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На основу члана 116.Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ број 
27/2019 и 37/2022), Општинска управа општине Житорађа сачинила је: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2023.годину 

 

Општинско веће општине Житорађа је на седници одржаној 18.11.2022.године, утврдило 
Нацрт Одлуке  о буџету општине Житорађа за 2023.годину. Истовремено са утврђивањем  
Нацрта Одлуке, покренут је и поступак јавне расправе. 

Јавна расправа поводом усвајања Нацрта Одлуке о буџету општине Житорађа за 

2023.годину, трајала је од 18.11.2022. до 02.12.2022.године 

Састанак седнице округлог стола одржан је дана 25.11.2022.године, са почетком у 11 
часова, у великој сали Скупштине општине Житорађа. 

Позив за јавну расправу се расписује, а иста се одржава, како би се упознали 
заинтересовани грађани, удружења, стручна јавност, јавна предузећа, установе и 
организације чији је оснивач општина Житорађа и други заинтересовани субјекти са 
Нацртом  одлуке о буџету општине Житорађа за 2023.годину, као и да би дали евентуалне 
предлоге за унапређење текста самог Предлога Одлуке.  

Упериоду трајања јавне расправе, грађани су могли да достављају предлоге, сугестије и 
коментаре у писаном облику на e-mail:opstina.zitoradja@gmail.com (са назнаком јавна 
расправа о Нацрту Одлуке о буџету за 2023.годину), или на адресу, Општина Житорађа, 
Топлички Хероји 53. 

Седници округлог стола су присуствовали: Драган Милић из Јасенице, Мирослав 
Новковић из Дубова, Синиша Живковић из Кара, Раде Младеновић из Горњег Дреновца, 
Влада Ристић из Доњег Црнатова, Славиша Благојевић из Држановца, запослени у 
општинској управи: Наташа Младемновић, Драгана Миленковић, Михајло Миленковић, 
Драган Величковић и  Милан Станковић. Седници Присуствују и помоћник Председника 
општине за област економије, Томислав Коцић, помоћник Председника општине за област 
пољопривреде, Слађан Ракић и Секретар Скупштине општине, Марјана Стевановић. 

Уводну реч на седници имао је Томислав Коцић, помоћник председника општине за 
област економије. 



У свом излагању се осврнуо на Закон о буџетском систему којим је предвиђено да се пре 
доношења Одлуке о буџету за наредну годину редовно спроводи програм јавне расправе, 
у оквиру кога се одређеног дана заказује седница округлог стола ради давања 
конструктивних предлога од стране заинтересоване јавности. Подсетио је присутне 
учеснике да је Нацрт Одлуке о буџету за 2023. годину 18. новембра оглашен на интернет 
порталу општине Житорађа, као и на огласној табли, и да ће расправа поводом исте 
трајати закључно са 02.12.2022.године. 

Нагласио је да је Служба буџета припремила Нацрт Одлуке о буџету, којим су средства 
тако планирана да се водило рачуна пре свега и о томе да грађани остварују своје 
интересе, који су како сте имали прилику да видите у самом Нацрту Одлуке разврстани у 
17 области. 

За реч се јавио Драган Милић из Јасенице, и тражио објашњење шта се сматра под 
специјализованим услугама које су означене у Нацрту Одлуке о буџету за 2023.годину? 

Појашњење је дао Томислав Коцић, помоћник председника општине за област економије 
и образложио да се под специјализованим услугама подразумевају услуге: заштите 
животне средине, образовања, културе, спорта, медицинске услуге, геодетске и слично. 

Драган Милић сугерише да у Нацрту Одлуке нису обезбеђена средства за рад културно 
уметничких друштава, као и да се не спроводе јавни позиви из те области неколико година 
уназад. Такође има замерку на недовољну присутност омладинске политике у јавном 
животу- да се појача ангажовање и активности Канцеларије за младе на територији 
општине Житорађа. 

Сматра да би било добро да се определе и средства за реновирање Дома Здравља у 
Јасеници и ангажовање лекара. 

На крају излагања се осврће на сам Програм јавне расправе и сматра да би у будућем 
периоду овакве расправе требало одржавати и ван седиште зграде Општине, нпр. у 
одређено време по Месним заједницама. 

У наставку седнице за реч се јавља Славиша Благојевић из Држановца и предлаже да се у 
буџет уврсте већа средства за водоснабдевање и канализациону мрежу, будући да су то 
горући проблеми мештана ове Месне заједнице. Наглашава да је вода хемијски и 
бактериолошки неисправна и да су мештани приморани да се водом за пиће снабдевају из 
трговинских радњи. 

Слађан Ракић, помоћник Председника општине за област пољопривреде се надовезује на 
речи Славише Благојевића и истиче да се ради о озбиљном стратешком проблему, као и о 
једној озбиљној и скупој инвестицији, тако да је најбољи начин за реализацију ове идеје 
да се аплицира код европских фондова за средства за наведене намене, и да то буде један 
од приоритета будућих пројектних активности. 

Наташа Младеновић, запослена у општинској управи дала је предлог да се у Нацрту 
одлуке предвиде средства за испитивање исправности воде и да се одреди једно мерно 
место како би се иницирала изградња водовода преко надлежних министарстава и 
фондова, као и Агенција које сарађују са Министарством. 



Раде Младеновић из Горњег Дреновца се слаже са констатацијом да би требало увећати 
средства у буџету на рачун изградње водоводне и канализационе мреже, будући да су на 
многим местима септичке јаме пробиле бунаре због тога што су неадекватно изграђене. 

Драган Милић из Јасенице се надовезује на речи Младеновић Радета и сматра да би 
требало ангажовати људе у управи који се баве пројектним задацима, на изради поменутог 
прјекта. 

Слађан Ракић, помоћник председника општине за област пољопривреде је образложио је 
Скупштина општине Житорађа донела Одлуку о приступању општине Житорађа 
Регионалној развојној Агенцији Југ ДОО Ниш, и наша општина је Закључила уговор са 
овом Агенцијом којим смо постали један од чланова. 

Циљ доношења ове одлуке јесте унапређење локалног и регионалног развоја, реализација 
развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, међуопштинска и 
међурегионална сарадња, као и стварање услова за напредак и повезивање свих субјеката 
регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу. 

Агенција ће нам бити од велике помоћи у изради пројеката, будући да су специјализовани 
за широк спектар услуга у области пројектних активности, а нарошито за припрему 
пројектно-техничке документације која је неопходна за реализацију пројекта. 

Повереник Месне заједнице Каре, Саша Живковић је поднео предлог у писаној форми, 
али је исти образложио на самој седници округлог стола предвиђеној програмом јавне 
расправе. 

Његов предлог се односи на увећање средстава у буџету која би се искористила за набавку 
нове пумпе за воду. У свом образложењу је навеода се грађани Месне заједнице Каре 
снабдевају водом из сеоског водовода који је саграђен 60-тих година и користи пумпу која 
црпе воду из бунара и пуни резервоар водом. капацитет пумпе је смањен на минимум због 
дотрајалости и дугогодишње експлоатације. Будући да су у селу заступљена претежно 
старачка домаћинства тим пре им треба изаћи у сусрет и омогућити им квалитетније 
снабдевање водом.  

У прилогу овог захтева је достављена и профактура цене пумпе у износу од 152.880,00  
коју би требало увећати за трошкове замене пумпе. 

Саша Живковић је дао предлог да се изврши санација пута на релацији Дубово- Каре, 
будући да је пут у веома лошем стању, па би било од користи да се исти закрпи, ако не на 
други начин, онда гребаним асфалтом. 

У оквиру трајања петнаестодневне јавне расправе, није било других  предлога у смислу 
планирања средстава из различитих области. 

Коначна верзија Предлога Одлуке о буџету општине Житорађа, биће достављена 
Општинском већу општине Житорађа на утврђивање, а потом упућена Скупштини 
општине на даљу надлежност. 

 

                                                                                                              Одељење за општу управу 


