
 
 
Основ израде извештаја о раду Председника општине Ражањ за 2019. годину је у 
члану 75. Статута општине Ражањ („Сл. лист општине Ражањ“, 1/19), односно, 
члан 48.   Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број број („129/07, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 
Чланом 65. Статута општине Ражањ прописана је надлежност председника 
општине и то: 
 

1) представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава 

и службу за интерну ревизију Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског 
фонда, у складу са законом; 

6) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених 
у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или 
дела програма корисника буџета Општине; 
 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
8) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 
10) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења 
грађевинског земљишта; 

11) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној 
својини Општине, у складу са законом и прописом Општине; 

12) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној 
својини Општине; 



13) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у 
јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим 
организацијама) за давање у закуп тих ствари; 

14) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини 
Општине; 

15) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  
и одлука Скупштине општине; 

16) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, 
установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина; 

17) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 
18) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 
19) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, 

доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације; 

20) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 
21) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини 

општине; 

22) информише јавност о свом раду; 
23) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним 

актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава 
вршење надлежности Општине; 

24) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

25) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 
26)  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања 

или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду 
Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане; 

27) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 
 
 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, 
списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над 
радом и актима извршних органа Општине. 

 
 Током 2020. године активности Председника општине Ражањ биле су 
усмерене на обезбеђење услова за редовно функционисање локалне самоуправе, 
као и на извршавање задатака из надлежности Председника општине, утврђених 
законом и Статутом општине. 



Имајући у виду да је Председник општине орган општине који представља 
и заступа општину, који врши извршну функцију у општини и да у том циљу 
врши бројне послове општине, то овај Извештај садржи само најбитније 
активности Председника општине у 2020. години. 

 
У трошењу буџетских средстава се поступало у складу са законом, полазећи од 
Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020. годину, односно расположива средства 
су усмеравана за измирење законом утврђених обавеза и за обављање редовних 
активности буџетских корисника, а све у складу са њиховим плановима и 
програмима.  
 

Донета је Одлука о финансијском плану буџетских дотација за невладине 
организације и верске заједнице са територије општине Ражањ за 2020. годину. 
Средства у износу од 4.500.000,00 динара, по спроведеним конкурсима а на 
предлог комисије, распоређена су по корисницима: 
Р. 
број 

Назив Износ 

1.  Црквена општина лучинско-браљинска  150.000,00 
2.  Црквена општина ражањска 950.000,00 
3.  Црквена општина брачинска 450.000,00 
4.  Црквена општина витошевачко-подгорачка 350.000,00 
5.  Црквена општина скоричка 350.000,00 
6.  Манастир св.апостола Петра и Павла  950.000,00 
7.  Манастир св. Роман 300.000,00 
8.  Удружење ,,Сунчев зрак'' Ражањ 500.000 
9.  УБНОР Ражањ 70.000 
10.  Удружење омладине општине Ражањ 50.000 
11.  Удружење ''Етно конац'' Ражањ 80.000 
12.  Удружење ,,Ју Ром'' Ражањ 80.000 
13.  К.Д. ,,Сокол'' Рујиште 70.000 
14.  Међ. Орг. Савеза слепих и слабовидих Алексинац и Ражањ 60.000 
15.  Скорички културни круг 40.000 
16.  Савез потомака ратника Србије 1912 - 1920 50.000 

УКУПНО: 4.500.000,00 
 

Такође је донета Одлуку о финансијском плану буџетских дотација за програме 
од јавног интереса удружења грађана са територији општине Ражањ за 2020. 



годину. Средства у износу од 2.250.000,00 динара, по спроведеном конкурсу а на 
предлог комисије, распоређена су по корисницима: 

1.  КУД ,,Сава Јеремић'' Ражањ 1.150.000,00 
2.  КУД ,,Витошевац'' из Витошевца 530.000,00 
3.  КУД ,,Видовдански вез'' из Смиловца 530.000,00 
4.  Фондација ,,Сава Јеремић'' из Ражња  40.000,00 

УКУПНО: 2.250.000,00 
 
У 2020. години званично сам представљао општину на више радних и свечаних 
окупљања, обележавању јубилеја, као и више заступања Општине у разним 
развојним активностима и реализацији одлука СО-е у смислу овлашћења датих 
од исте а и као наредбодавац за извршење буџета.  
Поред, очигледно недовољног буџета за бржи развој Општине, личним 
ангажовањем и планирањем омогућио сам подмирење основних потреба 
буџетских корисника  а самим тим и  функционисање истих.  

Општина Ражањ  нема дуговања у 2020. години. 

2020. година је специфична у смислу рада штаба за ванредне ситуације из разлога 
проглашења епидемије – пандемије због вируса, увођења ванредног стања у 
земљи, као и периода по укидању ванредног стања и даље присутности 
угрожавања становништва вирусом, како у Републици Србији тако и на 
територији Општине. 
Рад штаба се одвијао у оквиру наређених мера заштите од стране виших органа, 
као и спровођење мера из надлежности Штаба, односно јединице локалне 
самоуправе, па се и извештај о раду може везати за три периода са чињеницом да 
је угроженост здравља становништва још увек присутна са отежаном проценом 
даљег настајања. 
       У 2020. години укупно су одржане три (3) редовне седнице Штаба за ВС; 
 
Тематски садржај редовних седница у складу са Планом рада односио се на: 
 

- разматрање спремности субјеката који учествују у спровођењу мера 
одбране од поплава од вода другог реда на територији Општине; 

- разматрање спремности субјеката за наилазећи зимски период и 
- разматрање нацрта предлога плана рада за 2021. годину; 

 



 Закључком штаба за ВС предложена документа су једногласно усвојена у смислу 
оперативности истих и иста као предлог достављена надлежном органу на 
разматрање и усвајање, пре свега План одбране од поплава од вода другог реда 
на територији Општине на који је надлежно предузеће дало сагласност (ВПЦ 
„Морава“ Ниш), односно предлог плана рада Штаба за ВС за 2021. годину 
усвојила Скупштина општине Ражањ на седници одржаној 21. децембра 2020. 
године. 
 
У периоду до увођења ванредног стања није било неких посебних појава ни 
догађаја који би условили ангажованост Штаба а самим тим и субјеката од 
посебног значаја за заштиту и спасавање.  
 
       У 2020. године одржано је укупно 11 (једанаест) ванредних седница Штаба за 
ВС  
 
Одржане ванредне седнице Штаба за ВС углавном се односе на период ванредног 
стања.  Одржано је 3 седница са присуством чланова штаба, док је 8 седница 
одржано телефонски, односно консултацијом чланова штаба приликом 
доношења одређених закључака, наредби и препорука а све у смислу примене 
мера заштите од заразних болести – ковида 19. 
 
На територији општине Ражањ није проглашавана ванредна ситуација. 
На одржаним седницама укупно је разматрано 18 питања – садржаја и донето: 

   6 закључака:  
- стање на територији Општине (епидемиолошко); 
- обавеза штаба по основу наређених мера и препорука виших органа 

(вођење евиденције, извештавање); 
- усвајање извештаја о раду штаба за период ванредног стања; 
- разматрање и утврђивање надлежности (мишљења) штаба на донета акта; 

 
 5 наредби: 
- ангажовање повереника и заменика повереника ЦЗ на праћењу стања на 

територији МЗ и обавеза извештавања Штаба о свим појавама везаних за 
примену мера заштите од вируса; 

- ангажовање моторног возила и возача ПУ „Лептирићи“ за потребе превоза 
радника Дома здравља „Др. Милорад Михајловић“; 

- ангажовање моторног возила и возача за потребе организације Црвеног 
крста ради помоћи старијим особама и поделе намирница; 



- ангажовање механизације и људства ЈП „Комуналац“ на дезинфекцији 
јавних површина, посебно прилаза установама, стамбеним зградама и 
заједничких просторија; 

- ангажовање Одсека за инспекцијске послове општинске управе (возила и 
запослених) на обиласку МЗ, постављање обавештења -  упозорења грађана 
о примени мера), као и превоз волонтера и помоћ лиценцираној 
организацији „Сунчев зрак“ на обиласку и помоћи корисника помоћи у 
кући; 
 

 7 препорука: 
- што хитнија набавка заштитних средстава (маске, рукавице, средства за 

дезинфекцију); 
- радно време угоститељских, трговинских и занатских радњи; 
- обустављање организовања зелених пијаца и бувљака; 
- издвајање средстава из буџета за обезбеђење пакета намирница и средстава 

хигијене за најугроженија старачка домаћинства и болесна лица; 
- предлог Општини да се објекат „старе амбуланте“ да на коришћење Дому 

здравља за ковид амбуланту; 
- да се лиценцирано удружење „Сунчев зрак“ одреди као субјекат за заштиту 

и спасавање; 
- препорука да се изради социјална карта Општине; 

 
У периоду ванредног стања и по укидању ванредног стања као и у периоду до 
израде извештаја није било угрожавања територије (инфраструктуре, 
материјална и културна добра) тако да није било потребе ни за ангажовањем 
одређених субјеката. 

 
Активности свих релевантних субјеката с акцентом на активности 
током ванредних ситуација (субјекти од посебног значаја) 

 
У 2020. години, у периоду пре ванредног стања, за време и  после ванредног стања 
од субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање ангажовани су, а Дом 
здравља и у времену израде извештаја, као и непрекидно због пандемије, били су 
још ангажовани ЈП “Комуналац“, ОО ЦК, а посебно лиценцирано удружење 
„Сунчев зрак“ које са 14 геренто домаћица и стручним сарадником (исто је било 
предложено и од надлежног органа одређено као субјекат од посебног значаја за 
заштиту и спасавање) јер је поред својих 85 корисника у току ванредног стања 
имало преко 3000 обиласка старачких домаћинстава и најугроженијих лица. 



Од осталих субјеката, за примену мера коришћена су моторна возила и возачи ЈП 
„Путеви Ражањ“. 
 

Подаци о доношењу плана рада за 2021. годину 
 
План рада штаба за ванредне ситуације општине Ражањ за 2021. годину усвојен је 
на седници Скупштине општине Ражањ, 21. децембра 2020. године.  
 
Истом је претходила седница штаба на којој је поднети нацрт закључком усвојен 
као предлог и исти упућен скупштини општине Ражањ на разматрање и усвајање. 
 
Исти је израђен на основу инструкције Управе за ванредне ситуације у Нишу са 
тематиком најбитнијих питања за разматрање у 2021. години. 
 
Активности штаба за ванредне ситуације у превентивном циклусу рада, а 
нарочито праћење стања и организације система смањења ризика од 
катастрофа са освртом на специфичности територије, рад на изради 
докумената у складу са прописима, учешће на обукама; 
 
Обзиром да се рад штаба углавном одвијао у оперативном циклусу рада  складу 
са епидемиолошком ситуацијом, што је у делу садржаја извештаја и наведено у 
овом делу нема неких посебних напомена о раду. 
 
Треба навести да је у току припрема за израду докумената Штаба који су 
условљени уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне 
ситуације („Сл. гласник РС“, број 27/2020), као и припрема елемената за израду 
одређених планова условљених законским прописима. 
 
Активности штаба за ванредне ситуације у мерама  опоравка са кратким 
објашењењем у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, 
реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од 
будућих катастрофа; 
 
Обзиром на тренутно стање (епидемиолошко) на територији Општине, још увек 
се не може говорити о спровођењу мера и задатака обнове. Наиме у периоду 
ванредног стања на територији Општине било је укупно 13 лица са вирусом 
ковид-19. 
 



По укидању ванредног стања до дана израде извештаја, а на основу извештавања 
Управе (дневном) о броју тестираних и заражених, од стране Дома здравља,  било 
је тестирано око 1000 лица, од којих је 379 било заражено, 215 је излечено, 15 
преминуло а тренутно са вирусом 149.  
Штаб за ванредне ситуације редовно прати епидемијску ситуацију на територији 
Општине и о свим појавама и стању редовно извештава Управу за ВС у Нишу. 
 
Настављене су активности на подизању нивоа рециклаже чврстог отпада. 
Општина је издвојила значајна средства за финансирање радника који су 
ангажовани у рециклажном центру. Захваљујући томе успели смо да одржимо 
рециклажу свих врста отпада који се стварају у нашој општини. 

Посебно  је важно истаћи да смо једина општина у Србији која у континуитету 
обавља компостирање органског отпада.Значајно је истаћи да смо прошле године 
почели да прерађујемо и остатке од прераде воћа. Са настанком пандемије међу 
првим општинама смо поставили контејнере за инфективни отпад. 

Прошле године је урађена и усвојена и Стратегија локалног управљања 
отпадом.У Стратегији је дата технологије прераде чврстог отпада и систем 
организације прикупљања,транспорта и складиштења отпада. 

Предвиђена су и значајна средства за опремање рециклажног центра и прецизно 
дефинисана динамика инвестирања у наредним годинам. У складу са 
Стратегијом  у припреми је и измењена Одлука о управљању отпадом која треба 
да дефинише наша права и обавезе да бисмо били ближе еколошкој средини. 

Урађен је пројекат ПОВ и предузете све потребне активности да би се створили 
услови за реализацију истог у овој години. Код Канцеларије за јавна улагања 
пријављени су и пројекти канализационе мреже за Витошевац ,Скорици и 
Смиловац. 

Предузете су активности и на смањењу загађености ваздуха реализацијом 
пројеката енергетске ефикасности да би се смањила количина сагоревања 
фосилних горива.Значајно је навести и замену котлова  на течна и чврста горива 
са котловима на природни гас. 

Кроз рад Јавних предузећа се огледа и учинак локалне самоуправе. Важно је 
истаћи да послују без губитака, да су технички изванредно опремљена, да 
обављају послове за потребе општине и њених грађана и да упошљавају онолики 
број људи колико је то Законом предвиђено. Раде поверене послове из области 
одржавања и уређења путне инфраструктуре, јавних површина, јавне расвете, 



водовода и канализације, збрињавање комуналаног отпада, чиме се уједно чува и 
штити животна средина.  

Развој женског агропредузетништва у југоисточној Србији 
Вредност пројекта Развој женског агропредузетништва у југоисточној Србији 
износи 176.0469,66 €. Донатор Министарство иностраних послова Републике 
Словеније. Учешће општине 6.000 €. Пројекат спроводе Каритас Словеније, 
Каритас Београдске надбискупије и општине Алексинац, Књажевац и Ражањ. 
Период реализације: јануар 2020 – септембар 2022 
Циљ пројекта: Кроз професионализацију производње и већу подршку  локалних 
институција до октобра 2022. године повећати приходе и економски оснажити 60 
пољопривредница у општинама Алексинац, Ражањ и Књажевац. 
У пројекту учествује по 20 жена из општина партнера на пројекту.  
Очекивани резултати пројекта: 
 60 жена стекло нове предузетничке вештине 
 60 жена стандардизовало технолошке поступке за прераду воћа и поврћа,  
 усвојило знања о мерама превенције током епидемије и добило потврду о  
 хигијенској исправности производа 
 21 жена унапредила капацитете за производњу домаће хране 
 60 жена обезбедило бољи приступ тржишту кроз маркетинг и промоцију 
 Локални доносиоци одлука боље сензибилисани за подршку женском 

предузетништву 
 150 маргинализованих породица добило подршку у виду прехрамбених и 

хигијенских намирница 

Главне активности: 
 избор циљних група и спровођење уводних састанака о пројекту и 

превентивним мерама током епидемије КОВИД-19 
 припрема и реализација обуке на тему интернет продаје 
 припрема и реализација обуке на тему основног рачуноводства за  

пољоприпреднице 
 теоријска и практична обука о технологији прераде воћа и поврћа са 

освртом на мере заштите од КОВИД-19 
 израда приручника о технологији воћа и поврћа за мале произвођаче 
 анализа хигијенско-здравствене исправности за 90 пољопривредних 

производа од воћа и поврћа 
 конкурси за доделу бесповратних средстава у виду опреме и грађевинског 

материјала за жене активне у области прераде воћа И поврћа 



 развој и донирање иновативне опреме за прераду воћа и поврћа једном 
пољопровредном удружењу 

 набавка амбалаже и израда етикета за 60 произвођачица домаће хране 
 организација учешћа пољопровредних произвођачица на домаћим и 

иностраним сајмовима домаће хране 
 израда огласа, промо филмова и маркетиншког материјала за 

произвођачице домаће хране 
 формулисање препорука за родно равноправно буџетирање у области  

подршке агро-бизнису 
 организација међуопштинске конференције на тему родно-равноправног  

буџетирања и подршке женском предузетништву 
 дистрибуција пакета помоћи у прехрамбеним и хигијенским намриницама 

за  150 угрожених породица током пандемије корона вируса 
 

 
Пројекат ''Унапређење услуге помоћ у кући у Општини Ражањ увођењем 
хигијенске и здравствене заштите'' реализује се у оквиру програма ''Подршка 
Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и 
социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи 
са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге 
(УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) 
 
Вредност пројекта је 14.887,01 $, учешће општине 6.000,00 $. Период реализације 
је август 2020- август 2021. 
Циљеви пројекта 
Повећање степена независности и квалитета живота раих група становништва.   
Унапређење помоћи у кући увођењем здравствене и хигијенске компоне бриге о 
корисницима који не испуњавају основне здравствене и хигијенске услове.    
 
Очекивани резултати 
Унапређени услови живота за 40 корисника 
Број захтева за смештај у установе социјалне заштите је смањен 
Степен сагоревања непосредних пружаоца неге из породица корисника је смањен 
40 корисника је користило услугу вешерај 
40 корисника је имало регуларне медицинске контроле 
 
Главне активности: 
Успостављање механизма за управљање, реализацију и мноиторинг пројектом. 



Набавка опреме и упознавање корисника са услугом 
Пружање услуге  
Промоција пројекта и услуге  
 

Општина Ражањ је у предходној години радила на унапређењу капацитета својих 
електронских услуга кроз пројекат „Подршка јединицама локалне самоуправе у 
јачању капацитета за унапређење електронске управе уз подршку UNOPS-a. 
Путем овог пројекта,чија вредности износи 1.003.750,00 динара,општина Ражањ је 
набавила нову ИТ опрему са којом се унапређује рад 7 служби општинске управе 
у пружању електонских услуга грађанима. 
Циљ пројекта је унапређење квалитета живота становништва општине Ражањ и 
побољшан рад општинских служби путем увођења нових е-услуга.Пројектом је 
обезбеђена и техничка подршка у успостављању одговарајућих правилника и  
процедура који омогућавају увођење информационог система којим се у кратком 
року од само 48 сати решавају проблеми грађана. Овај систем служиће бољем 
управљању општином и квалитетнијом контролом свих служби унутар ње. 
Уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе 
Републике Србије, општина Ражањ је спроводила пројекат „Подршка развоју 
иновативних модела за социјално укључивање – Јаке жене“.Овај пројекат је 
финансијски подржан од стране Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији са 
2.705.496,00 динара а чија вредност заједно са учешћем општине износи 
3.674.103,22 динара.  
У циљу доприноса успостављању локалних механизама подршке за економско 
оснаживање жена из руралних и сиромашних подручја, Општина Ражањ у 
сарадњи са удружењем „Етно конац“, удружењем „Сунчев зрак“ и Туристичком 
организацијом општине Ражањ спроводи пројекат „Јаке жене“. Пројектом се 
успоставља женска пољопривредно-социјална задруга, којa омогућава повећање 
запошљивости и запослености жена, а посебно жена из руралних и сиромашних 
подручја општине Ражањ. 
Женска задруга као нови организациони облик излази у сусрет потребама за 
пласманом пољопривредних и других призвода. Путем теоријских и стручних 
радионица, жене су оспособљене за управљање и ангажман у новоформираној 
задрузи, производњу у контролисаним условимаи у складу са законском 
регулативом, заједнички наступ на тржишту и пласман финалних производа 
(продаја путем новог сајта задруге као и путем низа промотивних активности).  
Пројекат „Јаке жене“ доприноси решавању проблема незапослености у локалној 
заједници на иновативан начин, анимирањем и укључивањемвишеструко 



рањивих група, и оснажује сарадњу и партнерства између различитих сектора на 
локалном нивоу. 
Крајем године започет је пројекат прекограничне сарадње ИПА Србија Бугарска. 
У оквиру овог пројекта општина Ражањ у партнерству са општином Бобов Дол из 
Бугарске спроводи пројекат “Фолклор у прекограничном региону – кључ 
европског културног идентитета“. Пројекат је финансијски подржан из ИПА 
фонда и његова укупна вредност износи 146.522,00 евра. Кроз овај пројекат се 
развија ближа сарадња између две партнерске општине.Пројекат има за циљ да 
допринесе развоју региона кроз развој туристичких актракција путем 
представљања нових начина промоције културног наслеђа општина Ражањ и 
Бобов Дол. Пројекат се наставља и током 2021. године кроз организовање 
манифестација на територији обе општине које ће бити пропраћене путем 
најсавременије опреме. 
 
Већ скоро десет година општина Ражањ, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања и Национална служба за запошљавање спроводе 
програме Локалних акационих планова за запошљавање. Ове године је из 
заједничких средстава општине и министарства финансиран програм јавних 
радова, при чему је ангажовано 11 лица на период од-4 месеца. 
 

Ражањ броји негде око 9.000 становника, има 23 месне заједнице и одличну везу 
са свим суседним општинама, Алексинцем са југа, Крушевцем са југозапада, 
Ћићевцем са севера, Сокобањом са источне стране. Окружени великим 
туристичким местима а располажући великим потенцијалима, посветили смо 
посебну пажњу развоју туризма као привредној грани у експанзији. 
Почели смо са креирањем туристичке понуде категоризацијом постојећих 
смештајних капацитета као и стварањем нових. Треба истаћи да је туристичка 
понуда Ражња једнако атрактивна и зими и лети. 
У циљу развоја туризма и промоције општине Ражањ представници удружења, 
газдинстава и привреде учествовали су на 4 манифестације и остварили 
примећене резултате. Наставили смо са истраживањем Ражањског црепуљарства 
и након уписа у Регистар нематеријалног културног наслеђа у циљу стварања још 
једног обележја (бренда) општине Ражањ. За потребе едукације становништва са 
територије општине Ражањ о могућностима бављења туризмом одржано је 3 
семинара. Уз константну едукацију и консултације помогли смо једном 
газдинству да прерасте у туристичко домаћинство. У сврху боље видљивости у 
туристичким токовима приступили смо мрежи туристичких организација 



Југоисточне Србије и дали свој допринос на састанцима са представницима 
министарстава и туристичких регија. 
Грана привреде која се никако не сме занемарити и која је у нашој општини 
вишеструко подржана је и пољопривреда. Програмом мера за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ражањ за 
2020.годину предвиђена су средства у износу од 3.400.000,00 динара за субвенције, 
700.000,00 динара за дотације и 490.000,00 динара за одрживо коришћење 
пољопривредног земљишта. Расписана су три  јавна позива. По том основу за 
субвенције  у физичку имовину пољопривредних газдинстава поднета су и 
исплаћена 50 захтева у укупном износу од 2.495,695,00 динара, за регрес 
осигурања животиња,усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника поднета 
су и исплаћена 35 захтева у укупном износу од 900.000,00 динара и за 
успостављање и јачање удружења у области пољопривреде поднета су и 
исплаћена 5 захтева у укупном износу од 700.000,00 динара.  За одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта расписан је јавни позив и по позиву 
закључен је уговор са ПССС Ниш. Укупна уговорена и исплаћена вредност је 
480.000,00 динара. 
 

Током протекле године путна инфраструктура је, углавном обнављана. Радови су 
вршени на атарским путевима у Скорици и Маћији. Изграђена  је  пешачка стаза 
у делу улице Страхиње Симоновића у Ражњу. Изведени су радови на 
реконструкцији моста на Ражањској реци у Првомајској улици у Ражњу.. У току 
су радови на реконструкцији зграде јединице локалне самоуправе I  фаза. 
Незаменљиви партнер у области одржавања путева је ЈП Путеви Ражањ.  
 
На основу Јавног позива расписаног од стране Министарства за заштиту животне 
средине обезбеђена су средства за израду пројектно техничке документације за 
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Ражњу. Током 2020.год 
пројектно техничка документација израђена је до нивоа Пројекта за грађевинску 
дозволу. Наредни корак је реализација пројекта и изградња постројења. 
 
Водоснабдевањем, управљањем отпадом и отпадним водама као и свим осталим 
комуналним делатностима бави се ЈКП Комуналац, Ражањ. Ово јавно предузеће 
је уз својске напоре успело да преброди дугогодишњу кризу, сада послује без 
губитака и по први пут је у могућности да набавља возила и специјализоване 
машине за даље ширење својих услуга. 
 



На све могуће и законом доступне начине трудили смо се да промовишемо рад и 
потенцијале наше општине. У складу са законом расписали смо у 2020. години 
јавни позив за избор најповљније телевизије која ће грађане извештавати о раду 
општинског руководства и промовисати њене  потенцијале. Средства по јавном 
позиву су одобрена телевизији „Канал М“ из Параћина , предузећу ,,Агропрес'' из 
Гредетина, Ал прес из Гредетина. 

Формиран је сајт општине Ражањ по свим прописима које дефинишу републички 
прописи, као још један вид комуникације са грађанима.  

Редовно штампамо билтене и извештаје о раду и трудимо се да исти доспу до 
сваког житеља општине Ражањ, како би свако имао увид у наш рад. 

У Ражњу, дана 19.01.2021.г. 

Број: 110-13/21-01 

 

Председник Општине 

     Добрица Стојковић 


