
                                                                                                                                                                          

 

     На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14- други закон, 101/16-други закон  

47/18 и 111/21-други закон), члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број  30/18), и члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине 

Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 27/19, 37/22 и 125/22),  

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 20. децембра 2022. 

године, донела је  

 
ПДЛУКУ 

П ИЗМЕНАМА ПДЛУКЕ П ПРИСТУПАОУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВПЈА ППШТИНЕ ЖИТПРАЂА ЗА 
ПЕРИПД ПД 2023.ДП 2030.ГПДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изради плана развоја општине Житорађа за период од 

2023. до 2030. године („Службени лист града Ниша“, број 50/22) члан 8. мења се и гласи:  

 

„ Члан 8. 

Израда плана развоја општине Житорађа финансираће се из средстава донација“. 

 

Члан 2. 

Члан 10. мења се и гласи:   

„Члан 10. 

Рок за израду Плана развоја општине Житорађа је 31. децембар 2023. године“.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ниша“. 

 

Број: 35-2096/2022-01 

У Житорађи, 22. децембар 2022. године  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 

                                                                                                       Председник  

                                                                                                  Небојша Стевановић 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 



                                                                                                                                                                          

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 20. став 1. тачка 1. и 

члану 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 

129/07, 83/14- други закон, 101/16-други закон  47/18 и 111/21-други закон), члану 5. и 9. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број  30/18), и 

члану 40. став 1. тачка 4) Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, бр. 

27/19 и 37/22). 

Чланом 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да општина 

преко својих органа у складу  с Уставом и законом: 1. доноси, свој статут, буџет и 

завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и 

стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

Чланом 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи прописано је да 

скупштина општине, у складу са законом: доноси програм развоја општине и појединих 

делатности. 

 Чланом 5. Закона о планском систему Републике Србије прописано је да 

Документи развоја планирања су:1) План развоја, 2) Инвестициони план, 3) Просторни 

план Републике Србије, 4) План развоја аутономне покрајине и план развоја јединице 

локалне самоуправе. 

Чланом 9. став 1. Закона о планском систему Републике Србије прописано је да 

план развоја јединице локалне самоуправе јесте дугорочни документ развојног планирања, 

који за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе на 

предлог надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе. 

Чланом 40. став 1. тачка 4) Статута општине Житорађа прописано је да скупштина 

општине, у складу са законом: доноси план развоја општине, планске документе јавних 

политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом. 

Скупштина општине Житорађа је на седници од 1.јуна 2022. године донела Одлуку 

о приступању изради плана развоја општине Житорађа за период од 2023 до 2030. године.  

Овом одлуком о измени се предвиђа финансирање израде плана из средстава 

донација и рок за израду плана је 31. децембар 2023. године. 

Општинско веће општине Житорађа је утврдило предлог одлуке и предлаже 

скупштини општине да исти усвоји у тексту како је дат у материјалу. 

 

 



                                                                                                                                                                          

 


