналажењу баланса између живота 

заједнице, очувања наслеђа и развоја туризма. Планинске стазе најчешће воде кроз села, 

повезују културно - историјске споменике, верске објекте и сл.             
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                         Слика 54.  Букова шума на Кукавици 

 
                Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Осим што су често у улози туриста, планинари у својој заједници, непосредно и 

посредно доприносе развоју, унапређењу, обогаћивању и проширивању туристичке 

понуде. Планинари као хобисти, углавном су еколошки освешћени, поштоваоци, 

промотери и чувари природе и често најбољи познаваоци удаљених и неприступачних 

подручја. Они организују групна и појединачна путовања и троше значајна финансијска 

средства која доносе приход туристичкој привреди. Планинарски излет као краће и 

једноставније путовање не захтева веће планинарско и пењачко искуство. Међутим, за 

планинарску вишедневну туру етапе се морају унапред планирати. Експедиција је још 

захтевније и сложеније дуже путовање.                        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

                              Слика 55. Летњиковац Тумба 

 
                      Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Туризам специјалних интереса у природи у комбинацији са културно - историјским 

наслеђем представља добру ресурсну основу за развој туризма лесковачког краја. У том 

смислу од значаја је Удружење „Еколошко друштво Влајна“ као добровољна, невладина и 

непрофитна организација, која ради на подизању значаја и заштити животне средине и 

промовисању природних ресурса планине Кукавице и Јабланичког округа, еколошких 

људских права и едукације о праву на здраву животну средину.  

У оквиру Удружења су: 

Биолошка секција, која обухвата миколошко – гљиварску секцију (проучавање и попис 

гљива, едукацију и обуку у заштити, сакупљању и коришћењу гљива и других шумских 

плодова у исхрани и учешће на гљиварским манифестацијама у РС и ван ње), 

орнитолошку и ентомолошку секцију, лов и риболов – надзор фауне у сарадњи са 

Ловачким савезом Србије, ловачким и риболовачким удружењима, проучавање лековитог 

биља (значаја за људски организам, заштиту угрожених врста и начин употребе и гајења), 

дендролошку секцију (проучавање и заштиту шума и очување разноликости шумске 

састојине), заштиту аутохтоних сорти воћа и животињских раса (очување биодиверзитета 

на пољопривредним добрима и у природном окружењу). 
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                             Слика 56. Печурка Јајчара Кнегиња 

 
                   Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Спортско - рекреативна секција, у оквиру које се издваја планинарска секција која 

промовише планину Кукавицу са акцентом на туризам, популаризацију планинарства и 

здравог живота, рекреацију, едукацију становништва, (посебно младих), мапирање и 

обележавање планинарских и пешачких стаза, уређивање одморишта, развој планинарских 

домова, склоништа, планинског бициклизма, оријентиринга, преживљавања на 

непознатом терену, екстремна издржљивост и сл. У плану је развој зимских спортова и 

оснивање спелеолошке секције. 

 

                      Слика 57. Планински бициклизам 

 
           Извор: Градска управа града Лесковца 
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Географска секција, која обухвата геолошку секцију (истраживање и детерминацију 

геолошког састава планине Кукавице и њеног подножја), оријентацију у простору (са 

акцентом на природно окружење), истраживање насеља, демографије, вода на Кукавици и 

у њеном подножју, климе, рељефа и сл. 

                    Слика 58. Пролеће на врху Кукавице 

 
         Извор: Градска управа града Лесковца 

 

Културно - историјска секција, која обухвата археолошку секцију која у сарадњи са 

државним институцијама (музејима, историјским архивима...), ради на проналажењу и 

истраживању археолошких налазишта на ширем подручју планине Кукавице, те 

проналажењу, обележавању и очувању културно – историјских споменика овог краја. 

 „Еколошко друштво Влајна“, има још Радио-аматерску и Фотографску секцију.  

На простору града Лесковца је шест ловишта са осам прихватилишта и хранилишта 

за длакаву и пернату дивљач. Од укупно 101.035 ha, ловног ревира, лов је дозвољен на 

89.103 ha. Активна ловачка удружења су: „Добра Глава" из Печењевца, „Манојловце" из 

Манојловца, „Дубочица" из Лесковца „Поречје" из Вучја и „Зец" из Грделице, док се 

планина Кукавица види као потенцијал за лов на дивље свиње и срндаће. Главна станишта 

232 врсте регистрованих птица су: Град Лесковац; Липовичке, Локошничке, Богојевачке и 

Добротинске баре у лесковачкој котлини; баре цигларских копова: Јајинске и 

Грабовничке; акумулације за наводњавање и питку воду: Барје,  Плантажа - Лесковац, 

Плантажа - Вучје; клисуре: Грделичка и Вучјанска; речни токови: пусторечки, јабланички, 
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ветернички, власински са уливима у Јужну Мораву и планинска у околини Лесковца: 

Кукавица, Бабичка Гора, Радан, Острозуб, Чемерник и Сува планина. 

Рибарско подручје града Лесковца се користи за спортски и привредни риболов и 

заштиту природе и животне средине. Риболовне воде су: Јужна Морава, Вучјанка, 

Ветерница, Јабланица, језеро Барје, Брестовачко језеро и Славујевачко језеро. Потенцијал 

су  Јовачка језера (десетак) подно Кукавице која користе риболовци и кампери из земље и 

иностранства. Риболова има и на барама крај Јужне Мораве: Доброинска, Грабовничка, 

Јајинска, Богојевачка, Лакошничка, Липовачка, Брестовачка и Јајинска бара. Лове се: 

скобаљ, штука, клен, сом, деверика, шаран, белица, буцов, смуђ, протвиш, караш, гргеч и 

кркуша (поточна мрена), пастрмка, мрена, шаран, тостолобик и бела риба.  

 

       Слика број 59. Планинарска стаза 

 
       Извор: Планинарско друштво Предејане, Планинарско бициклистички клуб „Кале“ из Грделице и 

Еколошко друштво „Влајна“ 

 

 

Локални планинари и удружења су маркирали одређене стазе, припремили фото и видео 

материјале што даје извесност да ће се пројекти из ове области предвиђени Акционим 

планом, уз подршку мештана, локалне самоуправе, стручних лица и фондова за 

финансирање, успешно реализовати. 

ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И АКТИВНОСТИ 

Специјални интереси: су засновани на принципу 3Е (Entertainment, Excitement, 

Education) - забави, узбуђењу и образовању. Активности се разликују по циљним групама 
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и сезонама: проучавање кањона и  пећина, плaнински бициклизам, планинарење, 

параглајдинг, летење змајем, рафтинг, слободно пењање („free climbing“),  камповање, 

пешачење по обележеним стазама („hiking“), бициклизам, јахање, лов, риболов, речне 

експедиције, активности у природи (фото сафари) итд. 

Предлози за побољшање квалитета производа 

- Обележавање едукативно рекреативних пешачких стаза уз пратњу водича на 

Кукавици и уз Грдаличку клисуру, на теме: флоре, лековитог и зачинског биља, 

оријентиринга, фото сафарија, „paintball“...  

- Изградња и обележавање шеталишта, стазе здравља, трим, планинарске и стазе за 

планински бициклизам на Кукавици 

- Сређивање дела кањона Вучјанке за „Free climbing“- уређење стене за пењање 

- Креирање понуде са разноврсним туристичким производима, активностима у 

природи - шетње, бициклизам, планинарење, спорт и рекреација, брање лековитог 

биља и шумских плодова, лов, риболов, јахање, оријентиринг... 

- Унапређење инфраструктуре за припрема спортиста на планини Кукавици 

- Организовање летњих школа и кампова у природи (еко кампови, екскурзије, 

стручни и студијски боравци за одрасле) и заштићеним природним добрима- 

Зелениче око Јашуњских манастира, Грделичкој клисури и кањону Вучјанке. 

- Организовање државних и регионалних рекреативних спортских такмичења 

- Постављање бициклистичке стазе од Лесковца до излетишта „Пашина чесма“ 

- Уређење реке и приобаља Јужне Мораве и организовање рафтинга, параглајдинга, 

слободног пењања, скокова и слично у Грделичкој клисури 

Циљне групе 

- Ђаци основних и средњих школа 

- Студенти и млади до 35 

- Млади парови без деце 

- Родитељи и деца 

- Брачни парови без деце 

- Старија популација 65+ 

Циљна тржишта 

- Домаће тржиште 

- Тржиште ЕУ 

- Земље бивше Југославије и регије са којима се Република Србија граничи 

- Тржишта земаља ван ЕУ 

- Остале ваневропске земље 

Промоција 

- Интернет презентација и друштвене мреже 

- Апликације на „паметним“ телефонима 

- Радио и ТВ 

- Информисање и директна дистрибуција услуга  у оквиру ТИЦ и ТОЛ и „on line„ 

- Сарадња са организаторима путовања у земљи и региону 

- Студијска путовања  за новинаре и туроператоре 

- Наступи на сајмовима 
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5. SWOT АНАЛИЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

SWOT анализа је енглеска скраћеница за „Strengths“-снаге, „Weaknesses“- слабости, 

„Opportunities“- могућности и „Threats“- претње.  Основа је за израду програма развоја 

према коме се стратешки циљеви, односно стратегије, развијају максимално користећи 

снаге и могућности како би се у оптималном временском року ублажиле или превазишле 

слабости и претње. Анализа развоја туризма на територији града Лесковца има за циљ да 

идентификује основне карактеристике и специфичности потенцијала за развој туризма, 

узимајући у обзир спољашње и унутрашње окружење. По идентификовању ових 

потенцијала приступа се њиховој даљој анализи. 

 

ОПШТА И ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРЕДНОСTИ 
-одличан саобраћајно-географски положај 

(близина коридора Е-75/аутопута, пруге, 

аеродрома у Нишу и Скопљу) 

-реконструисана водоводна и канализациона 

мрежа и прикључење на гасовод 

-реконструисан део путних праваца 

-развијена телекомуникациона мрежа 

-адекватна туристичка сигнализација у 

урбаном делу града 

-„Авантура парк“ са различитим садржајима 

за децу и одрасле   

-Спортско рекреативни центар „Дубочица“ 

(базен и сале за спортове) 

-ниски трошкови превоза 

 

СЛАБОСTИ 
-недовољан број паркинг места у граду 

-недостатак паркиралишта и стајалишта за 

туристичке аутобусе  

-одсуство туристичке сигнализације у 

руралним подручјима, на прилазима граду и  

неким локалитетима 

-недовољно развијена саобраћајна, комунална 

и туристичка инфраструктура  

-недовољан број објеката за информисање, 

рекреацију, едукацију и забаву излетника и 

туриста (објекти туристичке намене) 

-недовољан број категоризованог приватног 

смештаја  

-недостатак јавних тоалета 

-недостатак бесплатних WI-FI зона 

ШАНСЕ 

-јавно-приватно партнерство 

-заинтересованост и улагања градских власти 

у реконструкцију постојеће и изградњу нове 

инфраструктуре 

-подршка домаћих и међународних 

донаторских  фондова и програма (пројектно 

финансирање) 

-изградња туристичке супраструктуре -

угоститељских објеката, галерија, 

изложбених, конгресних и забавних објеката 

који су у непосредној вези са угоститељским 

објектима и објектима спортско рекреативног 

садржаја или са њима чине јединствен целину 

ПРЕTЊЕ 

-недостатак средстава за изградњу 

инфраструктуре 

-неусаглашеност са стандардима ЕУ 

-нерешени имовинско-правни односи  

-недозвољена градња у градским и 

приградским подручјима 
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

ПРЕДНОСTИ 
-Академија струковних студија Јужна Србија 

(студијски програм туризам и угоститељство) 

 -средња Tрговинско угоститељска школа (више 

смерова за туризам и угоститељство) 

-образовани кадрови у области туризма 

-заинтересованост локалних власти за развој 

туризма 

-традиција предузетништва 

-професионални и љубазни радници у туризму 

и угоститељству 

-срдачност и гостољубивост локалног 

становништва 

-народна  традиција и заинтересованост  

локалног становништва за њено очување и 

промоцију 

СЛАБОСTИ 
-недовољна повезаност теоријског знања и 

практичне примене у туризму 

-недовољна  координација и сарадња свих 

актера у области туризма (хоризонтална и 

вертикална неповезаност) 

-непрепознавње  туризма као  важног 

сектора у стварању додатне вредности 

-недовољно развијена свест локалног 

становништва у домену заштите животне 

средине и одрживог развоја 

ШАНСЕ 
-усавршавање стручних кадрова у области 

туризма и угоститељства (послодавци, 

запослени, незапослени) 

-едукација у школама на теме: 

* значај материјалног и нематеријалног 

културно-историјског  наслеђа 

* одрживи развој и заштита животне средине  

* активизам и волонтеризам 

-организовање бесплатних курсева за младе 

(страни језици, IT и специјализовани курсеви од 

значаја за туризам и угоститељство) 

-обука за развој руралног и сеоског туризма и 

анимирање заинтересованих физичких лица за 

пружање смештаја и исхране у домаћој 

радиности 

-организовање семинара и студијских посета у 

циљу размене искуства 

-обуке за полагање испита за туристичке водиче 

-обуке анимације у туризму 

-награђивање студената и ученика у оквиру 

Фонда за младе таленте 

-едукације и интерпретације у културном 

туризму 

ПРЕTЊЕ 
-исељавање младих у урбане средине/веће 

центре  – емиграција 

-одлив  школованих кадрова из области 

туризма и угоститељства на рад у друге 

средине (Београд, Црна Гора, Словенија, 

Немачка и др.) 

-висока просечна старост становништва 
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TУРИСTИЧКИ ПОTЕНЦИЈАЛИ  
ПРЕДНОСTИ 

-специфично материјално и нематеријално 

културно наслеђе 

-обиље природних ресурса од значаја за 

туризам Лесковца (планине, реке, кањон реке 

Вучјанке, Грделичка клисура, петоречје...) 

- организације и институције са делатностима 

комплементарним туризму 

-развијени манифестациони туризам -

Роштиљијада, Карневал… 

-дугогодишње културне манифестације – Liffe, 

Stringe, Fapor, Ledamus, Thin Tank Town, 

Фестивал сценских минијатура, Научни скуп о 

дијалекту... 

-препознатљивост и дуга традиција у 

гастрономији 

-доступност здраве и квалитетне хране 

-ПСК „Кукавица“ (90 година планинарства у 

Лесковцу) и планинарски дом „Прека вода“  

један од најстаријих у Србији (80 година од 

изградње) 

-иницијатива да се кањон реке Вучјанке и 

планина Кукавица прогласе за заштићено 

подручје 

 

 

 

 

СЛАБОСTИ 

-недовољна видљивост туристичких 

потенцијала Лесковца 

-недовољна заступљеност природних 

ресурса у туристичкој понуди Лесковца 

-недовољно развијена свест и 

информисаност локалног становништва о 

потенцијалима града и могућностима за 

развој сеоског туризма  

 -недовољно развијена свест о важности 

културне баштине за туризам 

-непостојање регистра сеоских домаћина за 

развој туризма 

-недефинисан туристички производ 

-нема центра за дегустацију локалних 

производа (ајвара, паприке, вина...) 

-недостатак услужних садржаја на 

туристички атрактивним локацијама 

(Хисар, Вучје, Бабичка гора...)  

-кратка дужина боравка и ниска  потрошња 

туриста 

-већа заступљеност излетника него туриста 

-оскудни статистички физички и 

финансијски показатељи о туризму града 

Лесковца 

-непоштовање закона о заштити животне 

средине (дивље депоније, загађивање 

околине, непланска градња) 

ШАНСЕ 

-туризам као проритетна привредна грана на 

националном нивоу 

-примена новина у туристичком пословању (е-

туриста, е-маркетинг, е-управа, е-инспектор) 

-удруживање/регионално повезивање и 

заједнички наступ на туристичком тржишту 

-учешће у прекограничним и међународним 

пројектима из области туризма 

-заштита риболовног ревира реке и кањона 

Вучјанке у сарадњи са Заводом за заштиту 

природе из Ниша и ресорним министарством 

-могућност за развој руралног (сеоског, агро и 

еко) туризма с обзиром на 144 насељених места  

-културни туризам  

-повећано интересовање странаца за туризам 

Србије и нове дестинације 

-проширење круга потенцијалних туриста 

-израда публикација о туристичким 

потенцијалима града (природни и културни, 

материјални и нематеријални ресурси) 

-креирање регистра туристичке понуде  

ПРЕTЊЕ 

-неадекватно коришћење туристичких 

потенцијала/ простора погодних  за развој 

туризма  од стране привредних грана које 

нису у функцији развоја туризма 

-недовољна препознатљивост на 

туристичком тржишту 

-недовољно истраживање тржишта и  

тражње 

-заостатак у креирању нових туристичких 

производа и иновација у туризму 

-јака регионална конкурентност осталих 

туристичких дестинација 

-глобална конкуренција у понуди 

диверзификованих туристичких производа 
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-развијање алтернативних видова туризма   

-адаптација и модернизација хотелских и 

ресторанских капацитета (виши ниво понуде, 

квалитета и услуга) 

-од културног ресурса до културно-туристичког 

производа 

-“Tуризам за све” - развој инклузивног туризма 

-креирање ефикасније туристичке политике на 

локалном нивоу 

 

СИСТЕМ ЛОКАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ МАРКЕТИНГА 
ПРЕДНОСТИ 

Активности ТОЛ и осталих: 

-наступи на домаћим и међународним 

сајмовима 

-изложбе сувенира и туристичких публикација 

-три сајта, фејсбук и инстаграм профил  

-редовне конференције за медије 

-специјализоване емисије о туризму 

-издавање брошура, флајера, планова и карти 

града 

-довољан број туристичких агенција 

СЛАБОСТИ 

-недовољно  маркетиншких активности и 

комуникације у туризму 

- мало рецептивних туристичких агенција и 

рецептивних програма  

-непостојање бизнис идеје и маркетиншког 

начина размишљања 

- недовољна маркетиншка покривеност 

културних манифестација 

-недостатак вишејезичних штампаних 

промотивних материјала 

 

ШАНСЕ 

-Интензивније  маркетиншке активности 

-нови трендови у начину промоције и 

резервација 

-нови типови смештаја 

-координација и заједничко деловање свих 

кључних фактора развоја туризма 

-умрежавање компатибилних сектора  са 

туризмом ради заједничке промоције и продаје 

-нови комуникациони и маркетиншки алати  

-дигитални канали и платформе (виртуална 

међусекторска платформа) 

ПРЕТЊЕ 

-заостатак у ажурирању понуда, апликација, 

сајтова... 

-неприхватање нових комуникационих и 

маркетиншких алата 

-убрзане иновације у процесима маркетинга 

у окружењу 

 

 

 

Резултати SWOT анализе указују да постоји знатно више предности и могућности 

него слабости и претњи, што је добра основа за даљи развој туризма. Међутим, нужно је 

подићи ниво свести локалног становништва, да би се разумело да се туризам не може 

развити без одговарајуће саобраћајне, комуналне и туристичке инфраструктуре (објеката 

за информисање, рекреацију, едукацију и забаву излетника и туриста) и супраструктуре – 

угоститељских, изложбених, конгресних и забавних објеката који су у непосредној вези са 

угоститељским и објектима спортско-рекреативног садржаја или са њима чине 

јединствену целину.  
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Град Лесковац би као недовољно афирмисана туристичка дестинација, требало да 

подигне квалитет туристичке понуде у односу на конкурентске дестинације (градове и 

општине), нарочито у области менаџмента и маркетинга туристичке дестинације и 

информационо-комуникационих система у туризму, као кључним развојним елементима.  

Формирању пакета туристичких производа треба приступити по усклађивању интереса 

носилаца туристичке понуде и туристичке валоризације природних и културних ресурса. 

Притом су селектовани туристички производи из националне стратегије развоја туризма 

на овој дестинацији, покретачи општег туристичког развоја, чији ће се комерцијални 

ефекти временом проширити и на друге комплементарне  туристичке производе.  

У складу са планским документима у Регулаторном оквиру, потребно је изградити 

имиџ Лесковца као туристичке дестинације, са акцентом на развој: приоритетних 

туристичких производа (према препорукама из овог документа), предузетништва и 

иновација, уз неформално образовање (обуке, курсеве, тренинге, вебинаре), незапослених, 

послодаваца и запослених у туризму и угоститељству у циљу креирања што атрактивније 

конкурентне туристичке понуде у складу са захтевима тражње.     

Свеопшту глобалну кризу изазвану корона вирусом град Лесковац и ТОЛ у 

сарадњи са локалним самоуправама и ТО у окружењу може претворити у предност, јер ће 

туристи док трају здравствени ризици избегавати градове и места већег окупљања и дати 

предност руралним и заштићеним подручјима и одласку у природу.  
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6. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ 

6.1. Примери добре праксе туризма - Анализа развојних модела и перформанси 

конкурентских градова - поређење са примерима добре праксе других дестинација 

сличне величине   

Конкурентност туристичке дестинације се заснива на основном туристичком  

производу, односно доживљају на дестинацији. Основу конкурентности туристичке 

дестинације представља повезаност више параметара (број долазака и ноћења, ниво 

туристичке потрошње, квалитета услуга...), у профитабилну функционалну целину, уз 

повећање користи за локално становништво и очување природних и културних вредности. 

Kонкурентност зависи од низа елемената туристичке понуде као што су: људски ресурси, 

бројност, разноврсност и квалитет смештајних и угоститељских капацитета, природног и 

културног наслеђа, саобраћајне доступности, комуналне инфраструктуре, 

гостољубивости, законске регулативе и легислативе, туристичке сигнализације итд. 

Туристичка дестинација је конкурентна уколико инвестиције у туризам имају вишу 

стопу профитабилности него у другим дестинацијама. Конкурентност се остварује на 

нивоу конкретних туристичких производа усклађених са интересима и мотивима туриста 

на тржишту. Подизање конкурентности је у интерактивној вези са тржиштем, трендовима, 

мотивима туриста и способностима пружалаца услуга у туризму и угоститељству да се 

понуда иновира и усклади са тим променама, уз усвајање знања, вештина и технологија.  

Конкурентност града Лесковца на туристичком тржишту се мора посматрати у 

контексту конкурентности Србије, а посебно Јабланичког и Пчињског округа као 

туристичке дестинације. Предности градова у поређењу са другим дестинацијама су 

мултифункционалност простора и хетерогена структура ресурса. Градови задовољавају 

потребе туриста различитих друштвених, демографских и социо-културних обележја и 

куповне моћи. Туризам доприноси диверсификацији економије урбаних средина и 

ревитализацији привредно неразвијених или недовољно развијених подручја. У циљу 

подстицања развоја и конкурентности национална стратегија развоја туризма дефинише 

приоритете, производе, дестинације и активности на изградњи и одржавању путне, 

комуналне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре.  

Држава подржава развој туризма преко четири стратегије кроз:15 

                                                           
15 Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025 стр. 50 
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1) ниску конкурентност/високу развојну атрактивност (уз значајну подршку државе и 

инвестиције приватног сектора) 

2) појачани маркетинг – високу конкурентност/високу развојну атрактивност (где се 

процес развоја релативно успешно одвија а нагласак је на интензивном маркетингу)  

3) повољну економску климу – високу конкурентност/ниску развојну атрактивност (где се 

креира повољна пословна клима али без значајних инвестиција) и  

4) промоцију и информисање – ниску конкурентност/ниску развојну атрактивност (где се 

не троше ограничени ресурси, већ се ограничава на информисање) 

Конкурентно позиционирање захтева да се креирање понуде производа/активности 

заснива на мотивима и искуствима туриста који су на основу тржишних трендова 

идентификовани по групама мотива и искустава, приказаних у табели број 9. 

Табела број 10. Матрица конкурентног позиционирања туристичких производа по 

групама 

Стратешко пословно 

подручје 

Мотив, Искуство Производ/активност 

Уживање Успорити живот, опустити се, 

уживати, допунити енергију, 

наћи времена, стил живота 

Бање, СПА, вино & 

кулинарство 

Забава/разонода Забавити се, уживати у животу, 

упознати друге људе, бити 

узбуђен и “in" 

Кратки градски одмори, ноћни 

живот, фестивали, догађаји 

Природа  Бег од свакодневице, осећати се 

здраво, слободно, аутентично, 

повратак природи  

Сеоски туризам, дунавске туре, 

национални паркови и паркови 

природе, “живети као локалци" 

Култура  Научити нешто ново, нова 

историјска сазнања, открити 

нове уметнике и литературу, 

осетити се интелектуално 

Градске знаменитости, цркве, 

манастири, стари градови, 

археолошка налазишта, 

фолклор, обичаји, музеји 

Спорт/авантура Осетити адреналин, доживети 

границу сопствене физичке 

издржљивости, бити спреман за 

напоре 

Скијање, бициклизам, 

екстремни кањонинг, 

пешачење, планинарење, 

сплаварење, zip line, кајак, 

јахање, параглајдинг 

Здравље  Бити здрав, опустити се, живети 

дуго, изгледати добро, урадити 

за своје здравље и лепоту 

Медицински третмани, масажа, 

стоматологија, естетска 

хирургија, вежбање, 

нутриционизам, медитација 

Пословни туризам Бити успешан, упознати 

успешне, бити део пословног 

дешавања 

Индивидуална пословна 

путовања конгреси, семинари, 

студијска путовања, сајмови, 

изложбе 
Извор: Обрада аутора. Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025 стр.50.  
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Овакав концепт уз селективни приступ стратешким пословним подручјима 

омогућио би граду Лесковцу већу флексибилност, организовање више краћих долазака и 

боравака туриста и кружних тура, квалитетнију промоцију, виши ниво 

професионализације и специјализације производа, проширивање понуде, смањивање 

сезоналности, ефикасније управљање, едукацију и увођење савремених стандарда. 

Лесковац је у фебруару 2020. године рангиран на друго место на Листи 10 

финансијски и економски најперспективнијих малих градова у Европи по избору угледног 

британског часописа “Financial Times”, који наводи да је јако повољно и исплативо 

инвестирати у његов развој. Подаци о страним директним инвестицијама (fdi), односно 

референцама, са „fdi“ тржишта сакупљени су уз помоћ „on line“ алата. Истраживано је 489 

локација и 150 региона у пет категорија: економски потенцијал, људски капитал, 

трошкови пословања, инфраструктура и пословно окружење.16  

При избору критеријума за поређење града Лесковца са градовима Крагујевац и 

Ужице пошло се од следећих чињеница:  

1. Сва три града су регионални центри и центри округа у Републици Србији и леже на 

рекама (Ветерници, Лепеници и Ђетињи).   

2. Према Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016-2025 сва три града у 

дестинацијама којима припадају, за кључне производе имају: Манифестације, 

Рурални туризам, Културно тематске руте,  Етнотуризам и Специјалне интересе. 

3. Анализирани градови имају предуслове за развој туризма и довољно потенцијала 

да постану конкурентне дестинације. Структура њихове понуде одговара 

елементима понуде градског туризма коју чине природни и антропогени ресурси, 

смештајни и угоститељски објекти, туристичке атракције, саобраћајна 

инфраструктура...  

4. Сва три града имају богату историју, традицију, значајно индустријско наслеђе и 

врло вредне културне и природне ресурсе у најближем окружењу. 

5. Крагујевац има статус туристичког места II категорије, док Ужице и Лесковац тек 

настоје да стекну статус туристичког места. 

                                                           
16https://www.infoz.bg/doc/fDi-European-Cities-and-Regions-of-the-Future-2020-21.pdf  

 

https://www.infoz.bg/doc/fDi-European-Cities-and-Regions-of-the-Future-2020-21.pdf
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Табела број 11. Поређење туристичког промета градова 2015-2018. године 

Град/године Број долазака Број ноћења Просечна 

дужина 

боравка 

у данима 

ЛЕСКОВАЦ Укупно Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 

Укупно Домаћи 

туристи 

Страни 

туристи 

2015 14.000 6.833 7.167 20.551 10.347 10.204 1,47 

2016 15.614 6.162 9.452 25.185 11.434 13.752 1,61 

2017 18.357 7.468 10.889 27.258 12.332 14.926 1,48 

2018 20.519 7.642 12.877 36.712 13.728 22.984 1,79 

КРАГУЈЕВАЦ        

2015 39.187 21.686 17.501 76.239 38.967 37.272 1,95 

2016 43.232 23.798 19.434 86.534 46.236 40.298 2,0 

2017 47.740 26.245 21.495 97.483 49.035 48.448 2,0 

2018 49.127 26.884 22.243 100.664 51.819 48.845 2,04 

УЖИЦЕ        

2015 55.073 37.706 14.912 131.389 105.022 26.367 2,39 

2016 54.232 38.406 14.561 128.186 103.184 25.002 2,36 

2017 54.129 39.631 14.498 130.180 105.324 24.856 2,40 

2018 55.332 38.593 16.739 128.685 101.078 27.607 2,33 
Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 

   

Градови Лесковац и Крагујевац су у посматраном периоду углавном остварили 

раст броја и ноћења туриста уз високо учешће страних туриста (посебно у Лесковцу) у 

укупном туристичком промету, док Ужице и поред највиших апсолутних показатеља, 

стагнира, па и назадује у укупном туристичком промету. Један од кључних разлога је што 

градском насељу Ужице не ради ни један хотел, што се надокнађује врло добром понудом 

смештајних и угоститељских објеката и услуга у окружењу (Златибор, Тара..), а што граду 

Лесковцу недостаје. Села око Крагујевца имају солидан туристички промет у приватном 

смештају. У Лесковцу се туристи у просеку најкраће задржавају што указује на потребу за 

атрактивнијим садржајима у туристичкој понуди који би мотивисали на дужи боравак.  

Табела број 12. Поређење градова као туристичких дестинација 

Опис 

елемената 

Градови 

Лесковац Крагујевац Ужице 

Положај Центар Јабланичког 

округа у  ЈИ Србији 

Центар Шумадијског 

округа у централној 

Србији 

Центар Златиборског 

округа у ЈЗ Србији  

Површина 1.025 km² 835 km² 666,7 km² 

Бр.становника 144.206 177.468 82.723 
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Кључне 

атракције у 

граду и 

околини 

Јашуњски 

манастири. Цркве: 

„Оџаклија”, Св. 

Тројице и Св. Илије 

у Лесковцу, Св. 

Петке у Кумареву и 

Рудару, Св. Јована 

Крститеља у Вучју. 

Спомен парк. 

Споменици: 

ослободиоцима, 

Незнаном јунаку и 

у Араповој долини. 

Куће Боре 

Димитријевића 

Пиксле и Шоп-

Ђокићева. Народни 

музеј и Музеј 

текстилне 

индустрије у 

Стројковцу. ХЕ 

Вучје. Скобаљић 

град. Археолошка 

налазишта: 

Царичин град и 

Етноархеолошки 

парк на Хисару. 

Планина Кукавица. 

Кањон Вучјанке. 

Грделичка клисура 

Нематеријало 

наслеђе: 

гастрономија 

(роштиљ, 

лесковачки воз, 

паприка), 

традиција, обичаји 

(коледари), занати 

(израда текстила, 

грнчарије), музика, 

фолклор, говор    

Културно – историјски 

комплекс „Милошев 

венац“, Амиџин конак, 

Стара Придворна црква, 

Зграде: Старе скупштине,   

Гимназије, Театра, Градске 

тржнице и Старе Ливнице. 

Конак кнеза Михаила, 

Споменик палим 

Шумадинцима, Кнежев 

арсенал, Спомен парк 

„Крагујевачки октобар“ 

(Словачко и Старо 

војничко гробље), Саборни 

и храм Св. Саве. Цркве: 

Св. Петра и Павла у 

Грошници, Св. Николе у 

Рамаћи, Св. Јосипа 

Заручника (католичка). 

Језера Бубањ, Шумарице и 

Грошњичко. Ботаничка 

башта. Први јавни 

Акваријум у Србији. 

Авантура парк у 

Шумарицама.Споменици: 

Николи Тесли, Вуку 

Караџићу, Тополивцу, 

Краљу Александру I 

Карађорђевићу, Радомиру 

Путнику, Јовану Ристићу, 

Првој штафети, 1300 

каплара, Успење, 

Фонтана... 

Трг партизана, Народни 

музеј, Историјски архив, 

Градска галерија, 

Културни центар, 

Јокановића кућа у Ужицу. 

Стара хидроцентрала на 

Ђетини, Стари град - 

камена средњовековна 

тврђава и „zip-line“, 

Дрвенград на брду 

Мећавник, „Шарганска 

осмица“ на Мокрој гори, 

Спомен обележје 

„Кадињача“, Потпећка 

пећина, „Терзића авлија“ у 

селу Злакуса.  

Етно село „Сирогојно“.  

Планине Златибор и Тара. 

Нематеријално наслеђе: 

гастрономија (кајмак, 

„планински доручак“, 

комплет лепиња, ракија...), 

обичаји, ерски хумор, 

дрводељарски и грнчарски 

занат.  

Кључни 

туристички 

производи 

Манифестације, 

Рурални туризам, 

Културно тематске 

руте, Етнотуризам, 

Специјални 

интереси 

Екотуризам, Етнотуризам, 

Специјални интереси, 

Рурални туризам, 

Културно тематске руте, 

Манифестације, Спортови 

на води 

Екотуризам,Етнотуризам, 

Здравствени, spa& 

wellness, Специјални 

интереси, Манифестације, 

Рурални туризам, 

Културно тематске руте, 

Планински туризам 
Извор: Обрада аутора, Стратегија развоја туризма 2016-2025 („Сл. гласник РС“ 98/2016), подаци о 

кључним туристичким производима. 
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Мада је ресурсна основа сва три града слична, град Ужице има велику предност јер 

је изградио материјалну базу туризма, валоризовао већи део својих природних и 

културних ресурса тако што их је трансформисао у комерцијалне туристичке производе и 

креирао имиџ туристичке дестинације. Наиме, познато је да су обим туристичког промета 

и квалитет услуга условљени бројем и структуром смештајних и угоститељских објеката, 

дужином и квалитетом саобраћајница, стањем саобраћајних средстава и пословањем 

рецептивних туристичких агенција, што утиче на рентабилност пословања. Објекти 

материјалне базе туризма (путеви, средства јавног превоза), намењени су друштву у 

целини те локална заједница има обавезу да се стара о њиховом стању и унапређењу. 

 

Табела број 13. Упоредни преглед најважнијих манифестација по градовима 

Град Назив манифестације  Време одржавања 

Лесковац Градска слава Св. Тројица, 

(Духовски понедељак) 

50. дан Ускрса 

Мајски ликовни салон мај 

Лесковачко лето јун/јул 

Карневал Лесковац јул 

STRINGS међународни фестивал 

и летња академија музике 

јул 

Роштиљијада август/септембар 

Ликовна колонија ''Власина'' август/септембар 

LIFFE – Лесковачки 

интернационални фестивал 

филмске режије 

септембар 

МЕТАМОРФОЗА- фестивал 

младих позоришних стваралаца 

 

Фестивал дечјег стваралаштва 

„Уметник из школске клупе“ 

октобар 

Самит фотографа екс Југославије октобар 

Октобарски ликовни салон октобар 

Сајам лесковачког домаћег 

ајвара, зимнице и пића 

октобар 

ФАПОР – Фестивал аматерске 

позоришне режије 

октобар/новембар  

Фестивал сценских минијатура новембар  

Изложба сувенира и туристичких 

публикација 

новембар  

 

Дочек Нове Године на главном 

градском тргу 

децембар 

Крагујевац Богојављанско пливање за „Крст 

часни“ на језеру у Шумарицама 

јануар 
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Aрсенализација март/април 

Салон вина април 

Позоришни сусрети ученика 

гимназија Србије 

април 

Крагујевачки фестивал уличних 

свирача 

мај 

Дан града 6. мај, Ђурђевдан 

Међународни луткарски 

фестивал „Златна искра“ 

мај 

 

Шумадијски блуз и џез фестивал јун 

Фића фест јун 

Арсенал фест јун 

Дани отворених дворишта, село 

Влакча 

јун/јул 

 

Дечје спортске игре јун 

БАШТеАтар август 

Међународни фестивал камерних 

хорова 

август 

Tribute fest август 

VIBE фестивал електронске 

музике 

септембар 

Јоаким Интер Фест, позоришни 

фестивал 

септембар 

Шумадија фест октобар 

Октобру хододарје“ ОКТОХ октобар 

Интернационални салон 

антиратне карикатуре 

октобар 

Велики школски час 21. октобра 

КРАФ - Фестивал Антиратног и 

Ангажованог филма 

октобар 

Интернационални фестивал 

хармонике 

новембар 

Ужице Kustendorf јануар 

Љубав, наша је планета - дечији 

фестивал 

март/април 

Мото сусрети јун/јул 

Парк Фест јул 

Скокови са железничког моста јул 

Лицидерско срце, смотра дечијег 

фолклора 

август 

Међународна колонија 

уметничке керамике „Злакуса“ 

август 

„Жестивал“, привредно 

туристичка манифестација 

август 

Графичко бијенале „Сува игла“ август 

Рок и блуз фестивал „In wires“ октобар 

Југословенски позоришни 

фестивал 

новембар 

Извор: https://www.gradleskovac.org/index.php/o-leskovcu/turisticki-vodic/turisticke-manifestacije; 

http://gtokg.org.rs/srb/manifestacije/;  https://www.turizamuzica.org.rs/manifestacije/ 

https://www.gradleskovac.org/index.php/o-leskovcu/turisticki-vodic/turisticke-manifestacije
http://gtokg.org.rs/srb/manifestacije/
https://www.turizamuzica.org.rs/manifestacije/
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Закључује се да град Крагујевац предњачи по броју и разноврсности манифестација 

које су равномерније распоређене по месецима него у Ужицу, а нарочито у Лесковцу. У 

договору са локалним самоуправама и ТО градова побратима и суседним општинама 

града Лесковца, треба организовати заједничке манифестације нарочито у месецима када 

нема довољно културних и других дешавања.  

На основу анализираног закључује се да град Лесковац има нижу конкурентност у 

туризму у односу на градове Крагујевац и Ужице, првенствено због неискоришћених 

природних и културних ресурса у сврху туризма и многих других компаративних 

предности које би се на тржишту могле доказати као конкурентске предности. 
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7. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  

 

ВИЗИЈА 

 

Лесковац је привлачна и јединствена туристичка дестинација, незаборавна оаза 

доброг укуса, природних лепота, културно-историјског наслеђа, квалитетних 

друштвених садржаја и услуга, град са посебним духом/шармом, удобан за живот 

својих грађана и отворен за долазак туриста.  

 

МИСИЈА 

 

Улагањем у људе, капацитете, програме и маркетинг уз подршку локалне и 

националне туристичке политике стичу се услови и даје реални оквир стратешком 

развоју туризма града Лесковца са остварљивим циљевима што доприноси повећању 

конкурентности туристичке понуде, побољшању имиџа и одрживом развоју 

заснованом на развоју туризма.    

 

7.1. Стратешки и оперативни циљеви развоја туризма града Лесковца 

 

Из визије произилазе циљеви развоја туризма и активности за њихово остваривање. 

Реализација планираних циљева очекује се до краја 2025. године, при чему је 2019. узета 

као базна година. За даљи развој туризма града Лесковца потребно је планско тржишно 

позиционирање на националном и међународном туристичком тржишту, што подразумева 

спровођење усвојене мисије.  

У табели број 14. наведени су стратешки, оперативни циљеви и мере за њихову 

реализацију. Сви наведени циљеви равноправно су третирани при формирању развојног 

модела те их не треба посматрати изоловано јер су подједнако важни и међусобно 

условљени. Овако дефинисани циљеви развоја туризма града Лесковца усклађени су са 

позиционирањем града у ширу туристичку дестинацију Јабланичког и Пчињског округа 

како би била препознатљивија и конкурентнија на туристичком тржишту. 
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Табела број 14. Преглед стратешких и оперативних циљева и мера за њихову 

реализацију 

Стратешки циљ 1: Одрживи економски развој заснован на развоју туризма  

Оперативни циљ: Мере 

Одрживи развој туризма и 

предузетништва у туризму 

Подстицај развоја туристичке инфраструктуре и 

супраструктуре 

Подстицаји за развој предузетништва у туризму 

 

Стратешки циљ 2:  Повећање конкурентности туристичке понуде  

Оперативни циљеви :  Мере 

Развој туристичких производа Креирање атрактивних садржаја у туристичкој 

понуди 

Креирање интегрисане 

туристичке понуде дестинације 

Јабланичко-Пчињског округа 

Проактивно учешће у раду РТО Југоисточна Србије 

Унапређење квалитета услуга као 

кључни фактор конкурентности у 

туризму 

Едуковање и усавршавање људских ресурса у 

туризму 

Стратешки циљ 3: Побољшање имиџа Лесковца као туристичке дестинације 

Оперативни циљ:  Мере 

Развој имиџа и бренда града 

Лесковца 

Израда Плана промотивних/ маркетинг активности 

града Лесковца 

Креирање дестинацијског гастрономског бренда 

града Лесковца 

Маркетинг и промоција 

 

У складу са наведеним циљевима и мерама, у акционом плану представљене  су 

пратеће активности, надлежне организације, рокови, индикатори и средстава за њихову 

реализацију. 
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8. ОСНОВНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА  - ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

У овом поглављу су представљене пројекције раста и развоја туризма града 

Лесковца као туристичке  дестинације. У складу са расположивим званичним подацима, за 

пројекцију раста броја долазака и ноћења туриста и броја смештајних капацитета узета је 

2019. година као базна.  

 

Табела брoj 15. Укупан број долазака и ноћења у граду Лесковцу у периоду 2014-2019. 

Година Укупан број 

долазака 

Ланчани 

Индекс - 

доласци 

Укупан број 

ноћења 

Ланчани  

Индекс - 

ноћења 

2014 15.811 - 22.096 - 

2015 14.000 88,55 20.551 81,60 

2016 15.614 111,53 25.185 122,41 

2017 18.357 117,56 27.258 108,23 

2018 20.519 111,78 36.712 134,68 

2019 24.280 118,33 45.178 123,06 
Извор: Републички завод за статистику-одељење Лесковац 

 

.  У граду Лесковцу је у 2019. години остварено 18,33% долазака и 23,06% ноћења 

више него у 2018. години. У посматраном периоду број долазака је у просеку растао по 

годишњој стопи од 8,96%,  а ноћења по стопи од 15,38%.17  

Уколико би се спровеле предложене маркетиншке активности и реализовали 

планирани инвестициони пројекти у туризму, до краја 2025. године би се могао очекивати 

раст броја долазака туриста од најмање 50% (око 36.420), и раст броја ноћења од најмање 

85% (око 83.578) и у односу на 2019. годину.   

У вези са претходним, у овом документу дати су предлози за побољшање 

атрактивности и конкурентности кључних туристичких производа и анализирани циљни 

тржишни сегменти и тржишта. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Просечна годишња стопа раста рачуната преко ланчаних индеса-статистички метод.  
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Графикон број 2. Индекс броја ноћења и долазака за период 2014-2019. године и 

прогноза индекса раста за 2025. годину 

 Извор: Обрада аутиора према подацима Републичког завода за статистику-одељење Лесковац 

  

 У складу са уредбама МТТТ неопходно је категорисати све хотелске смештајне 

капацитете на простору града Лесковца. До 2025. године пожељно је изградити хотел  

категорије 3* који недостаје у понуди.  

Број хотелских лежајева треба повећати за 45%, са постојећих 271 на крају 2019. на 

393 на крају 2025. године.  

Број категорисаник објеката физичких лица са садашњих осам треба удвостручити, 

како би се број лежајева са садашњих 59 повећао на 118, до 2025. године.  

Број категорисаних објеката у власништву правних лица са садашњих осам треба 

удвостручити, како би се број индивидуалних лежајева са садашњих 173 повећао на 346, 

до 2025. године.  

Са горе наведеним обимом и структуром смештајних капацитета град Лесковац би 

постао конкурентнији и у прилици да одговори све захтевнијој туристичкој тражњи. 
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9. МАРКЕТИНШКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

 

У маркетиншком смислу нови правци развоја туризма града Лесковца захтевају 

промене, заједничко планирање, дефинисање развојне политике, континуирано 

истраживање тржишта, дефинисану туристичку понуду, инвестирање у туристичку 

инфраструктуру и супраструктуру, анализу конкурентности, стратешке и оперативне 

маркетиншке планове, визију, мисију, приоритетне циљеве развоја туризма и сл.  

Циљ маркетинга градова у вези је са процесом креирања препознатљивости и 

преференција ради искоришћавања компаративних предности у односу на друге градове. 

Маркетинг градова захтева координирану употребу маркетиншких алата уз оријентацију 

ка тражњи, за креирање, комуницирање, обезбеђивање и размену понуда као вредности за 

кориснике услуга и локалну заједницу.  

Маркетинг места обухвата:18   

1. развој јаког и атрактивног позиционирања и имиџа локалне заједнице  

2. изградњу атрактивних подстицаја за садашње и потенцијалне купце роба и услуга  

3. обезбеђење услуга на одржив и доступан начин  

4. промоцију атракција и користи како би се потенцијални корисници услуга уверили 

у специфичне предности места. 

Да би се изградила вредност града (очекивања, природне лепоте, културно наслеђе и  

остало по чему је Лесковац јединствен и препознатљив), нужно је:19 

1. обезбедити кључне услуге и инфраструктуру која задовољава потребе грађана, 

бизниса и гостију  

2. развити нове атракције, придобити подршку шире јавности и привући нове 

инвеститоре и послове  

3. израдити стратегију интегрисане комуникације, промовисати карактеристике новог 

„лица“ града и користи које град преко свог имиџа и програма комуникације нуди  

                                                           
18 Philip Kotler, Christer Asplund, Irving Rein and Donald H. Haider: Marketing Places Europe – How to attract 

investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe (London, 

Financial Times, Prentice Hall, 1999), str. 25. 
19 Graham Hankinson: „Place branding theory : a cross-domain literature review from a marketing perspective“, 

str. 18 , U: Towards effective Place Brand Management : Branding European Cities and Regions”; Edited by 

Gregory Ashwort and Mihalis Kavaratzis; Edward Elgar Pub; 2010.   
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4. обезбедити подршку грађана, локалних лидера и институција како би град био што 

гостољубивији, пријатељски оријентисан према окружењу и како би се подстакле 

е-компаније, инвестиције и туристичка тражња.  

Наведени маркетиншки кораци су кључни при креирању атрактивности и задовољењу 

изабраних циљних тржишта града Лесковца. 

Да би туристичка дестинација привукла тражњу мора понудити:20  

 Атракције (природни ресурси, околина, клима, култура, храна, историја, ентицитет 

и доступност) 

 Смештај и услуге (смештајни објекти, аеродроми, аутобуске и железничке станице, 

спортски и угоститељски садржаји, забава, шопинг и сл.) 

 Инфраструктуру (водоснабдевање, комуникационе мреже, здравствена нега, извори 

енергије, одводни, саобраћајни и безбедносни системи) 

 Гостопримство (љубазност, услужност, однос према рекламацијама и жалбама) 

 Трошкове (вредност за новац, цене смештаја, хране, пића, превоза и шопинга) 

 

Представљање Лесковца треба да буде систематично и усмерено ка одређеним 

циљним тржиштима/сегментима посетилаца. Стога ће се дефинисањем идентитета и 

креирањем имиџа града као туристичке дестинације на основу компаративних предности 

и локалних специфичности уз помоћ препознатљивих локалних брендова (роштиљ месо, 

спржа, ајвар, паприка, љутеница, пинџур, мед...), али и оних који се односе на старе и 

уметничке занате, израду текстила, грнчарије и сл. повећати туристичка тражња.  Захтеви 

тражње се брзо мењају те би требало понудити микс више разноврсних активности у 

природи (шетње, бициклизам, планинарење, спорт, рекреација, брање лековитог биља, 

печурака, едукативне радионице, оријентиринг), уз разгледање археолошких локалитета, 

цркава, манастира, посете манифестацијама, фестивалима. У понуду треба уврстити што 

више интерактивних садржаја уз заједничко учешће туриста и мештана. Разгледања би се 

организовала у пратњи туристичких водича и уз анимацију деце и одраслих. Алати 

дигиталне промоције се морају осавременити и допунити кроз професионалнији приступ 
                                                           
20 Metin Kozak and Mike Rimmington (1998) Benchmarking: destination attractiveness and small hospitality 

business performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management 10/5 [1998] 184–188 
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маркетингу, комуникацији и дизајну, прилагођено циљним групама посетилаца и 

тржиштима. Тако би нпр. требало користити „webinar“ за online презентације и дељење 

аудио видео записа о туристичкој понуди. Веома је битан и развој ПР стратегије у складу 

са унутрашњом (унутар организације и кључних субјеката) и екстерном (јавности, 

домаћим и инистраним туристима) структуром. 

Целокупна туристичка понуда града Лесковца мора бити представљена и на 

латиници и на страним језицима (енглеском језику, језику најбројнијих страних туриста и 

оних којима је понуда претежно намењена). Штампани материјали захтевају савременији 

приступ, унапређење садржаја и фотографија и јединствени дизајн за град Лесковац а по 

могућству и за цео Јабланички - Пчињски округ као туристичку дестинацију. Сувенири 

треба да су аутентични, израђени од природних материјала и да асоцирају на овај крај 

Србије. Најтраженији сувенири су џепног формата, нижих цена, лаки за паковање и 

транспортовање, а посебно на бази ИКТ, хране и пића уз „on line“ продају и оглашавање и 

преко друштвених мрежа (Facebook, Instagram). Туристичке дестинације често ангажују 

инфлуенсере са мањом али специфичном и квалитетнијом публиком. Виртуелне туре се 

снимају са земље, из ваздуха и у унутрашњости објекта, што је уз комбинацију 360⁰ 

фотографија и видео снимака одличан начин представљања дестинације пре посете. 

Пример добре праксе је специфична и оригинална поставка музеја „Лесковац – српски 

Манчестер (1878 – 1941)“ , спој традиционалног и модерног културно историјског наслеђа 

представљеног текстом и сликом уз помоћ савремених технологија. Виртуелно путовање 

помоћу апликације „Лесковац – српски Манчестер“ се може скинути са Google Play-а или 

са IOS продавнице. И употреба садржаја који креирају сами корисници тзв. „User 

Generated Content“ све је заступљенија у промоцији туристичке дестинације јер се више 

верује садржају који креирају сами туристи. Тиме се олакшава пласирање садржаја на 

друштвеним мрежама, што штеди време и друге ресурсе. 

Према Закону о туризму, ЈЛС је одговорна је за реализацију туристичке политике и 

израду планских докумената: Програма развоја туризма ЈЛС и Плана маркетинг 

(промотивних) активности – ТОЛ. Стога треба припремити План маркетинг активности 

као један од најзначајнијих елемената стратешког развоја туристичке дестинације, како би 

се дефинисале маркетиншке активности у циљу спровођења мисије и остваривања визије 

и циљева туристичког развоја. План маркетинг активности града Лесковца треба усмерити 
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ка потребама и жељама туриста, оптималном коришћењу ресурса, смањењу ризика 

пословања, начину маркетиншког комуницирања и испоручивања нових вредности кроз 

развој туристичких производа и пројеката из Акционог плана овог документа. 

Кључни приоритети Маркетинг плана су:21  

 Брендирање, које би од града требало да направи препознатљиву тржишну марку уз 

стварање психолошке слике у свести циљних група, како би се град по својим 

карактеристикама издвојио од других. Брендирање помаже у оцени производа и 

услуга те омогућава лакше доношење одлуке о посети.22 Бренд чине:23 „име, назив, 

термин, знак, симбол или дизајн или комбинација свих наведених елемената, која 

има за циљ идентификацију одређеног добра или услуге једног или већег броја 

продаваца и диференцијацију роба или услуге у односу на друге конкуренте“. Са 

аспекта брендирања, град чине вредности попут очекивања туриста, културно 

наслеђе, природне лепоте и све оно по чему је Лесковац јединствен и 

препознатљив. Бренд града се ствара на бази интеракција више чинилаца, као што 

су могућност куповине, уметничке изложбе, концерти, финансијски центри, спорт, 

култура итд.24   

 Интернет, који омогућава сталну глобалну расположивост, поређење цена и 

олакшава одлучивање о куповини роба и услуга. 

 дефинисање циљних тржишта које укључује туристичку тражњу и понуду, 

објекат размене (производ, услугу) и цену. 

 маркетинг план производа са изабраним приоритетним туристичким производима 

дестинације у коју је град сврстан у Националној стратегији развоја туризма.  

 интегрисане маркетиншке комуникације које обухватају масовне (туристичка 

пропаганда, односи са јавношћу и публицитет, унапређење продаје и спонзорства) 

и директне комуникације (лична продаја, директни и интернет маркетинг) 

 интерни маркетинг,25 који се односи на запошљавање, обуку и мотивисање 

запослених у циљу одговарајућег услуживања купаца. Спроводи се као заједничко 

                                                           
21 Развојна агенција Србије (2016) Практикум. Од идеје, корак по корак до маркетинг плана. Е центар за 

рурални туризам источне Србије. 
22 Paliaga, Marko (2007) Branding i konkurentnost gradova. Rovinj: samostalna naklada. стр.23-24. 
23 Philip Kotler, Gary Armstrong (1991): Principles of Marketing; Prentice Hall; стр. 442 
24 Paliaga, Marko (2007) Branding i konkurentnost gradova. Rovinj: samostalna naklada. стр. 76 
25 Попеску Јован (2018) Маркетинг у туризму и угоститељству. Универзитет Сингидунум. стр.10 



107 

 

обављање свих маркетинг функција (маркетинг истраживања, производни 

менаџмент, промоција...) и као пословна усмереност која усмерава и остале 

пословне функције ка корисницима роба и услуга. 

 

Оптимални стратешки модел управљања за град Лесковац као потенцијалну 

туристичку дестинацију на прелазу из фазе истраживања у фазу увођења на туристичко 

тржиште је примена стратегије сегментације туристичког тржишта, како би се дефинисали 

циљни тржишни сегменти и групе са јасним потребама и жељама. На краћи рок би се 

применио концепт ниских трошкова и специјализације, а дугорочно стратегија 

диференцијације која би додала вредност производима и услугама, а коју би туристи 

доживели као јединствену, другачију од осталих и били спремни да за њу више плате. 

Диференцијацији највише доприносе квалитет, дизајн, имиџ и услуга. Стога све 

капацитете и ресурсе града Лесковца треба усмерити ка издвајању и разумевању 

изабраних тржишних сегмената, те развоју карактеристика производа које купци у тим 

сегментима вреднују. Стратегију диференцијације карактерише мноштво производних 

линија и различитих модела, ценовних рангова и сл. Сам извор диференцијације гради 

лојалност бренду и своје јединствене ресурсе и дистинктивне способности користи у 

сврхе маркетинга. Притом је примарно одржати оригиналност у очима купаца, како би 

они били спремни да за њега плате премијску цену.26 

Закључује се да град Лесковац поседује довољне људске, природне и културне 

потенцијале за обликовање јединственог, свеукупног производа, који би задовољио 

потребе софистицираног туристе који жели да учи, упознаје културу, активно проводи 

време и уз помоћ дигиталних средства комуникације долази до жељених информација. 

Међутим, за ефикасно маркетиншко позиционирање туристичких производа града 

Лесковца морају се спровести транзициони процеси, од дестинацијског производа до 

дестинацијског доживљаја и од дестинацијског маркетинга до дестинацијског менаџмента. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://men.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Funkcionalne-i-konkurentske-poslovne-strategije.pdf  

http://men.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/Funkcionalne-i-konkurentske-poslovne-strategije.pdf
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10 . ПЛАН ИНВЕСТИРАЊА У СЕКТОР ТУРИЗМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

После велике светске економске кризе крајем прве деценије овог века, Светска туристичка 

организација (UNWTO) предложила је мере за ублажавање негативних ефеката криза за 

туризам у осам категорија: фискалне, монетарне и маркетиншке мере, људски ресурси, 

јавно-приватно партнерство, регионална сарадња, мере заштите животне средине и 

олакшавање путовања.27  Прагматично је применити позитивна искуства из тог периода 

како би се убрзао развој туризма и избегле грешке и пропусти. 

 

Пројекат / Активност Носиоци 

Партнери  

Временск

и оквир 

Вредност 

пројекта 

Извори 

финансирања 

Комунално опремање 

локације споменика 

културе Скобаљић 

град – Саобраћајне   

површине 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања,  

ЈП „Србијашуме“ 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш 

  

 

2022-2023 101.679.352,00 

РСД 

 

 

 Министарство 

културе и 

информисања, 

Завод за заштиту 

споменика 

културе Ниш, 

ЈП „Србијашуме“ 

Град Лесковац 

Донатори 

Систем за 

водоснабдевање и 

Систем канализације 

споменика културе 

Скобаљић град 

Град Лесковац, 

ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац 

ЈКП „Водовод'', 

Министарство 

културе и 

информисања 

2023-2024 10.642.800,00 

РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања,  

Град Лесковац 

Донатори 

Електро-енергетска 

мрежа споменика 

културе Скобаљић 

град 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац,  

ЈП„Електропривреда' 

Министарство 

културе и 

информисања, 

2022-2023 9.908.500,00 

РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Град Лесковац 

Донатори 

Уређење слободних 

површина споменика 

културе Скобаљић 

град 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Министарство 

2022-2023 1.322.490,00 

РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“, 

                                                           
27 Унковић, С., Секуловић, Н. (2010), Мере за ублажавање негативног дејства Светске економске кризе на 

туризам, Сингидунум ревија, Vol 7, No. 2 
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културе и 

информисања,  

ЈП „Србијашуме“, 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш, 

ЈКП „Комуналац'' 

 

 Град Лесковац 

Донатори 

Уређење површина 

туристичке 

инфраструктуре 

споменика културе 

Скобаљић град 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац , 

Одељење за 

привреду, ТОЛ, 

 ЈКП „Комуналац ' 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш, 

ЈП „Србијашуме“ 

2022-2024 7.507.240,00 

РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“, 

Град Лесковац 

Донатори 

Локације за изградњу 

јавних објеката – 

културe споменика 

Скобаљић град 

 

ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац , 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш,  

Народни музеј 

Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

2020-2029 37.600.000,00 

РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Град Лесковац 

Донатори 

Уређење електро – 

енергергетске мреже 

етно-археолошког 

парка Хисар 

Град Лесковац, 

ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац 

ЈП„Електропривреда' 

2021-2023 10.102.500,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Уређење слободних 

површина етно-

археолошког парка 

Хисар 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

ЈКП „Комуналац' 

2022-2023 840.000,00 РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

ЈП „Србијашуме“ 

Град Лесковац 

Донатори 

 

Уређење површина 

туристичке 

инфраструктуре етно-

археолошког парка 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Туристичка 

2022-2024 849.000,00 РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“ 
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Хисар организација 

Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“ 

Град Лесковац 

Донатори 

Изградња трга у 

Лесковцу 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2019-2020 185.798.375,35 

РСД 

 

 

Град Лесковац 

Уређење парка 

“Девет Југовића” у 

Лесковцу 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2020 2.496.035,00 

РСД 

 

 

Град Лесковац 

Опремање урбаних и 

туристичких 

мобилијара града 

Лесковца 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2020-2025 6.000.000,00 

РСД 

 

 

Град Лесковац 

Партерно уређење 

платоа и стаза у 

парку “Девет 

Југовића” у Лесковцу 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2020 3.000.000,00 

РСД 

 

Град Лесковац 

Град Лесковац 

Развој туристичког 

центра на 

Власинском језеру  

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности, 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

2021-2023 120.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Уређење Храма 

Св.Симеона 

Мироточивог 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој 

2020-2025 49.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Енергетска санација 

црквеног конака у 

цркви Свете Тројице 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

Црквена општина 

Лесковац 

2021 2.000.000,00 

РСД 

 

 

Град Лесковац 

Град Лесковац 

Повезивање бисера - 

,,Connecting pearls,, 
Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

Центар за развој 

2020-2021 22.800.000,00 

РСД 

(190.000 ЕУР) 

 

 

 ЕУ –Интеррег- 

ИПА Програм 

прекограничне 

сарадње Србија-

Северна 

Македонија 



111 

 

Јабланичког и 

Пчињског округа,  

Општина Крива 

Паланка, Северна 

Македонија 

Израда ПДР-а за 

подручје Вучја од 

цркве до Скобаљић 

града 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

2021-2022 2.500.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

 

Сређивање кањона 

Вучјанке од Цркве до 

бране 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

 

2021-2022 9.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

 

Сређивање дела 

кањона Вучјанке за 

„free climbing“ 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

2024-2025 3.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

 

Сређивање парка 

Хисар 

 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој 

 ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 15.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 
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Уређење пешачке 

стане од Летексовог 

до старог 

железничког моста 

Град Лесковац 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

ЈП Урбанизам и 

изградња 

2021-2022 3.000.000,00 

РСД 

 

 

 

 Град Лесковац 

 

Реконструкција 

зграде Народног 

музеја у Лесковцу 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Министарство  

културе и 

информисања 

2021-2023 65.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

 

Реконструкција  

Спомен куће 

народног хероја Косте 

Стаменковића 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

2021-2023 3.000.000,00  

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

 

Конзерваторско 

рестаураторски и 

санациони радови 

Градске куће 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац 

 

2021-2022 5.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

 

Реконструкција и 

ревитализација 

Текстилног музеја у 

Стројковцу 

Народни музеj 

Лесковац, 

 Град Лесковац 

Крива Паланка,  

Северна Македонија 

2022-2024 73.000 ЕУР 

 

ИПА Програм 

прекограничне 

сарадње Србија-

Северна 

Македонија 

Изградња спортско – 

рекреативног дечјег 

парка у Лесковцу 

Центар за развој 

Јабланичког и 

Пчињског округа 

2021-2022 5.888.483,40 РС

Д 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Реконструкција и 

санација зграде 

Историјског архива 

Лесковац 

Град Лесковац,  

Историјски архив 

Лесковац,  

Министарство 

културе и 

информисања  

2021-2022 64.375.017,00 

РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Реконструкција Пл. 

Дом „Прека вода“, 

Кукавица  

ПСК Кукавица, 

Град Лесковац, 

ТШ ,,Раде 

Металац’’Лесковац 

2021-2025 6.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Изградња Летње 

баште ЛКЦ 

Град Лесковац, 

Лесковачки 

културни центар, 

ЈП Урбанизам и 

изградња, 

2021-2024 50.000.000,00 

РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 
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Министарство  

културе и 

информисања 

„Завичајно одељење 

“- 

формирање 

завичајног одељења 

за  смештај 

Завичајног фонда 

града Лесковца и 

околине  

Народна библиотека 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

2021-2024 15.000.000,00 

РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Донатори 

„Вртић у природи“ 

-ЕКО ВРТИЋ -  I фаза 

Изградња „Еко 

вртића“ на локацији  

са широким зеленим 

површинама и 

шумама у окружењу, 

погодној за чест 

боравак деце напољу, 

квалитетан ваздух 

као и добре основе за 

неговање свести о 

значају животне 

средине. 

 

 

Предшколска 

установа „Вукица 

Митровић“, 

ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду-

Одсек за локално 

одрживи развој 

 

2021-2025 15.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Трећа фаза сталне 

поставке 

Буне, устанци и 

ратови у лесковачком 

крају  у XIX и XX 

веку 

 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Министарство  

културе и 

информисања 

2022-2025 30.000.000,00 

РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац  

Обнова воденица 

поточара у доњем 

току реке Вучјанке уз 

дегустацију хлеба, 

пецива, проје, сланих 

и слатких пита који 

би се овде 

припремали и 

продавали 

 

 

 

 

Град Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Лесковачки 

културни центар, 

Народни музеј 

Лесковац, 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш 

2021-2025 5.000.000,00 

РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори  
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11. МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ ЛЕСКОВАЦ 

Модел управљања туристичком дестинацијом Лесковац представља скуп активности 

помоћу којих се обавља координисано управљање свим елементима који сачињавају 

туристичку дестинацију: 

- Маркетинг у циљу подстицања људи да посете дестинацију;  

- Пружање и координација услуга како би очекивања на дестинацији била испуњена; 

- Обезбеђење одрживог окружења (физичког, социјалног и економског) у ком се 

развија туризам.  

Менаџмент дестинацијом посматра се  и као скуп, или још боље, као систем 

стратешких и оперативних намера и одлука које се предузимају у циљу управљања 

процесом успостављања, промоције и комерцијализације туристичког производа града 

Лесковца. Основа  дестинацијског менаџмента јесте проналажење склада између 

економских, еколошких и друштвених циљева развоја. Стога је неопходно 

успостављање равнотеже између жеља, интереса и потреба туриста и локалног 

становништва, са једне стране, и природног окружења и инфраструктуре, са друге 

стране.  

Кључни показатељи квалитета управљања дестинацијом треба да буду: задовољство 

туриста, задовољство носилаца понуде, квалитет живота локалног становништва и 

квалитет животне средине.  

Менаџмент туристичком дестинацијом Лесковац полази од анализе окружења 

(макроокружење, тржиште, конкуренција и тд.) и проналажења шанси, а заобилажења 

претњи из окружења, те сазнања о интерним предностима и недостацима и на основу 

тога дефинисања мисије, циљева, смерница, стратегије и укупне организације 

туристичке дестинације. У стратегији управљања туристичком дестинацијом дуго су 

доминирале маркетиншке активности. У центар стратешког управљања данас се 

ставља стратегијско планирање, односно, планирање као процес управљања. Tако се 

планирање појављује као примарни елеменат стратегијског менаџмента. Стратегијски 

менаџмент захтева избор најприкладнијег пута којим туристичка дестинација 

Лесковац дугорочно треба да осигура конкурентску позицију на туристичком 

тржишту.  
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Остваривање циљева пословања  туристичке дестинације Лесковац зависи од њене 

способности да задовољи потребе и жеље туриста, што, с једне стране, захтева добро 

познавање тржишта, а са друге, добру организацију и координацију активности свих 

субјеката који у ланцу вредности учествују у формирању и реализацији туристичког 

производа града. Успех менаџмента туристичком дестинацијом данас се, пре свега, 

мери кроз изградњу система заштите и развоја природног, друштвеног и културно-

историјског окружења, складан развој дестинације у економском, социјалном и 

културном погледу, кроз развијање свести домицилног становништва у корист 

туризма, а све то, поштујући традиционалне вредности туристичке дестинације и 

локалне заједнице. Tо је могуће остварити само усклађивањем активности и 

партнерским односом свих субјеката на територији града Лесковца, пре свега кључних 

стејкхолдера свих сектора друштва. 

   Праћење (мониторинг) Акционог плана захтева прикупљање података о реализацији 

сваког предвиђеног пројекта на основу плана активности, његову временску и 

просторну димензију, inpute (улазе), outpute (излазе) и резултате. Тако би се доносиоци 

одлука редовно информисали о успешности спровођења пројеката и вршиле 

евентуалне корекције и прилагођавања. Евалуација Програма се спроводи 

периодичним оцењивањем њене релевантности, учинка, утицаја и ефикасности 

стратешких и специфичних циљева и мера. Преиспитивањем садржаја пројеката и 

активности, изводе се закључци о успешности спровођења. 

Индикатори мониторинга пружају информације о начину коришћења ресурса, 

износима подршке, броју корисника и сл., док се индикатори за евалуацију 

првенствено односе на резултате и утицаје после праћења, извештавања и ревизије. 

Евалуацијом се обезбеђује увид у ефекте мера подршке са акцентом на анализу њене 

ефективности ради испуњења стратешких циљева и сваке мере појединачно. Смисао 

евалуације је и оцена релевантности, користи (усаглашености ефеката са стварним 

потребама) и одрживости (очекивања у вези са дугорочним ефектима или утицајем 

појединих мера). Мониторингом се преиспитује контекст програма и остваривања 

излазних параметара, током спровођења Програма ради корекције могућих одступања 

од оперативних циљева. При спровођењу и мерењу напретка Акционог плана, захтева 

се систематско и редовно праћење на локалном нивоу. Притом се прати и ниво 
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припреме приоритетних пројеката и њиховог спровођења у односу на план и 

прикупљају подаци о достигнућима, количинама и искоришћеним ресурсима да би се 

измерио обим планираних циљева. Треба припремити годишње извештаје са 

квантитативним и квалитативним подацима везаним за спровођење Програма развоја 

са финансијским расходима, мониторинг табелама индикатора излаза и резултата за 

сваку од мера.  

Евалуација се одвија до 2025. године да би се оценио напредак у спровођењу 

Програма, истражиле опције за његово унапређење и препоруке за ревизију. Основне 

Активности на спровођењу праћења и оцене ефеката Програма развоја туризма града 

Лесковца су: Утврђивање листе индикатора резултата и утицаја који одговарају 

хијерархији приоритетних циљева из овог документа и Израда годишњих извештаја. 

 

 

     Слика 60. Очување живота на земљи – одржива заједница 

      
     Извор: Градска управа града Лесковца 



АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЛЕСКОВЦА 2020-2025. ГОДИНЕ   

 

Стратешки циљ 1: Одрживи економски развој заснован на развоју туризма  

Оперативни циљ  Мера Пројекат/Активност(и) Носиоци, 

Партнери 

Време-

нски 

оквир 

Вредност и извори 

финансирања 

Индикатори Статус 

1.1. Одрживи 

развој туризма и 

предузетништва 

у туризму 

Мера 1.1.1. 

Подстицај 

развоја 

туристичке 

инфра и 

супраструктуре 

Комунално опремање 

локације споменика 

културе Скобаљић град 

– Саобраћајне   

површине 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања,  

ЈП „Србијашуме“ 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш 

  

 

2022-2023 101.679.352,00 РСД 

 

 Министарство 

културе и 

информисања, 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш, 

ЈП „Србијашуме“ 

Град Лесковац 

Донатори 

Израђена техничка 

документација за 

пројекат; 

Изграђене 

саобраћајне 

површине за 

саобраћајнице и 

мирујући саобраћај 

и саобраћајна 

сигнализација; 

Изграђене пешачке 

стазе  

Пројектна 

идеја 

Систем за 

водоснабдевање и 

Систем канализације 

споменика културе 

Скобаљић град 

Град Лесковац, 

ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац 

ЈКП „Водовод'', 

Министарство 

културе и 

информисања 

2023-2024 10.642.800,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања,  

Град Лесковац 

Донатори 

Израђена техничка 

документација,  

водоводна мрежа, 

канализациона 

мрежа и три 

септичке јаме  

Пројектна 

идеја 

Електро-енергетска 

мрежа споменика 

културе Скобаљић град 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац,  

ЈП„Електропривреда' 

Министарство 

културе и 

информисања, 

2022-2023 9.908.500,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Град Лесковац 

Донатори 

Израђена техничка 

документација; 

Изграђена јавна 

расвета на 

стубовима са 

реконструкцијом 

постојеће НН 

ваздушне мреже  

Пројектна 

идеја 

Уређење слободних 

површина споменика 

културе Скобаљић град 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Министарство 

2022-2023 1.322.490,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

Израђена техничка 

документације за 

јавно зеленило; 

Уређене слободне 

Пројектна 

идеја 
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културе и 

информисања,  

ЈП „Србијашуме“, 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш, 

ЈКП „Комуналац'' 

 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“, 

Град Лесковац 

Донатори 

површине јавног 

зеленила; 

Обављена набавка, 

транспорт и 

монтажа мобилијара 

за децу, пењалица у 

пешчанику, висећи 

мост, клацкалица и 

љуљашка 

Уређење површина 

туристичке 

инфраструктуре 

споменика културе 

Скобаљић град 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац , 

Одељење за 

привреду, ТОЛ, 

 ЈКП „Комуналац ' 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш, 

ЈП „Србијашуме“ 

2022-2024 7.507.240,00 РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“, 

Град Лесковац 

Донатори 

Израђена техничка 

документација за 

постављање 

туристичке 

сигнализације и 

инфо табле; 

Уређена и изграђена 

површина  и 

објекати туристичке 

инфраструктуре: 

туристичка 

сигнализација и 10 

инфо табла, 

видиковац  и 

надстрешница са 

теголом, на две 

локације. 

дрвена кућица са 

полуоблицама од 40 

m2, летња учионица, 

инфопулт, ограда од 

облица и монтажни 

јавни тоалети 2 ком. 

Пројектна 

идеја 

Локације за изградњу 

јавних објеката – 

културe споменика 

Скобаљић град 

 

ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац , 

Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш,  

Народни музеј 

2020-2029 37.600.000,00 РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Израђена детаљна 

техничка, геодетска 

и фото 

документација 

постојећег стања 

свих видљивих 

Пројектна 

идеја 
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Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Донатори 

архитектонских 

структура након 

чишћења терена; 

Обављени радови на 

терену; 

Израђена пројектна 

документација 

хитних 

спашавалачких 

радова на 

оригиналним 

аритектонским 

структурама; 

Израђена пројектна 

документација за 

извођење 

конзерваторско-

рестаураторских 

радова на 

археолошки 

истраженим 

деловима утврђења; 

Завршени радови на 

валоризацији и 

заштити подручја од 

стране Завода за 

заштиту природе; 

Израђен план 

општег уређења и 

презентације 

утврђења; 

Реализована 

заштитна 

археолошка 

истраживања за 

спровођење 

основних 

конзерваторско-

рестаураторских 
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радова; 

Завршени 

конзерваторско-

рестаураторски 

радови на 

архитектонским 

структурама 
утврђења 

Уређење електро – 

енергергетске мреже 

етно-археолошког 

парка Хисар 

Град Лесковац, 

ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац 

ЈП„Електропривреда' 

2021-2023 10.102.500,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Израђена техничка 

документација; 

Изграђена јавна 

расвета и светиљке 

са ЛЕД изворима и 

стубовима 

Пројектна 

идеја 

Уређење слободних 

површина етно-

археолошког парка 

Хисар 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈКП „Комуналац' 

2022-2023 840.000,00 РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

ЈП „Србијашуме“ 

Град Лесковац 

Донатори 

Израђена техничка 

документација и 

уређене слободне 

површине за јавно 

зеленило; 

Набављен,  

транспортован и 

монтиран 

мобилијар: клупе, 

канте, столови и 

дечији реквизити.  

Пројектна 

идеја 

Уређење површина 

туристичке 

инфраструктуре етно-

археолошког парка 

Хисар 

Град Лесковац, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња Лесковац, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“ 

2022-2024 849.000,00 РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања, 

ЈП „Србијашуме“ 

Град Лесковац 

Донатори 

Израђена техничка 

документација; 

Уређене и изграђене 

површине и објекти 

туристичке 

инфраструктуре: 

туристичка 

сигнализација, инфо 

табле и др. 

Пројектна 

идеја 

Изградња трга у 

Лесковцу 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

2019-2020 185.798.375,35 РСД 

 

Изграђен трг Реализациј

а у току 
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изградња” Лесковац Град Лесковац 

Уређење парка “Девет 

Југовића” у Лесковцу 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2020 2.496.035,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Уређен парк „Девет 

Југовића“ 

Реализациј

а у току 

Опремање урбаних и 

туристичких 

мобилијара града 

Лесковца 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2020-2025 6.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Уређене јавне 

површине и 

опремљене урбаним 

мобилијаром 

Реализациј

а у току 

Партерно уређење 

платоа и стаза у парку 

“Девет Југовића” у 

Лесковцу 

Град Лесковац, ЈП 

“Урбанизам и 

изградња” Лесковац 

2020 3.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Уређен плато и 

стазе у парку „Девет 

Југовића“ 

Реализациј

а у току 

Развој туристичког 

центра на Власинском 

језеру  

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности, 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

2021-2023 120.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Санирани објекти и 

опремљене зграде, 

изграђена 

унутрашња 

инфраструктура и 

инфраструктура 

комплекса, 

пројектован и 

изграђен прикључак 

на јавну инфрастр. 

Пројектна 

идеја 

Уређење Храма 

Св.Симеона 

Мироточивог 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој 

2020-2025 49.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Изграђен мермерни 

под 270 m2.;  Уређен 

партер  и 

осветљење. 

Сређен иконостас и  

олтарски део; 

Изграђен оградни 

зид Храма; 

Израђен пројекат за 

извођење радова на 

огради  

Пројектна 

идеја 

Енергетска санација 

црквеног конака у 

цркви Свете Тројице 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

2021 2.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Извршена термичка 

изолација зидова  

Пројектна 

идеја 
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локални развој, 

Црквена општина 

Лесковац 

Повезивање бисера - 

,,Connecting pearls,, 
Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

Центар за развој 

Јабланичког и 

Пчињског округа,  

Општина Крива 

Паланка, Северна 

Македонија 

2020-2021 22.800.000,00 РСД 

(190.000 ЕУР) 

 

ЕУ –Интеррег- 

ИПА Програм 

прекограничне 

сарадње Србија-

Северна Македонија 

Реконструисане 

пешачке стазе од 

Цркве до Скобаљић 

града, 

Уређен део кањона 

Вучјанке од 

електране до 

Ђокиних вирова; 

Реконструисан 

мобилијар и 

постављене инфо 

табле  

Реализациј

а у току 

Израда ПДР-а за 

подручје Вучја од 

цркве до Скобаљић 

града 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

2021-2022 2.500.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

 

Израђен ПДР-а за 

подручје Вучја од 

цркве до Скобаљић 

града  

Пројектна 

идеја 

Сређивање кањона 

Вучјанке од Цркве до 

бране 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

 

2021-2022 9.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

 

Реконструисан 

доводни канал за 

воденице; 

Израђен прилаз од 

канала до Девказана 

са платоом за 

купаче;  

Урађен пешачки 

мост од Цркве 

преко реке  

Пројектна 

идеја 

Сређивање дела 

кањона Вучјанке за 

„free climbing“ 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

2024-2025 3.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Уређена природна 

стена за пењање- 

free climbing  

Пројектна 

идеја 
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локални развој, 

 ЈП Урбанизам и 

изградња 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

 

Сређивање парка 

Хисар 

 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој 

 ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 15.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

 

Јасна власничка 

структура; 

Уређена пешачка 

стаза до репетитора. 

Постављене рампе 

за онемогућавање 

кретања возила; 

Постављене 

клупице и канте за 

отпатке; Обновљена 

вегетација 

чишћење, сеча и 

пошумљавање; 

Постављене инфо 

табле, 

Формиран етно 

архео парк 

 

Уређење пешачке стане 

од Летексовог до старог 

железничког моста 

Град Лесковац 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој, 

ЈП Урбанизам и 

изградња 

2021-2022 3.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

 

Очишћено шибље и 

трава; 

Насуте и утабане 

стазе  

 

Реконструкција зграде 

Народног музеја у 

Лесковцу 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Министарство  

културе и 

информисања 

2021-2023 65.000.000,00 РСД 

 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

 

Реконструисан 

музеј, санирана 

влага у депоима 

Музеја 

Пројектна 

идеја 
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Реконструкција  

Спомен куће народног 

хероја Косте 

Стаменковића 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Завод за заштиту 

споменика, Ниш 

2021-2023 3.000.000,00  РСД 

 

 

Град Лесковац 

 

Реконструисана 

Спомен кућа 

народног хероја 

Косте 

Стаменковића  

Пројектна 

идеја 

Конзерваторско 

рестаураторски и 

санациони радови 

Градске куће 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац 

 

2021-2022 5.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

 

Завршени 

конзерваторско 

рестаураторски и 

санациони радови 

Градске куће 

Пројектна 

идеја 

Реконструкција и 

ревитализација 

Текстилног музеја у 

Стројковцу 

Народни музеj 

Лесковац, 

 Град Лесковац 

Крива Паланка,  

Северна Македонија 

2022-2024 73.000 ЕУР 

ИПА Програм 

прекограничне 

сарадње Србија-

Северна Македонија  

Реконструисан и 

ревитализован 

Текстилни музеј у 

Стројковцу 

Пројектна 

идеја 

Изградња спортско – 

рекреативног дечјег 

парка у Лесковцу 

Центар за развој 

Јабланичког и 

Пчињског округа 

2021-2022 5.888.483,40 РСД 

Град Лесковац 

Донатори 

 

Изграђен спортско – 

рекреативни дечји 

парк у Лесковцу 

Пројектна 

идеја 

Реконструкција и 

санација зграде 

Историјског архива 

Лесковац 

Град Лесковац,  

Историјски архив 

Лесковац,  

Министарство 

културе и 

информисања  

2021-2022 64.375.017,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Реконструисана и 

санирана зграда 

Историјског архива 

Лесковац 

Пројектна 

идеја 

Реконструкција Пл. 

Дом „Прека вода“, 

Кукавица  

ПСК Кукавица, 

Град Лесковац, 

ТШ ,,Раде 

Металац’’Лесковац 

ЈП “Србијашуме“ 

2021-2025 6.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Реконструисан  

објекат,сређено 

двориште и стаза до 

њега, постављене 

вештачке стене за 

спортско пењање, 

помагала за 

спортисте и 

планинаре 

Пројектна 

идеја 

Уређење планинарских 

и пешачких стаза  на 

планини Кукавици 

ПСК Кукавица, 

Град Лесковац, 

ТШ ,,Раде Металац“ 

Лесковац 

2021-2025 1.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Уређено 250 km 

планинарских и 

пешачких стаза на  

Кукавици,  

Пројектна 

идеја 
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ЈП “Србијашуме“ Донатори рашчишћени 

путокази, 

постављене 

едукативне табле, 

клупе, ограде и 

уређен видиковац 

Соколска стена 

Постављање 

едукативне стазе око 

Скобаљић града и 

Кањона реке Вучјанке 

ПСК Кукавица, 

Град Лесковац,  

ТШ ,,Раде Металац“ 

Лесковац, 

ЈП “Србијашуме“ 

2021-2025 1.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Постављени 

путокази  из више 

праваца и 

едукативне табле 

везане за културу 

града и флору и 

фауну Кукавице, са 

акцентом на 

ендемичне врсте 

Пројектна 

идеја 

Изградња Летње баште 

ЛКЦ 

Град Лесковац, 

Лесковачки 

културни центар, 

ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Министарство  

културе и 

информисања 

2021-2024 50.000.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Изграђена Летња 

башта ЛКЦ 

Пројектна 

идеја 

„Завичајно одељење “- 

формирање завичајног 

одељења за  смештај 

Завичајног фонда града 

Лесковца и околине  

Народна библиотека 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

2021-2024 15.000.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Донатори 

Уређен и адаптиран 

простор за смештај 

Завичајног фонда са 

галеријом 

Пројектна 

идеја 

  „Вртић у природи“ 

-ЕКО ВРТИЋ -  I фаза 

Изградња „Еко 

вртића“ на локацији  

са широким зеленим 

површинама и шумама 

у окружењу, погодној 

Предшколска 

установа „Вукица 

Митровић“, 

ЈП Урбанизам и 

изградња, 

Одељење за 

привреду и 

2021-2025 15.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Изграђен и 

опремљен „Еко 

вртић“: 

- 2 спаваоне за по  

петнаесторо деце 

- Заједнички 

простор трпезарије 

Пројектна 

идеја 
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за чест боравак деце 

напољу, квалитетан 

ваздух као и добре 

основе за неговање 

свести о значају 

животне средине. 

 

 

пољопривреду-

Одсек за локално 

одрживи развој 

 

- Санитарни чвор за 

децу и одрасле 

- 30 кревета за децу 

- 3 кревета за 

одрасле 

Набављена опрема 

за реализацију 

рекреативног и 

еколошког 

програма: 

-еколошки 

мобилијар 

- учионица на 

отвореном 

- базен за децу 

-  10 дечијих шатора  

- санке за снег 15 

ком 

- 30 пари скија 

-еколошки 

истраживачки сет 

 Мера 1.1.2. 

Подстицаји за 

развој 

предузетништва 

у туризму 

Организовање обуке за: 

- уређење, опремање и 

категоризацију 

објеката у домаћој 

радиности (собе, куће, 

апартмани, сеоско 

туристичко 

домаћинство) од 

значаја за развој 

руралног туризма, 

-- коришћење ИПАРД 

програма за 

предузетнике у 

руралном туризму 

(писање бизнис 

планова, продаја и 

промоција, пласман 

производа...) 

Град Лесковац 

Oдељење за 

привреду и 

пољопривреду-

Одсек за локално 

одрживи развој, 
Туристичка 

организација 

Лесковац 

 

2021-2025 1.500.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Завршене обуке; 

Обучена физичка 

лица за пружање 

услуга смештаја  у 

приватном 

власништу; 

Обучени 

предузетници за 

коришћење ИПАРД 

програма  у 

руралном туризму  

Пројектна 

идеја 
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  Подстицање младих у 

руралним срединама за 

самозапошљавање  

кроз формирање 

омладинских задруга и 

удружења 

 

 

Град Лесковац, 

Канцеларија за 

младе, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду 

 

2021-2025 1.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Информисани и 

обучени  млади у 

руралним 

срединама за 

самозапошљавање  

кроз формирање 

омладинских 

задруга и удружења  

Пројектна 

идеја 

Стратешки циљ 2:  Повећање конкурентности туристичке понуде  

Оперативни циљ  Мера  Пројекат/Активност(и) Носиоци, 

Партнери 

Временс

ки оквир 

Вредност и извори 

финансирања 

Индикатори Статус 

2.1.Развој туристичких 

производа 
2.1.1. 

Креирање 

атрактивних 

садржаја у 

туристичкој 

понуди 

Магија синергије -The 

Magic of Synergies 

Водећи 

партнер: 

Општина Елин 

Пелин 

(Бугарска) 

Партнери: 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

 и Центар за 

развој 

Јабланичког и 

Пчињског 

округа 

2020-2021 196.134,17 ЕУР 

 

ЕУ – Интеррег –  

ИПА Програм 

прекограничне 

срадње Бугарска - 

Србија 

Набавка и 

пуштање у рад 

туристичког воза 

по 

најсавременијим 

стандардима ЕУ; 

Организована два 

фестивала 

„Шопски дани 

фолклора“ у 

Лесковцу и 

„Лесковачки 

роштиљ“ у Елин 

Пелину 

Реализациј

а и току 

Креирање културно 

тематских туристичких 

рута  на прилазима 

Кукавици из два 

правца: Лесковац - 

Стројковце - Чукљеник 

- Влаина (28 km) и 

Лесковац - Вучје - врх 

Кукавице (40 km).  

Град Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Удружења са 

локалног 

нивоа, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Народни музеј 

Лесковац 

2021-2025 2.000.000,00  РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Развијене 

културно тематске 

туристичке руте 

на прилазима 

планини 

Кукавици 

Пројектна 

идеја 

Оранизовање Град Лесковац,  2022-2025 2.000.000,00 РСД Организоване и Пројектна 
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уметничких (ликовне, 

графичке, вајарске, 

фото...) колонија у 

близини природних, 

културно историјских 

и археолошких 

локалитета 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Удружења са 

локалног 

нивоа, 

Народни музеј 

Лесковац  

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

реализоване 

уметничке 

колоније као 

саставни део 

туристичке 

понуде Лесковца 

идеја 

Организовање нових и 

унапређење постојећих 

манифестација и 

културних догађаја за 

децу и млађу 

популацију  са 

атрактивним 

програмским 

садржајима  

Град Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Удружења са 

локалног 

нивоа, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Центар за 

стручно 

усавршавање у 

образовању, 

Народна 

библиотека 

Лесковац 

2021-2025 1.500.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Уведене нове и 

унапређене 

постојеће  

манифестације и 

културни догађаји 

у туристичкој 

понуди града 

Лесковца 

Пројектна 

идеја 

Креирање 

рекреативних тура на 

Кукавици и уз 

Грделичку клисуру: 

шеталишта, стазе 

здравља, трим, 

планинарске и стазе за 

планински бициклизам 

и едукативних тура на  

теме: флоре, лековитог 

ПСК Кукавица, 

Град Лесковац, 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Трговинско-

2021-2025 3.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Креиране 

едукативне и 

рекреативне туре 

на Кукавици и уз 

Грделичку 

клисуру 

Пројектна 

идеја 
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и зачинског биља, 

оријентиринга и фото 

сафарија 

 

угоститељска 

школа 

Лесковац, 

ТШ „Раде 

Металац“ 

Лесковац, ЈП 

„Србијашуме“ 

Лесковац, 

Бициклистичка 

друштва, 

Удружења 

Виртуелни обилазак 

верских објеката у 

Лесковцу 

- мапирање верских 

објеката у Лесковцу 

- израда апликације за 

виртуелни обилазак 

верских објеката у 

Лесковцу 

- дигитализација икона 

Град Лесковац, 

Одељење за 

друштвене 

делатности и 

локални развој 

2021-2022 1.800.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Мапирани верски 

објекати у 

Лесковцу; 

Израђена 

апликација за 

виртуелни 

обилазак верских 

објеката; Урађена 

дигитализација 

икона  

Пројектна 

идеја 

Трећа фаза сталне 

поставке 

Буне, устанци и ратови 

у лесковачком крају  у 

XIX и XX веку 

 

Народни музеј 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Министарство  

културе и 

информисања 

2022-2025 30.000.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Урађена трећа 

фаза сталне 

поставке Буне, 

устанци и ратови 

у лесковачком 

крају XIX и XX в. 

Пројектна 

идеја 

  Искуствени туризам – 

припрема и дегустација 

хране на сеоском 

туристичком 

газдинству (лесковачки 

ајвар-производ са 

заштићеним 

географским пореклом) 

Удружење 

„Лесковачки 

ајвар“, 

Град Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

СЕЕДЕВ 

2021-2025 1.500.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Туристи су на 

сеоском 

газдинству 

учествовали у 

припреми и 

дегустацији 

лесковачког 

ајвара 

Пројектна 

идеја 
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Србија 

Унапређење 

локалитета на рутама: 

Пут римских царева 

(Царичин град) и 

Путевима Тесле и 

Станојевића 

(хидроелектрана 

Вучје). 

Увођење анимације, 

преко модела „Story 

telling“ (“living history” 

и „living heritage”) – 

костимиране личности  

дочекују и приповедају 

занимљиве приче у 

вези са рутом испред 

сваког од локалитета 

Град Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Народни музеј 

Лесковац, 

Трговинско-

угоститељска 

школа 

Лесковац, 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе Ниш 

2021-2025 3.000.000,00 РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Креирана 

туристичка 

понуда са 

анимацијом и 

интерактивним 

садржајима на 

поменутом 

археолошком 

садржају и 

локалитетима 

 

Пројектна 

идеја 

Обнова воденица 

поточара у доњем току 

реке Вучјанке уз 

дегустацију хлеба, 

пецива, проје, сланих и 

слатких пита који би се 

овде припремали и 

продавали 

 

 

 

 

Град Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Народни музеј 

Лесковац, 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе Ниш 

2021-2025 5.000.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Обновљене 

воденице 

поточаре у доњем 

току реке 

Вучјанке и 

опремљен 

дегустациони 

простор 

Пројектна 

идеја 
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Организовање летњих 

школа и кампова у 

природи (еко кампови, 

екскурзије, стручни и 

студијски боравци за 

одрасле) у оквиру 

заштићених природних 

добара -Зелениче, 

подручје око 

Јашуњских манастира 

и природних вредности 

- Грделичка клисура и 

кањон Вучјанке 

Град Лесковац, 

Одељење за 

заштиту 

животне 

средине, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Канцеларија за 

младе, 

ЈП 

„Србијашуме“, 

Планинарска 

друштва, 

Удружења 

2022-2024 3.000.000,00 РСД 

 

 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Организоване и 

реализоване летње 

школе и кампови 

у природи на 

подручју 

Зеленича, 

Јашуњских 

манастира,  

Грделичке 

клисуре и кањона 

Вучјанке 

Пројектна 

идеја 

  „Вртић у природи“ 

-ЕКО ВРТИЋ -  II фаза 

Разноврсне радионице 

и активности у 

сарадњи са локалном 

заједницом 

Развијање здравих 

стилова живота код 

деце, буђење и развој 

еколошке свести деце, 

социјализација и 

подстицање  

психофизичког развоја 

деце кроз интеракцију 

са другом децом и 

природом, 

стимулисање развоја 

дечјих интересовања 

кроз игру у природи. 

Покретањем оваквих 

иницијатива утиче се 

на развој свести о 

еколошком значају код 

деце на сасвим раном 

Предшколска 

установа 

„Вукица 

Митровић“, 

ЈП Урбанизам 

и изградња, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду-

Одсек за 

локално 

одрживи развој 

 

2021-2025 15.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Реализоване 

радионице: 

Живи здраво, 

„Природа и ја“, 

„Теренске игре“, 

„Спашавање 

земље и 

опстанак“, 

„Групне игре у 

природи“, 

„Учествуј и буди 

друг“, „Покажи 

шта знаш“. 

Реализоване 

посете и обиласци 

културно-

историјских 

споменика, 

православних 

храмова, сеоских 

домаћинстава и 

разних 

знаменитости.  

Пројектна 

идеја 
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узрасту.  

2.2.Креирање интегрисане 

туристичке понуде 

дестинације Јабланичко-

Пчињског округа 

2.2.1.Проактив

но учешће у 

раду РТО 

Југоисточна 

Србије 

Учествовање у 

пројектима, 

семинарима и 

радионицама у оквиру 

РТО Југоисточна 

Србија 

Град Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Јабланички 

управни округ 

 

2021-2025 2.000.000,00 РСД 

 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

је добро 

позиционирана и 

препозната по 

туристичкој 

понуди у оквиру 

РТО ЈИ Србија 

Пројектна 

идеја 

2.3. Унапређење 
квалитета услуга као 
кључни фактор 
конкурентности у 
туризму 

2.3.1. 

Едуковање и 
усавршавање 
људских 
ресурса у 
туризму 

Усавршавање  кадрова 

у области туризма и 

угоститељства кроз 

обуке за послодавце, 

запослене, полагање 

испита за туристичке 

водиче, анимација у 

туризму и 

дестинацијски 

менаџмент као кључни 

фактор за реализацију 

аутентичних и 

Град Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Центар за 

стручно 

усавршавање у 

образовању 

Лесковац, 

2021-2025 2.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Побољшање 

знања, вештина и 

способности 

радне снаге у 

туризму 

дестинације 

Лесковац-обучени 

кадрови у области 

туризма и 

угоститељства су 

кључ за повећање 

конкурентности 

Континуир

ана 

пројектна 

активност 
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јединствених искустава 

у оквиру дестинације 

Лесковац 

 туристичке 

понуде града 

Лесковца 

   Едукација и  

упознавање са 

туристичким 

потенцијалима града и 

окружења  за ученике 

средњих  школа са 

територије града 

Лесковца – пешачка 

тура,  организација 

излета и екскурзија 

Трговинско-

угоститељска 

школа 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Народни музеј, 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

2021-2025 1.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Донатори 

Завршена 

едукација и  

упознавање са 

туристичким 

потенцијалима 

града и окружења 

за ученике 

средњих  школа са 

територије града 

Лесковца  

Пројектна 

идеја 

  Конкурс за 

финансирање 

омладинских 

волонтерских 

пројеката у циљу 

подстицања активизма 

и волонтеризма младих  

„Активирај се“  

Град Лесковац, 

Канцеларија 

за младе 

2021-2025 10.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Реализован 

Конкурс за 

финансирање 

омладинских 

волонтерских 

пројеката у циљу 

подстицања 

активизма и 

волонтеризма 

младих   

Пројектна 

идеја 

  Организовање  

бесплатних семинара, 

радионица и обука  

подизања знања, 

вештина и 

компетенција младих  

Град Лесковац, 

Канцеларија 

за младе 

 

2021-2025 3.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Организовани 

бесплатни 

семинари, 

радионице и обуке  

подизања знања, 

вештина и 

компетенција 

младих  

Пројектна 

идеја 
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Стратешки циљ 3: Побољшање имиџа Лесковца као туристичке дестинације  

 

Оперативни циљ  Мера  Пројекат/Активност(и) Носиоци, 

Партнери 

Временски 

оквир 

Вредност и 

извори 

финансирања 

Индикатори Статус 

3.1. Развој имиџа и 

бренда града Лесковца 

3.1.1. Израда 

Плана 

промотивних/ 

маркетинг 

активности 

града Лесковца 

План 

промотивних/маркетинг 

активности града 

Лесковца 

Туристичка 

организација 

града Лесковца 

2023-2025 500.000,00 РСД 

Министарство 

трговине, туризма 

и 

телекомуникација 

Град Лесковац 

Израђен План 

промотивних/мар

кетинг активности 

града Лесковца 

Обавеза по 

Закону о 

планском 

систему 

3.1.2.Креирање 

дестинацијског 

гастрономског 

бренда града 

Лесковца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имплементација 

аутохтоне гастрономске 

понуде и иновативних 

садржај 

  

 

Академија 

струковних 

студија Јужна 

Србија , 

Град Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Удружења, 

Партнерске 

високошколске 

установе из 

региона Зап. 

Балкана 

2021-2025 3.500.000,00 РСД 

 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Кроз увођење, 

промоцију и 

дегустацију 

традиционалних 

јела Град 

Лесковац је 

препознат као 

атрактивна 

гастрономска 

дестинација 

 

Пројектна 

идеја 

Заштита производа са 

географским пореклом- 

„ Локошничка зачинска 

паприка“. 

 

Пројекат подразумева: 

заштиту и подстицање 

производње аутохтоних 

производа на 

традиционалан начин, 

Град Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Технолошки 

факултет 

Лесковац, 

2021-2025 1.500.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

„ Локошничка 

зачинска паприка“ 

је заштићени 

производ са 

географским 

пореклом. 

Подизање  и 

стандардизација 

квалитета овог 

производа 

Пројектна 

идеја 
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односно производа који 

се одликују посебним 

квалитетом; 

увођење нових знања и 

технологија које ће 

унапредити квалитет и 

одговорити захтевима 

савременог тржишта, уз 

истовремено очување 

аутентичности 

производа. 

Привредна 

комора 

Лесковац, 

Удружења, 

СЕЕДЕВ 

Србија 

омогућава 

стицање  сталних 

купаца и 

истовремено  

задржава се 

„живот“ у 

руралним 
подручјима. 

Фестивал  „Дани 

лесковачке мућкалице“- 

увођење нове 

манифестације у 

туристичку понуду 

града Лесковца 

 

Академија 

струковних 

студија Јужна 

Србија, 

Град Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду-

Одсек за 

локално 

одрживи 

развој, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Удружења 

2021-2025 4.000.000,00 РСД 

 

Академија 

струковних 

студија Јужна 

Србија 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Одржан 

дводневни 

гастрономски 

фестивал  „Дани 

лесковачке 

мућкалице“ са 

ревијалним и 

такмичарским 

делом. 

Пројектна 

идеја која 

ће након 

увођења 

бити 

годишња 

програмск

а 

активност 

Промоција 

традиционалних и 

брендираних производа 

града Лесковца  

Град Лесковац, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду, 

Удружења, 

Привредна 

комора 

Лесковац 

2021-2025  1.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Одржане 

презентације и 

дегустације 

локалних 

традиционалних 

производа  

Пројектна 

идеја 
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3.1.3. 

Маркетинг и 

промоција 

Унапређење система 

прикупљања података о 

туристичкој тражњи 
кроз увођење 

континуираног и 

комплексног 

истраживања свих 

сегмената посетилаца 

 

Туристичка 

организација 

Лесковац у 

сарадњи са 

осталим 

актерима од 

значаја за 

развој туризма 

града Лесковца 

2021-2025 1.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Креиран 

истраживачки 

инструмент и 

установљен 

механизам 

континуираног 

спровођења 

истраживања 

Пројектна 

идеја 

Унапређење система 

информисања туриста 

кроз креирање офлајн 

мобилне апликације 

(Андроид и Ајфон) за 

обилазак и лакше 

сналажење у граду 

Лесковцу и план њене 

промоције туристима 

Град Лесковац, 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

2021-2025 1.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Офлајн мобилна 

апликација 

креирана и 

доступна на 

Google Playstore и 

App Store, 

разрађен план 

промоције 

апликације 

Пројектна 

идеја 

Валоризација и 

повећање 

препознатљивости 

туристичког 

потенцијала града 

Лесковца кроз 

регионални ГИС портал 

Град Лесковац, 

ЕУПРО 

( ЕУ у 

партнерству са 

Владом РС ) 

2021 83.130 ЕУР 

 

Град Лесковац, 

ЕУПРО 

( ЕУ у 

партнерству са 

Владом РС ) 

 

Валоризовани 

туристички 

потенцијали  

града Лесковца у 

складу са 

принципима 

доброг 

управљања, кроз 

јавно доступне 

информације 

регионалног 

карактера о 

туристичким 

потенцијалима 

Пројекат у 

току 

Промоција и израда 

каталога и промо 

материјала туристичких 

потенцијала (хотели, 

хостели, ресторани...) 

Град Лесковац, 

Одељење за 

привреду и 

пољопривреду-

Одсек за 

локално 

2022-2025 1.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Израђен и 

промовисан промо 

материјал 

Пројектна 

идеја 
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одрживи 

развој, 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

Израда реплика према 

артефактима из Етно - 

архео парка на 

Хисару  и Царичиног 

града и према фундусу 

Музеја текстилне 

индустрије у 

Стројковцу. 

Организовати модне 

ревије Етно мреже и 

ручно рађених одевних 

предмета у кућама Б. 

Димитријевића Пиксле 

и Шоп-Ђокића.  

Увести „Story telling“ за 

групне посете 

(костимирано лице 

дочекује госте и 

приповеда приче и 

легенде о обе куће и 

локалним приликама 

тог времена).  

Град Лесковац,  

Народни музеј 

Лесковац,  

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Школа за 

текстил и 

дизајн 

Лесковац, 

Удружења 

 

2021-2023 3.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Креирана 

аутентична 

сувенирска 

понуда града 

Лесковца -

израђене реплике 

према 

артефактима из 

Етно-архео парка 

на Хисару,  

Царичиног града 

и Музеја 

текстилне 

индустрије у 

Стројковцу. 

Реализоване 

модне ревије Етно 

мреже у кућама 

Боре 

Димитријевића 

Пиксле и Шоп-

Ђокића. 

 

    Подршка у промоцији 

града при разним 

међународним 

регионалним и 

локалним 

манифестацијама и 

такмичењима 

Трговинско-

угоститељска 

школа , 

Град Лесковац, 

Одељење за  

привреду и 

пољопривреду, 

Туристичка 

организација 

Лесковац, 

Привредна 

2021-2025 2.000.000,00 РСД 

 

Град Лесковац 

Република Србија 

Донатори 

Организоване 

промоције града 

при разним 

међународним 

регионалним и 

локалним 

манифестацијама 

и такмичењима  

Пројектна 

идеја 
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комора 

Лесковац 

  Организација 

привредно - туристичке 

манифестације 

"Роштиљијада" 

Град Лесковац, 

Одељење за  

привреду и 

пољопривреду, 

Туристичка 

организација 

Лесковац 

2021, 2022, 

2023, 2024, 

2025 

18.770.000,00 РСД 

 

Министарство 

трговине, туризма 

и 

телекомуникација 

Град Лесковац 

Организована 

привредно - 

туристичка 

манифестација 

"Роштиљијада" 

Годишња 

програмск

а 

активност 

  Организација 

међународног 

фестивала и летње 

академије музике -

STRINGS 

Град Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Министарство 

културе и 

информисања 

2020, 2021, 

2022, 2023, 

2024, 2025 

 5.000.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Организован 

међународни 

фестивал и летње 

академије музике 

-STRINGS 

Годишња 

програмск

а 

активност 

  Организовање 

Лесковачког 

интернационалног 

фестивала филмске 

режије -LIFFE 

Град Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Министарство 

културе и 

информисања, 

Филмски 

центар Србије 

2020, 2021, 

2022, 2023, 

2024, 2025 

 8.000.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Организован 

Лесковачки 

интернационални 

фестивал филмске 

режије -LIFFE 

Годишња 

програмск

а 

активност 

  Организовање Самита 

фотографа екс 

Југославије 

Град Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

центар, 

Фото клуб 

Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

 

2020, 2021, 

2022, 2023, 

2024, 2025 

 1.200.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Организован 

Самит фотографа 

екс Југославије 

Годишња 

програмск

а 

активност 

  Организовање 

Фестивала аматерске 

позоришне режије -

Град Лесковац, 

Лесковачки 

културни 

2020, 2021, 

2022, 2023, 

2024, 2025 

1.300.000,00 РСД 

 

Министарство 

Организован 

Фестивал 

аматерске 

Годишња 

програмск

а 
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ФАПОР центар, 

Министарство 

културе и 

информисања 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

позоришне режије 

-ФАПОР 

активност 

  „МЕТАМОРФОЗА“ 

Фестивал младих 

позоришних старалаца 

Народно 

позориште 

Лесковац, 

Град Лесковац, 

Министарство 

културе и 

информисања 

2021,2022, 

2023,2024, 

2025 

3.000.000,00 РСД 

 

Министарство 

културе и 

информисања 

Град Лесковац 

Организован 

фестивал младих 

позоришних 

старалаца 

„Метаморфоза“ 

Годишња 

програмск

а 

активност 



   

ЗАКЉУЧАК  

Програм развоја туризма града Лесковца са Акционим планом 2020 - 2025. године 

је први стратешки документ у области туризма града Лесковца и као такав има велики 

значај и представља нову прилику за развој. 

Град Лесковац поседује капацитете развојних фактора те има компаративних 

предности у туризму у односу на сличне градове у Републици Србији и земљама 

окружења.  

Основни изазов приликом израде Програма био је обухватити што шири спектар 

ресурса чија би се валоризација извршила кроз одређени број мера односно пројеката. 

Туристичка валоризација природних ресурса од значаја за туризам Лесковца показала је 

да су они подједнако вредни као и материјални (архелошки локалитети, цркве, манастири) 

и нематеријални културни ресурси (традиција, обичаји, фолклор, песма, игра, занатске 

вештине). Међутим за разлику од културних ресурса који су једним делом претворени у 

туристичке производе и углавном заступљени на туристичком тржишту, природни 

ресурси су недовољно видљиви и нису укључени у туристичку понуду. Стога је потребно 

природне ресурсе повезати са културним ресурсима града Лесковца, претворити у их у 

производе, а затим их умрежити у интегрисан туристички производ како би се повећао 

туристички промет и приход. Неке од предиђених туристичких производа из националне 

стратегије развоја туризма тек треба креирати, издиференцирати, интегрисати, па 

спровести транзиционе процесе од дестинацијског производа до дестинацијског 

доживљаја и од дестинацијског маркетинга до дестинацијског менаџмента. Тако би се 

креирала конкурентна туристичка понуда и унапредиле маркетиншке активности. 

Задатак свих носилаца туристичког развоја града Лесковца је да овај Програм 

са Акционим планом  максимално искористе, кроз реализовање планираних пројеката, 

мера и активности како би град Лесковац заузео припадајућу позицију на туристичкој 

мапи Србије. 

Програмом је јасно представљена туристичка и културна понуда и нови туристички 

производи које треба развити, као услов за учествовање на туристичком тржишту, што 

подразумева активно учешће и умрежавање свих носилаца активнoсти на пољу туризма и 

културе, како би се испланирали и створили услови за атрактиван амбијент, а самим тим и 
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повећао број страних и домаћих туриста. Очекивани раст туриста, а са тиме и раст 

прихода, од значаја је за развој града и региона, инфраструктуре, изградње боље 

инвестиционе климе, услова за отварање нових радних места, смањење незапослености и 

побољшање животног стандарда. Циљ израде овог документа је креирање дугорочног 

одрживог и конкурентног Програма развоја туризма града Лесковца, који ће моћи да 

одговори будућим трендовима у туризму. Програм нуди решења којима се у будућем 

петогодишњем периоду постављају темељи за надоградњу кроз финансијску перспективу 

по развојним приоритетима.  

 За бржи развој туризма града Лесковца потребна су улагања у људе, 

капацитете, програме и маркетинг уз активну подршку туристичке политике 

Републике Србије и међународних организација. Дугорочно планирање туристичког 

и свеукупног развоја, у његовим најразличитијим аспектима, основа је за повећање 

конкурентности туристичке понуде, побољшање имиџа Лесковца као туристичке 

дестинације и одрживи економски развој заснован на развоју туризма. 

 

 Слика 61. Одрживи развој – „Животна игра“ флоре и фауне 

 

Извор: Градска управа града Лесковца 
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14. Ивана Јоксимовић, главни урбаниста, град Лесковац 

15. Саша Стевановић, Културни центар Лесковац 

16. Слађана Коцић, ЈП Урбанизам и изградња, Лесковац 

17. Соња Јанковска Станковић, ЈП Урбанизам и изградња, Лесковац 

18. Ивана Момић, ЈП Урбанизам и изградња, Лесковац 

19. Јасмина Станимировић, град Лесковац, Служба за буџет 

20. Милан Китановић, град Лесковац, Одељење за јавне набавке 

21. Небојша Коцић, Туристичка организација Лесковац- директор 

22. Емина Јовановић, Центар за стручно усавршавање у образовању-директор 

23. Марија Ракић, Предшколска установа „Вукица Митровић“, Лесковац 

24. Љиљана Михајловић, ЈП „Урбанизам и изградња“ 

25. Татјана Здравковић, ЈП „Урбанизам и изградња“ 

26. Душица Здравковић, ГУ града Лесковаца, Одељење за урбанизам 

27. Милица Момировић, сеоско туристичко домаћинство „Брест“ 

28. Зоран Павловић, Планинарско друштво Предејане 

29. Игор Ристић, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац 

30. Ана Маринковић, Народна библиотека Лесковац 

31. Бобан Станковић, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац 

32. Јелица Драшковић, Планинарско скијашки клуб „Кукавица“, Лесковац 

33. Звонимир Васиљковић, Планинарско скијашки клуб „Кукавица“, Лесковац 

34. Светлана Цонић, Одељење за имовинско правне послове 

35. Весна Видановић, Одељење за имовинско правне послове 

36. Слободан Стаменковић, Хотелско угоститељско предузеће „Грош“ 

37. Срећко Стаменковић, Хотелско угоститељско предузеће „Грош“ 

38. Предраг Илић, Комплекс „Апостоловић“, Лесковац 

39. Драган Стајковић, Комплекс „Апостоловић“, Лесковац 

40. Бобана Стошић,  Одељење за заштиту животне средине 

41. Зорица Стојиљковић, Одељење за заштиту животне средине 

42. Светлана Стаменковић, Одељење за заштиту животне средине 
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43. Соња Жижић,  Одељење за заштиту животне средине 

44. Драгана Милић Јовановић, Одељење за заштиту животне средине 

45. Миодраг Цветковић, Група послова од локалног значаја за туризам и 

агроекономију 

46. Стевица Марковић, Удружење „Лесковачки ајвар“ 

47. Срђан Јовановић, Одељење за економско стамбене послове и саобраћај 

48. Данијел Станковић, Одељење за економско стамбене послове и саобраћај 

49. Славица Миленковић, Група послова од локалног значаја за туризам и 

агроекономију 

50. Сања Стефановић, Одсек за привреду и предузетништво 

51. Горан Антић, Одсек за привреду и предузетништво 

52. Владимир Тасић, сеоско туристичко домаћинство „Зољево“ 

53. Наташа Трајковић, Одсек за локално одрживи развој 

54. Влада Златковић, Одељење за урбанизам 

55. Благоје Ђокић, Служба за буџетску инспекцију 

56. Селена Јовановић, Еколошко друштво „Влајна“ – председница и власница сеоског 

туристичког домаћинства „Сунчев брег“ 

57. Витомир Станковић, Локална пореска администрација 

58. Саша Митић, Републички завод за статистику – Лесковац 

59. Марија Лазаревић, Историјски архив Лесковац – директор 

60. Мирјана Димитријевић, Историјски архив Лесковац – помоћник директора 

61. Иван Светозаревић – менаџер пројекта „Heritage Walks & Talks“ 

 

 

 

 

 


