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ЛЕСКОВАЦ 

 

 
 

Лесковац је градско насеље и 

административни центар истоимене 

територијалне јединице и 

Јабланичког управног округа. Статус 

града добио је 2007. године. Град се 

налази у Лесковачкој котлини, 

познатој по српском петоречју. Кроз 

само насеље протиче река 

Ветерница, а недалеко од Лесковца 

протиче Јужна Морава, која прима 

све веће притоке града. Лесковац 

лежи на надморској висини од 228 

метара и котлина у којој је смештен 

окружена је планинама Радан, Гољак 

и Пасјача на западу, Кукавица и 

Чемерник на југу и Бабичка гора, 

Селичевица и Сува планина на 

истоку. 

Насеље датира још из доба Римског 

царства. Средњовековни назив 

насеља је Глубочица (стсрп. 

Glьbočica, од стсл. glọbokъ — 

„дубок”), па Дубочица. Име Лесковац 

град је добио по шумама леске (стсл. 

lěska) тј. лешника. 

Град Лесковац има 144 насеља од 

којих су Лесковац, Вучје, и Грделица 

градског типа. Као привредни, 

политички, друштвени, културно-

просветни и административни 

центар Јабланичког округа познат је 

по томе што је град са развијеном 

текстилном, хемијском, 
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дрвопрерађивачком и 

прехрамбеном индустријом, град 

роштиља и кулинарских 

специјалитета. Као такав, Лесковац је 

седиште великог броја културних 

институција, међу којима су и 

Народни музеј и Народна 

библиотека Радоје Домановић. 

Културне активности у граду 

испреплетане су са његовим 

наслеђем, те је најпознатија 

манифестација у граду посвећена 

лесковачком роштиљу и носи назив 

Лесковачка роштиљијада. Поред 

роштиљијаде, у Лесковцу се сваке 

године одржавају Лесковачки 

карневал и Лесковачки 

интернационални филмски фестивал 

(LIFFE). 

Према попису из 2011, у самом 

Лесковцу живело је 60.288 

становника, док је на подручју града 

Лесковца живело 144.206 

становника. Становништво града 

већински чине Срби православци, те 

је у граду присутно неколико 

православних верских објеката, међу 

којима је највећа црква Свете 

Тројице, изграђена 1931. и 

посвећена Светој Тројици, градској 

слави Лесковца. Карактеристична је 

и црква Оџаклија подигнута 1803. 

године и специфична то томе што 

представља једину цркву у Србији са 

оџаком. 

Град Лесковац захвата површину од 

1.025 километара квадратних и на тој 

површини се налази 144 насеља.[14] 

У тим насељима, и самом граду 

лесковачке општине, према 

последњим подацима, живи 162.000 

становника. По броју насеља, 

лесковачка општина је најразуђенија 

у Србији. На сваком квадратном 

километру живи 158 становника. 

После Ниша, град Лесковац — у 

коме живи 78.030 становника према 

попису из 2002. године — највећи је 

на југу Србије.[12] 

У састав града улази неколико 

засебних целина које носе посебне 

називе и одликују се посебним 

обележјима. То су Поречје, које 

обухвата слив реке Ветернице, а за 

које се такође везује средњовековни 

назив Дубочица; затим Грделичка 

клисура, која као таква једним делом 

припада Лесковцу, а другим делом 

Владичином Хану; трећа целина је 

Лесковачко Поморавље, које 

обухвата и области Доње Ветернице 

и Доње Јабланице, као и насеља 

Лесковачког поља — алувијалне 

равни Јужне Мораве од Брестовца 

на северу до Грделичке клисуре на 

југу. Поред слива Ветернице, 

Грделичке клисуре и Лесковачког 

Поморавља, град обухвата и нека 

насеља Доње Јабланице, нека села 

из слива Пусте реке и Заплања на 

северу.
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СРЦ „ДУБОЧИЦА“ 
 

 
 

 

 

 

Влајкова 152 

Лесковац 

016/243-901 

 016/241-415 

https://goo.gl/maps/1RctnRKueewRe

eEK6 

 

 
 

  

https://goo.gl/maps/1RctnRKueewReeEK6
https://goo.gl/maps/1RctnRKueewReeEK6
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РК „ДУБОЧИЦА 54“ – Лесковац 

 

РК „МЕТАЛОПЛАСТИКА“ –Шабац 
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СПД „РАДНИЧКИ“ – Крагујевац 

 
 

РК „ВОЈВОДИНА“ –Нови Сад 
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ОСВАЈАЧИ КУПА СРБИЈЕ 

 
2005. – РК „Планинка“ - Куршумлија 

2006. – РК „Војводина Универекспорт“ – Нови Сад  

2007. – РК „Партизан Si&Si” - Београд 

2008. – РК „Партизан Si&Si” - Београд 

2009. – РК „Колубара“ - Лазаревац 

2010. – РК „Колубара“ - Лазаревац 

2011. – РК „Војводина Железничар“ – Нови Сад 

2012. – РК „Партизан“ - Београд  

2013. –РК „Партизан“ - Београд 

2014. – РК „Железничар 1949“ - Ниш 

2015. – РК „Војводина“ – Нови Сад 

2016. – РК „Металопластика“ - Шабац 

2017. – МРК „Црвена Звезда“ - Београд 

2018. - РК „Железничар 1949“ – Ниш 

2019. - РК „Војводина“ – Нови Сад 

2020. - РК „Војводина“ – Нови Сад 

2021. - РК „Војводина“ – Нови Сад 
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ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА 

ПИТАЊА 
 

Технички састанак за обе полуфиналне утакмице ће бити одржан у ЧЕТВРТАК 

31. марта 2022. у СРЦ „Дубочица“, у 15.00 часова. Присуство састанку је 

обавезно за представнике екипа и службена лица полуфиналних утакмица. 

Представници екипа треба да донесу две гарнитуре дресова за наступ (са 

голманским), клупску заставу и попуњен образац 5. (састав екипе). 

Технички састанак за ФИНАЛНУ УТАКМИЦУ ће бити одржан у ПЕТАК 1. 

априла 2022. у СРЦ „Дубочица“, у 17.30 часова. Присуство састанку је обавезно 

за представнике екипа финалиста и сва службена лица финалне утакмице. 

Представници екипа треба да донесу две гарнитуре дресова за наступ (са 

голманским), клупску заставу и попуњен образац 5. (састав екипе). 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА: 

Члан 12. 

... 

Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном 

времену (2х30 минута) заврши без победника приступа се извођењу седмераца, у 

складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије 

победник утакмице.  

Само у финалној утакмици Куп-а, у случају нерешеног резултата у регуларном 

времену утакмице (2 х 30 минута), игра се продужетак од 2 х 5 минута. Уколико се 

ни после продужетка не добије победник, приступа се извођењу седмераца у 

складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије 

победник. 

... 

Члан 32. 

Првостепени орган је обавезан да по свим поднетим пријавама и приговорима 

решење донесе у року предвиђеном одредбама Правилника о рукометним 

такмичењима, с тим да је првостепени орган за спровођење Купа дужан је да 

решење донесе најкасније до термина наредне утакмице заинтересоване стране. 
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РАСПОРЕД УТАКМИЦА 

СА ДЕЛЕГИРАЊЕМ 

 
Полуфинале - утакмица 1 (212103009) 31.03.2022. у 16:30 

 

 

ВОЈВОДИНА 
 

СПД РАДНИЧКИ 

 

Судије: Горан Ковач / Срђан Милосављевић     

Делегат: Зоран Чернох   

Контролор: Владимир Николић 

  

 

Полуфинале – утакмица 2 (213103010) 31.03.2022. у 19:00 

 

 

ДУБОЧИЦА 54 

 

МЕТАЛОПЛАСТИКА 

 

Судије: Марко Боричић / Дејан Марковић   

Делегат: Борис Ивановић   

Контролор: Милан Савковић 

 

Финале (213104011) 01.04.2022. у  19:00 

 

Победник утакмице 1 - Победник утакмице 2 

 

Судије: Душан Стојковић / Ненад Николић   

Делегат: Иван Мандић   

Контролор: Синиша Лазић  
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 
 

1. Сви делегати попуњен Извештај делегата (образац 11), сутрадан по 

одигравању утакмице достављају електронском поштом на tk@rss.org.rs. 

2. Делегати-контролори су дужни да сходно Упутству о вршењу контроле 

Извештај о суђењу најкасније 48 сати након одигране утакмице пошаљу 

путем електронске поште на е-маил: tk@rss.org.rs . 

3. Протокол и церемоније ће бити дефинисани на Техничком састанку. 

4. Сва службена саопштења објављена у Билтену имају СЛУЖБЕНИ и 

ЗВАНИЧНИ карактер. 

 

 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСС 
 

 

mailto:tk@rss.org.rs
mailto:tk@rss.org.rs

