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Географски положај 
 

O 
пштина Житорађа налази се 
на југоистоку Србије, у 
Топличком округу, на 

удаљености 10 км од коридора 10 
к о ј и  п о в е з у ј е  С р б и ј у  с а 
Македонијом, Грчком и даље са 
Далеким истоком. 
Општина се налази на удаљености 35 
км југозападно од Ниша, и гравитира 
Нишу као економском, политичком и 
културном центру. 
У општини живи 18900 становника у 
30 насељених места. 
 

Становништво 
 

Историја 
 

П 
рви подаци о Житорађи као 
насељеном месту датирају још 
из IV века, одкад се помиње 

стари византијски град „Житорађско 
кале―. Из овог доба потиче и сачуван 
је верски објекат „Латинска црква― у 
Глашинцу надомак Житорађе. 
У VII веку  „Житорађско кале― 
насељавају Словени. 
- 1877. Житорађа је ослобођена од 
Турског ропства. Ова година се 
сматра годином оснивања општине. 
 

Археолошки локалитети 
 

П 
осебно познати и атрактивни 
локалитети налазе се на 
планини Пасјачи—место звано 

―Кале‖ где су лоцирани остаци 
с та ро г  Рим ско г  гра да  ―Ад 
Херкулем‖, затим у близини села 
Глашинца—место звано Глашинска 
чука, надалеко чувена ―Латинска 
црква‖ која датира још из 4.века.  

 
 
 

a) Национална структура 

Срби 16899 

Роми 1142 

Остали 169 

Избегла лица 690 

Укупно 18900 
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Култура, образовање и здравствена заштита 
 

О 
сновна школа у Житорађи почела је са радом далеке 1873. год а данас 
је то  савремена образовна установа која поред матичне коле у 
Житорађи има и осморазредна одељења у Пејковцу, Црнатову и Дубову, 

а у осталим  насељима четвороразредне школе. Школа броји 1652 ученика 
Средња школа Житорађа ради од 1978. године. Школу чине 3 oбразовна 
профила организована кроз одељења машинске, pољопривредне и економске 
школе. 
Брига и чување најмлађих поверена је посебној установи за децу – Дечјем 
вртићу „Прва радост―, још од 1981. године. Програмом вртића је обухваћено 
90% популације деце предшколског узраста. 
У Житорађи постоји Народна библиотека са фондом од око 35000 књига и 
задатком задовољења културних потреба грађана. 
Дом здравља Житорађа постоји од 1956. године. Данас је то савремена 
здравствена установа која пружа основну здравствену заштиту и део 
специјалистичко – консултативне здравствене заштите. Амбуланте као облик 
примарне здравствене заштите распоређене су у свим већим местима. 

б) Старосна структура становнштва 

Старост 
Број 

становника 
Процента 
учешћа 

0-10 1945 10,68% 

11-20 2090 11,47% 

21-30 2259 12,41% 

31-40 2182 11,98% 

41-50 2204 12,11% 

51-60 2201 12,09% 

61 и више 5326 29,25 

0-10

11-20
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31-40
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c) Polna struktura 

Мушкарци 9235 

Жене 8972 

9235

8972

8800

9000

9200

9400

Мушкарци Жене
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Саобраћај 

 

О 
косницу друмског саобраћаја 
чини деоница регионалног 
пута Р—245 Ниш—Житорађа—

Прокупље—Приштина која пролази 
кроз Житорађу, регионални путни 
правац Р—221 Ниш—Пејковац—
Прокупље—Приштина који пролази 
кроз Добрич средиште повртарске и 
по љ о привред не  про изво дње 
општине, и регионални пут Р—223 А 
који повезује општину Житорађа са 
општином Бојник и пролази кроз 
Дубово. Укупна дужина регионалних 
путева износи 38 км . Удаљеност 
општине од међународног путног 
коридора Е—75 износи свега  12 
км. Последњих година урађено је 
много на модернизацији свих путних 
праваца, а посебна пажња је 
посвећена уређењу локалних и 
атарских путева како би свежи 
пољопривредни производи из овог 
краја доспели на тржиште. Само у 
2005.г. у потпуности је реновирано 
24 км путне мреже у општини, а у 
овој години настављено са још 5 км 
нових путева, тако да се до 2008.г. 
очекује комплетна модернизација 
свих путних праваца у општини и 
свих локалних улица.  
 
 
 

 
Energetika 

 

Е 
лектроенергетска мрежа је на 
задовољавајућем нивоу. 
Стално се ради на побољшању 

нисконапонске мреже. Снабдевеност 
грађана и правних лица је 
задовољавајућа. Планира се 
проширење нисконапонске мреже, 
растерећење постојеће мреже и 
уградња нових трафо станица. 
Интезивирани су радови на 
изградњи далековода од 10 кv у 
самој Житорађи а ради растерећења 
постојећег далековода. У Житорађи 
је у припреми и реконструкција 
далековода 10 кv према Дреновцу и 
потенцијално новој индустријској 
зони Бадњевац. 
 

Gasovod 
 

Ж 
иторађа нема изграђену 
гасоводну мрежу али је 
генералним  планом  

Гасификације Р. Србије предвиђна 
изградња гасовода Ниш- Житорађа-
К уршум л и ј а  –П ришти на .  То 
представља перспективу краја и 
веома важан фактор развоја 
индустрије али и могућност веома 
исплативе инвестиције за ино-
улагаче. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Водовод и канализација 
 

В 
ећина становништва општине 
Житорађа снабдева се водом 
п у те м  бу на р а ,  и з у зе в 

општинског места Житорађа које 
и м а  у р е ђ е н  с и с т е м  з а 
водоснабдевање. Квалитет воде из 
бунара није задовољавајући, па се 
као приоритет у развојном програму 
издваја изградња водоводне и 
канализационе мреже у свим 
селима. У току је изградња 
водоводне мреже у 5 месних 
заједница по заједничком пројекту 
Европске уније и општине, а у 
п р и п р е м и  с у  п р о ј е к т и  з а 
водоснабдевање и осталих месних 
заједница. На територији општине 
постоје богата изворишта воде која 
представљају право богатство јер се 
ради о потпуно чистој води без 
икаквих примеса које треба 
искористити. Сви пројекти који су у 

току и који се планирају повезују се 
у јединствен систем који ће бити 
п о в е з а н  с а  с и с т е м о м 
водоснабдевања Селова. 

 
Telekomunikacije 

 

Т 
е л е к о м у н и к а ц и о н у 
инфраструктуру општине 
Житорађа чине: мрежа фиксне 

телефоније Телекома Србије и 
мрежа  мобилне  телефо није 
Теленора и Телекома Србије. 
Глобално гледано ова област је 
релативно добро покривена у 
општини Житорађа захваљујући 
поменутим оператерима. 
Чворна централа у Житорађи везана 
је за оптички кабл Ниш–Прокупље 
тако да ће и нове технологије у 
телекомуникационом свету (ISDN, 
ADSL...) бити доступне корисницима 
до краја 2006.г. 
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У 
 структури привреде општине Житорађа доминантно место заузима 
пољопривреда. У структури пољопривреде последњих година примат 
заузима производња раног поврћа из пластеника и  производња бостана. 

Развијено је воћарство, такође су заступљене и све остале културе. 
Општина Житорађа своју развојну шансу види у производњи здраве хране из 
пластеника и на отвореном простору. Житорађа  располаже са укупно 
23.303,89  хектара обрадиве површине. 
Структура пољопривредне производње је променљива и зависи од односа 
понуде и тражње на тржишту. Према последњим подацима структура 
пољопривредне производње изгледа овако: 

 

О 
сновна карактеристика проиводње је у томе што се марљивим и 
стручним радом на малим површинама постижу изванредни резултати у 
производњи, уз занемарљиво коришћење хербицида. 

Производња здраве хране у наредном периоду одвијаће се уз сарадњу и под 
надзором стручњака из Лабораторије за испитивања састава земљишта и 
животних намирница при Средњој школи Житорађа. 
 

У 
 области сточарства у општини Житорађа постоји С.З.С.З                      
“1 Децембар” (Ул.Топличких хероја 13, 027/62-089) са капацитетом 
од 30.000.000 товљених свиња годишње. Фарма спада у ред 

најуспешнијих у Републици и има заокружени циклус производње . Велике су 
развојне могућности ове фарме у проширењу делатности на производњу 
финалних производа , кланичну индустрију и производњу сточне хране за 
тржиште. Процес приватизације очекује се у 2008.г.    

ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА 

Ратарске културе 13874 ha

Повртарство 1200 ha

Воћњаци 700 ha

Винова лоза 654 ha

Ливаде и пашњаци 864 ha

Шуме 48 ha

Ратарске културе

Повртарство

Воћњаци

Винова лоза

Ливаде и пашњаци

Шуме
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Земљорадничке задруге 
 

Т 
реба поменути ЗЗ «Победа» 
Доње Црнатово (с.Доње 
Црнатово 18406, тел. 027/65-

224) са капацитетом за узгој кока 
носиља од 12000 комада , 
мешаоном сточне хране и 
расположивим обрадивим 
земљиштем од 17 ха и шумом од 
120ха, као и 
ЗЗ «Будућност» Житорађа (Ул. 
Топличких хероја 49, тел. 027/62-
145) са капацитетом до 10.000 
комада товних пилади, опремом и 
обрадивим земљиштем од 65 ха. 
 Поменуте живинарске фарме 
слободне су за закуп и друге 
пословне аранжмане, осим продаје 
јер још увек није уређена законска 
процедура продаје објеката у 
својини Земљорадничких задруга 
(Закон о задругарству).   

Традиционалну пољопривредну 
производњу овог краја прати и 
АД»Челик» Житорађа (ул. 
Светосавска 31, тел. 027/62-046), 
које се бави производњом 
машинских конструкција и 
производњом пољопривредне 
опреме (плуг, дрљача,сејалица, 
садилица и др). Ово предузеће је 
потпуно опремљено и кадровски и 
технички за поменуте делатности и 
очекује се да после власничке 
трансфрормације и приватизације 
прошири своје тржиште.  
Предузеће се налази у поступку 
тендерске приватизације и 
заинтересовани улагачи 
(инвеститори) могу добити 
информације о продаји истог и од 
Агенције за приватизацију Владе 
Р.Србије, или у самом предузећу. 

О 
д индустријских капацитета овде је смештен и некадашњи погон ЕИ 
НИШ - АД » АД ХЕРКУЛЕМ » Житорађа (ул. Топличких хероја бр. Тел. 
027/62-296). Погон је новије 

градње са потпуном инфрастру и 
друмским саобраћајем и могућношћу 
за проширење капацитета јер се 
налази у индустријској зони. 
Предузеће се налази у поступку  
приватизације и заинтересовани 
улагачи (инвеститори) могу добити 
информације о продаји истог и од 
Агенције за приватизацију Владе 
Р.Србије, или у самом предузећу. 
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Привредни сектор 
 

У 
 приватном сектору на 
територији општине Житорађа 
послује око 180 самосталнх 

радњи и свега неколико предузећа. 
У структури самосталних радњи 
најбројније су радње из области 
трговине и тежња је општине 
самосталних занатских радњи да се 
у будућности стимулишу занатске 
делатности са посебним акцентом на 
очување старих заната. 
Од приватних предузећа треба 
истаћи ПП»Серђо» Житорађа 
(фабрика обуће), «ПП Амер- пром» 
Влахово (лековити чајеви) , ПП 
«Ниле» Житорађа (трговина на 
велико и мало), „Кони-трејд“ 
Житорађа (кондикторски 
производи), „Кристал“ Житорађа 
(обрада стакла), „Дрвопрерада“ 
Житорађа (фабрика за прераду 
дрвета) и друга. 
 
 
 
 

 

Удруженја пољопривредних 
произвођача 

 

П 
ољопривредни произвођачи су 
организовани кроз следећа 
Удружења :  

Удружење пољопривредних 
произвођача општине Житорађа 

Удружење воћара и повртара 
“Фармер” Влахово 

Удружење пољопривредних 
произвођача “Фортеса” Вољчинац 

Удружење пољопривредних 
произвођача “Сточар” Влахово 

Пчеларско друштво “Цвет” 
Житорађа 

 
Број регистрованих пољопривре-
дних газдинстава 2200 
ОПШТИНА ИМА ФОРМИРАНУ 
СЛУЖБУ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ. 

Годишња производња 

Парадајз 1000 tona 

Паприка 3000 tona 

Краставац 250 tona 

Бостан 10000 tona 
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Здрава храна 

 

О 
пштина Житорађа је трајно 
опредељена за производњу 
здраве хране за домаће и 

инострано тржиште.  
 

Етно Село и Ловачки дом 

 

О 
пштина је кренула са 
израдом пројектне 
документације за изградњу 

ЕТНО СЕЛА СА ЛОВАЧКИМ ДОМОМ – 
пројекат ће након израде бити 
понуђен потенцијалним 
инвеститорима на финансирање тј. 
концесију. Постоји више погодних 
локација на којима би се лоцирало 
етно село а у предлогу су: 
Излетиште „Главичица― на брду 
изнад Житорађе, удаљено 3 км од 
Житорађе, ловни резерват у с. 
Зладовац на удаљености 11 км од 
Житорађе и прелепо викенд насеље 
Дебели Луг на 5,5 км од Житорађе. 

 
 
 
 

 
Ловни туризам 

 
Последњих година подручје општине 

је веома посећено ловцима и 
уживаоцима природе из Италије и 
Грчке који у све већем броју и све 
дужем временском периоду бораве у 
Житорађи.  Нудимо  изузетне 
локације за изградњу смештајних 
капацитета.  Наши главни адути су 
пољска јаребица и препелица које 
живе и опстају само у срединама где 
нема пестицида и хербицида у 
земљишту а таква је наша средина.  

РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ ОПШТИНЕ 

Фабрика воде и пивара 
 

П 
рема подацима из истраживања која су вршена 1956.г. Житорађа 
поседује велико богатство подземних вода са базеном који се налази 
између Житорађе и Јасенице. Нудимо Вам погодну локацију. 
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И 
зградња спортско рекреативног центра у самој Житорађи крај реке 
Топлице представља један од најобимнијих и најскупљих пројеката који 
је од великог значаја за локално становништво, а пре свега младе. 

Пројекат је урађен, спреман је за реализацију и понуђен потенцијалним 
инвеститорима. Пројектом је предвиђена изградња базена олимпијских 
димензија са 2 мања пратећа, као и изградња свлачионица са рестораном и 
летњом баштом. У позадини би се изградили спортски терени, а дуж речног 
корита Топлице шеталиште и трим стаза. 
У месту Извор које се налази на 5 км од Житорађе постоји велико ИЗВОРИШТЕ 
здраве пијаће воде али и надземни базен који потенцијално може да се 
искористи за изградњу туристичког комплекса и купалишта. Исти је у 
власништву Месне заједнице Извор и веома је интересантан за потенцијалне 
инвеститоре. 

 
 
 

Р 
ека Топлица - Чиста и незагађена 
животна околина са чијих простора 
потиче и надалеко чувени „Амер-

чај― 
 
 
 

 
 
СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 
 

Укључење у регионалне европске 
интеграције 

Развој малих и средњих предузећа 

У н а п р е ђ е њ е  п о љ о п р и в р е д н е 
производње 

Инострана улагања и стратешка 
партнерства 

Спровођење приватизације 

ИЗГРАДЊА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА  
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И 
ндустријска зона P3 се 
налази на улазу у Житорађу 
из  правца  Ниша ,  на 

удаљености  1 км од центра 
насеља, у укупној површини од 8 
ха. Индустријска зона је повезана са 
регионалним путем Р-245 и 
уда љ ена  свега  3 0 0  м  од 
железничке утоварне станице. У 
зони је  решена  комунална 
и н ф р ас тр ук т ур а  ( в од ов о д , 
канализација,телефон). Земљиште 
је у приватном власништву а 
општина чине напоре да откупом 
обезбеди део земљишта који би 
одмах могао бити понуђен 
инвеститорима БЕСПЛАТНО у 
случају запошљавања већег броја 
радника (преко 50 радника).  
У самој индустријској зони већ се 
налазе погони ЕИ НИШ „АД 
Херкулем― Житорађа, предузеће 

„Дрвопрерада― а у току је изградња 
производног објекта предузећа „Мих
-пром“ Житорађа.  
 

Р 
езервна Индустријска зона 
на ла зи  с е  та ко ђе  на 
регионалном путу Р-245 код 

места Бадњевац, на удаљености 
свега 5 км од путног коридора 10- 
Београд-Скопље-Солун, и 6 км од 
саме Житорађе. Очекује се да у току 
2007.г. и ова Индустријска зона 
добије правну регулативу од стране 
Скупштине општине Житорађаи на 
тај начин буде слободна за улагања 
потенцијалних инвеститора. 
Општина Житорађа је спремна за 
с а р а д њ у  и  п р и х в а т а  с в е 
иницијативе, а посебно би било 
стимулативно да се у зонама изграде 
х л а д њ а ч е  и  п р е р а ђ и в а ч к и 
капацитети. 
Детаљним планом разрадиће се 
могућност парцелизације зоне и 
понудити инвеститорима под веома 
повољним условима, са могућношћу 
бесплатног добијања земље и 
о с т а л и м  п о г о д н о с т и м а  з а 
инвестиције које предвиђају 
запошљавање више од 50 радника. 

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
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Уважени  инвеститори,  
 

Убрзани  процес реформи који је захватио и 
нашу општину, изискује потребу за  
инвестицијама како би покренули посусталу 
привреду и обезбедили нова радна места. 
Ако се питате зашто баш уложити капитал у 
Житорађу, дајем Вам одговор: дочекаће вас 
традиционално вредан, марљив и гостољубив 
народ.  Код нас се производи здрава храна у 
великој количини, немамо великих 
загађивача а земљиште је погодно за 
производњу више врста пољоприврдних 
култура. Предузели смо значајне напоре 
да поједноставимо административне 
процедуре за оснивање предузећа, изградили 
смо добре путеве и            повезали се са 

суседним општинама. Општина је спремна за пословну сарадњу и отворена 
за све иницијативе и               
предлоге. Имамо квалитетну радну снагу која је високостручна, 
мотивисана и компетентна за обављање свих врста послова.  
 

Очекујемо Вас. 
 
Потенцијалним инвеститорима стоји на располагању Служба за економски 
развој општине Житорађа која ће у потпуности дати информације о свим 
детаљима везаним за улагањем на територији читаве општине.  
Служба за економски развој се налази у згради СО Житорађа на првом 
спрату,  канцеларије 14 и 15. 

Ул. Топличких хероја 53, 
18412 Житорађа, Србија 

Контакт телефони: +381 27/62-931, 62-929  
Е-маил: sozitoradja@ptt.yu 

 
УЛОЖИТЕ У МАЛУ ОПШТИНУ - 

ИСПЛАТИ СЕ ! 
 
 

ОЧЕКУЈЕМО ВАС ! 
 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 
Ул. Топличких хероја бр. 53 

18412 Житорађа, Србија 
Телефон/фах: +3812762-211 

ПРЕДНОСТИ УЛАГАЊА У ОПШТИНУ ЖИТОРАЂА 


