
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА      

ГРАД ЈАГОДИНА      

СКУПШТИНА ГРАДА 

БРОЈ: 06-130/2020-01 

02.10.2020. године 

Ј А Г О Д И Н А 

 

 

На основу члана 38. Статута града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'' број 23/18) 

и члана 94. Пословника о раду Скупштине града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'' 

број 3/2019), 

 

 

с а з и в а м 

 

2.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ  07.10.2020. 

ГОДИНЕ (СРЕДА), У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ СА 

ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА 

 

 

За ову седницу предлажем 

 

- Усвајање извода из записника са конститутивне и 1. седнице Скупштине града Јагодине и 

 

Д Н Е В Н И    Р Е  Д: 

 

1. Постављење заменика секретара Скупштине града Јагодине. 

2. Предлог Одлуке о додели друштвених признања града Јагодине за 2020. годину. 

3. Предлог Одлуке о измени Пословника Скупштине града Јагодине. 

4. Предлог Решења о избору чланова радних тела Скупштине града: 

а)Савет за буџет, финансије и привреду, 

б) Савет за пољопривреду и прехрамбенуиндустрију, 

в) Савет за заштиту животне средине, 

г) Савет за урбанизам,стамбене и комуналнеделатности, 

д) Савет за подстицај развоја привреде, 

ђ) Савет за друштвене делатности, 

е) Савет за здравље, 

ж) Савет за координацију послова безбедности саобраћаја, 

з) Комисија за статутарна питања и нормативна акта, 

и) Комисија за представке и жалбе, 

ј) Комисија за рад са месним заједницама, 

к)Комисија за друштвена признања, 

л) Комисија за питања локалне самоуправе, 

љ) Комисија за социјална питања, 

м)Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и 

продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Јагодине. 

5. Предлог Решења о именовању  чланова Градског савета родитеља. 

6. Предлози решења о давању сагласности и то: 

а) Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског  плана 

Културног центра ''Светозар Марковић'' у Јагодини за 2020. годину. 

 



б) Предлог Решења о  давању сагласности на измене Финансијског плана Предшколске 

установе ''Пионир'' у Јагодини за 2020. годину. 

в) Предлог Решења о давању сагласности на извештај о  извршењу Годишњег плана рада 

Предшколске установе ''Пионир '' у Јагодини за 2019/2020. годину и Годишњи план рада за 

2020/2021. годину. 

г) Предлог Решења о давању сагласности  на измене и допуне Финансијског плана  ЈП 

''Зоолошки врт'' Јагодина за 2020. годину. 

7. Предлози решења о разрешењу и именовању управних одбора и то: 

а) Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора  Народне 

библиотеке ''Радислав Никчевић'' Јагодина. 

б) Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора  Завичајног музеја 

Јагодина. 

8. Предлози решења о измени решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора и 

то: 

а) Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

ЕТШ ''Славка Ђурђевић'' у Јагодини.  

б) Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

ОМШ ''Владимир Ђорђевић'' у Јагодини.  

в) Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

ОШ ''Рада Миљковић'' у Јагодини.  

г) Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

ОШ ''Радислав Никчевић'' у Мајуру.  

д) Предлог Решења о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

ОШ ''17 октобар'' у Јагодини. 

9. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Јагодина. 

10. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији Градског центра за социјални рад Јагодина. 

 

Позивам Вас да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 8221-220. 

 

ПРИЛОГ: Материјал. 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Драган Марковић, с.р. 



На основу члана  40. став 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 38. тачка 15) у вези са чланом 43. Статута града Јагодине 
(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 34. Пословника Скупштине 
града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'', бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина 
града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 
 

I 
 

ПОСТАВЉА СЕ Наташа Милутиновић, дипломирани правник из Јагодине за 
заменика секретара Скупштине града Јагодине.  

 
II 
 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.  
 
 
 

БРОЈ: 020-146/2020-01  
СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНE  

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Драган Марковић, с.р. 

 
 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др. закон и 101/2016- др. закон и 47/2018 ), члана 38. Статута града Јагодине („Службени 

гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 10. став 3. Одлуке о празницима и друштвеним 

признањима града Јагодине („Општински службени гласник општине Јагодина“, бр. 14/2005), 

Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10. 2020. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ДРУШТВЕНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЈАГОДИНЕ  

У 2020. ГОДИНИ 

 

I 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог основних школа и додељује ПЛАКЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ и 

новчани износ од 50.000,00 динара које појединачно добијају: 

 

1. Михајло Ђурђевић, ученик осмог разреда ОШ „Бранко Радичевић“ у Бунару, за одличан 

успех у школи, примерно владање и изузетно залагање из свих предмета. 

2. Тамара Обреновић, ученица осмог разреда ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану, за 

одличан успех, примерно владање и резултате остварене на такмичењима из историје. 

3. Ања Стојадиновић, ученица флауте ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у Јагодини, за залагање и 

успехе које је остварила у области музичке уметности а који се огледају у јавним наступима и 

успесима на такмичењима. У оквиру пројекта „Компонуј срцем, избори се за живот“ компонује своје 

ауторско дело „Немирно море“, као и флаутску деоницу за камерни састав флаута и гитара „Плима и 

Осека“.  

4. Лука Нешић, свршени ученик осмог разреда ОШ „Горан Остојић“ у Јагодини, ђак 

генерације, носилац Вукове дипломе и више специјалних диплома из српског језика, математике, 

физике и историје. На такмичењима од општинског до републичког ранга постигао је изузетне 

резултате из српског језика, математике, физике, технике и технологије и историје. 

5. Теодора Савић, свршена ученица осмог разреда ОШ „Радислав Никчевић“ у Мајуру, ђак 

генерације, носилац Вукове дипломе и више специјалних диплома из српског језика, француског 

језика, историје и верске наставе. Током школовања је постигла запажене резултате на такмичењима 

од општинског до окружног ранга из српског језика и књижевности, француског језика, историје, 

математике и на Књижевној олимпијади. Била је активни учесник у раду драмске, рецитаторске, 

литерарне и новинске – фото секције школе. 

6. Вељко Милошевић, ученик осмог разреда ОШ „Рада Миљковић“ у Јагодини, за одличан 

успех, примерно владање и изузетне резултате у школи и ваннаставним активностима. Током 

школовања је на такмичењима од општинског до републичког ранга из српског језика, математике, 

физике, хемије, биологије, историје и на Књижевној олимпијади, постигао запажене резултате 

освајањем једног од прва три места.  

7. Катарина Бошковић, ученица осмог разреда ОШ „Љубиша Урошевић“ у Рибару, за 

постигнут успех у школи и учешће на такмичењима из математике, физике и на Књижевној 

олимпијади, где је постигла запажене резултате. 

8. Ђурђина Милановић, свршена ученица осмог разреда ОШ „Вук Караџић“ у Глоговцу, ђак 

генерације и носилац Вукове дипломе. Добитница је бројних диплома и похвалница а најзапаженије 

резултате постигла је на такмичењима из биологије освојивши треће место на окружном такмичењу и 

два друга места на општинском такмичењу. Учесница је бројних наставних и ваннаставних 

активности. 

 



9. Нина Николић, ученица осмог разреда ОШ „17. октобар“ у Јагодини и најистакнутији 

ученик Основне школе „17. октобар“, за постигнут успех у школи и на општинским и окружним 

такмичењима из хемије, математике и физике. 

10. Миа Петровић, ученица осмог разреда ОШ „Бошко Ђуричић“ у Јагодини, за залагање у 

школским активностима, бројне успехе на такмичењима из математике, физике и хемије и учешћа на 

Дописној математичкој олимпијади. 

11. Милица Лукић, ученица осмог разреда ОШ „Милан Мијалковић“ у Јагодини, за одличан 

успех у школи и на такмичењима из биологије и српског језика као и за залагање у ваннаставним 

активностима где се као члан школског хора истакла освојивши прво и друго место на Републичком 

такмичењу школских хорова Србије. 

12. Растко Станимировић, ученик петог разреда ОШ „Црњански“ у Јагодини, за одличан 

успех у школи, примерно владање и изузетно залагање из свих предмета. 

13. Драмска секција Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“ 

Јагодина за успешно извођење представа „Другачије будни“ и „Сами“ и освојeну Гранд при награду 

и прво место на међународном инклузивном драмском фестивалу „Игре без маски“ у Скопљу. 

 

II 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог средњих школа и додељује ПЛАКЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ и 

новчани износ од 50.000,00 динара које појединачно добијају: 

 

1. Никола Радић, свршени ученик четвртог разреда ЕТШ „Славка Ђурђевић“ у Јагодини, 

ђак генерације и носилац Вукове дипломе за одличан успех и остварене резултате на такмичењима 

републичког ранга на којима је, током школовања, успешно представљао школу, освајањем првог и 

другог места на Књижевној олимпијади и другог и трећег места на републичком такмичењу из 

математике. 

2. Илија Најдановић, ученик Прве техничке школе у Јагодини за одличан успех и 

постигнуте запажене резултате у наставним и ваннаставним активностима. 

3. Бранислав Ћујић, ученик четвртог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ у Јагодини, 

за постигнуте изузетне резултате на такмичењима од општинског до републичког ранга из физике, 

математике, хемије и програмирања као и у ваннаставним активностима. Освајањем трећег места на 

републичком такмичењу из математике награђен је могућношћу уписа на све техичке факултете без 

полагања пријемног испита. 

4. Вељко Вукајловић, ученик четвртог разреда Средње медицинске школе „Милутин 

Миланковић“ у Јагодини, за одличан успех, примерно владање, учествовање на многим спортским 

такмичењима и освојено прво место на окружном такмичењу у пливању. 

5. Александра Тодоровић, ученица четвртог разреда грађевинске струке ЕГШ „Никола 

Тесла“ у Јагодини, за одличан успех у школи и залагање у школским и ваншколским активностима. 

 

III 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог Опште болнице Јагодина и додељује ПЛАКЕТА ГРАДА 

ЈАГОДИНЕ и новчани износ од 50.000,00 динара које појединачно добијају 

 

1. Проф. др Милован Бојић, директор Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, 

један од најугледнијих и најцењенијих лекара у Србији последњих деценија. Увек пожртвован, 

велики стваралац и човек који је увек доприносио развоју и унапређењу нашег здравства, без обзира 

на позицију на којој се налази. Град Јагодина и Општа болница Јагодина су му посебно захвални на 

безрезервном учешћу у лечењу пацијената. 

2. Др Душан Стојановић, специјалиста интерне медицине који је цео свој радни век 

несебично посветио лечењу пацијената. Уз пожртвовани даноноћни рад већ дужи низ година налази 



се на челу Одељења интерне медицине, показујући велики ентузијазам у раду са млађим колегама, 

развијајући сарадњу са осталим службама Опште болнице Јагодина као и са клиничким центрима при 

слању пацијената у установе терцијарног нивоа здравствене заштите. Спреман је да у свако доба дана 

и ноћи стави на располагање своје знање и искуство у циљу лечења пацијената. 

3. Др Југослав Живковић, специјалиста опште хирургије, субспецијалиста дигестивне 

хирургије и начелник Одељења опште хирургије са урологијом Опште болнице Јагодина који је више 

година уназад носилац тешког посла који ово одељење свакодневно обавља. Велики је број 

оперисаних, оболелих и повређених пацијената, које је овај стручан, одговоран и увек доступан лекар 

збринуо. Др Југослав Живковић и данас предњачи у увођењу нових хируршких метода у Општој 

болници Јагодина, а осим тога је годинама уназад, као ментор и едукатор учествовао у стасавању 

млађих колега, несебично им преносивши своје знање и искуство. 

4. Др Александр Илић, специјалиста трансфузиологије који већ пуну деценију савесно и 

одговорно обавља веома важан посао око набавке, прераде и давања најдрагоценије течности за 

потребе спасавања људских живота. Истакао се у многобројним акцијама давалаштва, која је на 

подручју града Јагодине традиционално негована хуманитарна активност. Осим основне 

професионалне улоге, др Александар Илић се истиче и деловањем на позицији помоћника директора 

Опште болнице Јагодина а колеге га сматрају увек љубазним, приступачним и колегијалним у 

решавању њихових професионалних дилема. 

5. Др Владимир Трајковић, специјалиста интерне медицине – субспецијалиста пулмологије, 

начелник Одељења пнеумофтизиологије Опште болнице Јагодина. Као изузетно стручан, пожртвован 

и приступачан лекар дао је немерљив допринос у раду Опште болнице у Јагодини. За време 

овогодишње епидемиолошке кризе налазио се на челу Комисије за превенцију и спречавање ширења 

респираторних инфекција изазваних корана вирусом при чему је показао изузетне способности и 

знање не штедећи се у овој вишемесечној борби. На тај начин значајно је допринео да наш град кроз 

ову пандемију прође са што лакшим последицама по здравље пацијената и здравствених радника.  

6. Др Драган Богдановић, специјалиста радиологије и шеф Одељења за радиолошку и 

ултразвучну дијагностику које је у актуелној епидемиолошкој ситуацији успешно одговорило 

великом изазову заузевши важно место у откривању и лечењу оболелих од вируса COVID-19, а да 

при том нису запостављене редовне обавезе према свим осталим пацијентима. Др Драган Богдановић 

је и истакнути спортски радник. Својим професионалним и спортским активностима скренуо је 

пажњу на себе и заслугама оправдао епитет „народног лекара“. 

7. Др Мирјана Гајић, специјалиста пнеумофтизиологије, представник свих запослених 

Опште болнице Јагодина који су се у изузетно тешким условима пожртвовано и предано борили 

против пандемије узроковане вирусом COVID 19.  

8. Др Виолета Здравковић, специјалиста пнеумофтизиологије, представник свих запослених 

Опште болнице Јагодина који су били задужени да лече и брину о оболелима од корона вируса. 

9. Др Емица Николић, специјалиста интерне медицине, представник свих запослених Опште 

болнице Јагодина који су учествовали и изузетно се истакли у лечењу и збрињавању пацијената 

оболелих од COVID 19.  

10. Др Мирјана Милановић, специјалиста интерне медицине и субспецијалиста 

кардиологије, представник свих запослених Опште болнице Јагодина који су учествовали у лечењу и 

збрињавању пацијената оболелих од COVID 19 и положили тежак испит у борби против пандемије. 

11. Данијела Милошевић, виша медицинска сестра у Одељењу интерне медицине, 

представник свих запослених Опште болнице Јагодина који су се у изузетно тешким условима 

пожртвовано и предано борили против пандемије узроковане вирусом COVID 19 и излечили велики 

број пацијената.  

12. Татјана Вучковић, медицинска сестра у Одељењу пнеумофтизиологије, представник свих 

запослених Опште болнице Јагодина који су учествовали у лечењу и збрињавању пацијената 

оболелих од COVID 19 и положили тежак испит у борби против пандемије. 

 



13. Радмила Вулић, главна медицинска сестра Одељења опште хирургије са урологијом, 

представник свих запослених Опште болнице Јагодина који су били задужени да лече и брину о 

оболелима од корона вируса. 

14. Маја Милојевић, медицинска сестра у Одељењу неурологије, као представник свих 

запослених Опште болнице Јагодина који су у тешкој ситуацији пандемије изазване корона вирусом 

били на првој линији одбране од овог невидљивог непријатеља и у ходу стицали нова искуства и 

сазнања. 

 

IV 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог Дома здравља Јагодина и додељује ПЛАКЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

и новчани износ од 50.000,00 динара које појединачно добијају 

 

1. Др Марија Радовановић специјалиста опште медицине, за висок степен стручности и 

професионализма, континуирани напредак и креативност у свом раду као и односу према 

пацијентима и спровођење добре клиничке праксе.  

2. Др Данијела Јевтић специјалиста педијатрије и начелник Службе за здравствену заштиту 

школске деце за унапређење рада службе, стручност у раду свих запослених у служби и 

успостављање сарадње са другим службама Дома здравља и Опште болнице, као и са школама, 

Домом ученика и свим другим институцијама које се баве децом школског узраста. 

3. Др Невена Сабљић специјалиста педијатрије и начелник Службе за здравствену заштиту 

деце, главни иницијатор и покретач свакодневне иницијативе промовисања здравих стилова живота, 

правилне исхране и физичке активности деце за залагање, едуковање и стручно усавршавање лекара у 

служби у циљу пружања здравствене заштите најбитнијој популацији сваког друштва – деци. 

4. Снежана Филиповић главна медицинска сестра Службе опште медицине за стручност, 

одговорност и савесност према свим радним задацима.  

5. Служба опште медицине Дома здравља Јагодина за остварене резултате у свакодневном 

раду а посебно за време трајања пандемије COVID 19 када је показала висок степен организованости 

и одговорности. Запослени у овој служби су дали пун допринос у борби Дома здравља против 

наведене пандемије организујући непрекидна дежурства у Covid амбуланти и притом не реметећи 

свакоднени рад службе. 

6. Служба за здравствену заштиту деце Дома здравља Јагодина која у континуитету 

остварује одличне резутате, како у лечењу пацијената тако и у превентивном раду. 

7. Служба за здравствену заштиту школске деце Дома здравља Јагодина као носилац 

нових идеја и метода рада, за одличне резултате остварене у лечењу пацијената али и превентивном 

раду. 

 

V 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог Јагодинског спортског савеза „ЈАССА“ Јагодина и додељује 

ПЛАКЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ и новчани износ од 50.000,00 динара које појединачно добијају: 

 

1. Марија Стојадиновић, члан Атлетског клуба „Вожд“ из Јагодине, сениорски првак државе 

у троскоку и носилац сребрне медаље у скоку у даљ. У досадашњој каријери три пута је наступала на 

првенствима Европе, а на Балканском првенству до сада је освојила три медаље. 

2. Никола Вујичић спортиста који кошарку тренира од своје четрнаесте године. Члан је 

Кошаркашког клуба „Јагодина“ и капитен сениорске екипе последњих десет година. Три пута је 

уводио клуб у савезни ранг такмичења и на том нивоу био најбољи играч лиге.  

 

3. Јелена Ђурашиновић, члан Женског омладинског рукометног клуба „Јагодина“, као једној 

од најзаслужнијих за освајање две титуле победника Суперлиге Србије у последње две године и једне 



титуле победника Купа Србије. У досадашњој каријери наступала је за јуниорску репрезентацију 

Србије као и за сениорску на Медитеранским играма 2018. године. 

4. Јеленa Гојковић, члан Женског омладинског рукометног клуба „Јагодина“, за велики 

допринос освајању свих титула клуба последњих година. На недавно завршеном финалу Купа Србије, 

када су рукометашице Јагодине освојиле Куп Србије за сезону 2019/2020, Јелена је била капитен тима 

и проглашена је за најбољу играчицу турнира. 

5. Александар Миладиновић, спортски радник и председник Женског омладинског 

рукометног клуба „Јагодина“, за велики допринос у раду клуба и резултате које је клуб остварио 

освојивши титуле победника Суперлиге Србије у 2018. и 2019. години, титуле победника Купа Србије 

у 2014. и 2020. години и титулу победника Суперкупа у 2019. години. 

6. Миодраг Маслар, спортиста и спортски радник, један од оснивача и дугогодишњи тренер 

Карате клуба „Јагодина“. Од 2015. године је на месту председника Јагодинског спортског савеза 

„ЈАССА". Проглашен је за најбољег менаџера – организатора у спортским организацијама од стране 

Спортског савеза Србије и добитник је Мајске награде Спортског савеза Србије. Током своје каријере 

је много учинио на афирмацији јагодинског спорта, спортског савеза и Јагодине уопште. 

7. Милан Божић који се професионално бави тренерским послом у кошарци од 1973. године. 

Током своје каријере, као тренер Кошаркашког клуба „Јагодина“, дао је велики допринос успеху 

јагодинских кошаркаша. Добитник је више признања Кошаркашког савеза Србије и активан члан 

Кошаркашког клуба „Јагодина“ и данас, иако је пензионер. 

 

VI 

 

ПРИХВАТА СЕ предлог организација, органа, установа, удружења и појединаца и додељује 

ПЛАКЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ и новчани износ од 50.000,00 динара које појединачно добијају: 

 

1. Недељник „Нови пут“ за седамдесет пет година постојања и рада. Jедан je од најстаријих 

штампаних медија у Србији па и на Балкану који обрађује актуелне вести и информише грађане 

Јагодине, Ћуприје, Параћина, Свилајнца, Деспотовца и Рековца о битним догађајима у политичком, 

друштвеном, привредном, културном и спортском животу на подручју Јагодине и Поморавског 

округа. 

2. Бобан Живковић, официр за обуку у Групи за људске ресурсе у Полицијској управи у 

Јагодини за несебично залагање да своје дугогодишње богато искуство пренесе на млађе колеге. 

Мајор Бобан Живковић је и потпредседник Џудо савеза Србије и тренер Џудо клуба „13. мај“ у 

Јагодини, јединог клуба из централне Србије који је имао представнике на првенству Европе 2019. 

године. Заслужан је за освајање вицешампионске медаље у сениорској конкуренцији, као и бројних 

балканских и европских медаља. 

3. Светлана Митровић, директор Филијале Националне службе за запошљавање у Јагодини, 

за изузетно залагање у раду и унапређење и развој сарадње Филијале Националне службе за 

запошљавање у Јагодини и локалне самоуправе у реализацији политике запошљавања на локалном 

нивоу и смањења незапослености као и за повећање активности везаних за додатно образовање и 

обуку незапослених лица и реализацију програма и мера намењених решавању проблема 

запошљавања особа са инвалидитетом. Добитник је преко 10 захвалница за залагање и подршку 

реализацији различитих програма запошљавања. 

4. Бисерка Јаковљевић, директор Градског центра за социјални рад Јагодина, за изузетан 

допринос у борби против корона вируса у нашем граду. Током ванредног стања због пандемије 

узроковане вирусом COVID 19, Бисерка Јаковљевић и Градски центар за социјални рад Јагодина 

ангажовали су се како би помогли свима у граду којима је помоћ у том тренутку била неопходна, пре 

свега лицима старијим од 65 година, социјално угроженим и болесним лицима. 

 

5. Сузана Живковић, млађи криминалистички инспектор за превенцију и сузбијање 

малолетничке деликвенције у Полицијској управи у Јагодини за залагање у обављању послова и 



посвећеност радним обавезама и задацима којим је постигла изузетне резултате у сузбијању 

криминалитета. Учествовала је у откривању и расветљавању већег броја кривичних дела, а посебан 

лични и професионални допринос дала је у доказивању кривичних дела насиље у породици.  

 

 

VII 

 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ: 011-71/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

              Драган Марковић, с.р. 

 

 

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 

 

1.УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА.............................................13 

2.УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА..................................................5 

3. ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ И  СЛУЖБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ...........................................................................................21 

4. СПОРТИСТИ...................................................................................7 

5. УСТАНОВЕ, УДРУЖЕЊА, ПОЈЕДИНЦИ...............................5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 32. став 1. тачка 1) и члана 41. у вези са чланом 66. став 3. Закона o 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 38. став 1. тачка 1) и члана 44. 

Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина 

града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 

У Пословнику Скупштине града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, 

бр. 3/2019 и 20/2020) у члану 51. став 4 брише се.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:011-70/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                  Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 

члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и 

члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, 

бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10. 2020. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за буџет, финансије и привреду Скупштине града Јагодине у следећем 

саставу: 

 

1. Горан Милосављевић, председник, 

2. Снежана Бошковић, заменик председника, 

3. др Родољуб Тодоровић, члан, 

4. Александар Миленковић, члан, 

5. Снежана Михајлов, члан, 

6. Александар Радосављевић, члан, 

7. Жељко Љубанић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 
 

 БРОЈ: 020-149/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 
 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                               Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10. 2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за пољопривреду и прехрамбену индустрију Скупштине града 

Јагодине у следећем саставу: 

 

1. Славољуб Јеремић, председник, 

2. Бојан Васић, заменик председника, 

3. Часлав Ђорђевић, члан, 

4. Раде Урошевић, члан, 

5. Драган Ђурђевић, члан, 

6. Срђан Ђорђевић, члан, 

7. Давид Петровић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 
 

 БРОЈ:020-153/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 
 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10. 2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за заштиту животне средине Скупштине града Јагодине у следећем 

саставу: 

 

1. др Валентин Михајлов, председник, 

2. Горан Јеличић, заменик председника, 

3. др Јелена Николић, члан, 

4. др Јасмина Спасојевић, члан, 

5. Весна Весић, члан, 

6. Марија Чунгуровић, члан, 

7. Коста Поповић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 
 

 БРОЈ:020-155/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 

 

 

 
 

  



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10. 2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Скупштине града 

Јагодине у следећем саставу: 

 

1. др Миодраг Јаркин, председник, 

2. Јелена Ђорђевић, заменик председника, 

3. Соња Перић, члан, 

4. Владимир Мићовић, члан, 

5. Радован Паунић, члан, 

6. Игор Огњановић, члан, 

7. Марија Милојевић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-156/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за подстицај развоја привреде Скупштине града Јагодине у 

следећем саставу: 

 

1. Никола Радосављевић, председник, 

2. Горан Милосављевић, заменик председника, 

3. Животије Јовановић, члан, 

4. Славољуб Јеремић, члан, 

5. Небојша Славковић, члан, 

6. Никола Павићевић, члан, 

7. Светлана Митровић, члан. 

 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 
 

 БРОЈ: 020-158/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 
 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

        Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за друштвене делатности Скупштине града Јагодине у следећем 

саставу: 

 

1. Јелена Стевановић, председник, 

2. Часлав Ђорђевић, заменик председника, 

3. Иванка Васиљевић, члан, 

4. др Мирјана Марковић, члан, 

5. Србољуб Милетић, члан, 

6. Милан Јаковљевић, члан, 

7. Саша Маринковић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 
 

 БРОЈ:020-159/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                        Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за здравље Скупштине града Јагодине у следећем саставу: 

 

1. др Душан Стојановић, председник, представник локалне самоуправе, 

2. др Александар Илић, члан, представник локалне самоуправе, 

3. др Љиљана Милошевић, члан, представник Филијале Републичког фонда за 

здравствено осигурање, 

4. др Милош Мијајловић, члан, представник Дома здравља, 

5. др Миодраг Јаркин, члан, представник Опште болнице, 

6. Даница Глишић, члан, представник из реда пацијената, 

7. др Леон Анђелковић, члан, представник младих. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 
 

 БРОЈ:020-161/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 
 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

 

I 

 

 БИРА СЕ Савет за координацију послова безбедности саобраћаја Скупштине града 

Јагодине у следећем саставу: 

 

1. Горан Милосављевић, председник, 

2. Никола Радосављевић, заменик председника, 

3. Данијела Игњатовић, члан, 

4. Милош Лукић, члан, 

5. Дејан Томић, члан, 

6. Урош Радисављевић, члан, 

7. Велимир Јанковић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Савета утврђени су Пословником Скупштине града Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 
 

 БРОЈ:020-163/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА АКТА 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Комисија за статутарна питања и нормативна акта Скупштине града 

Јагодине у следећем саставу: 

 

1. Животије Јовановић, председник, 

2. Јелена Ђорђевић, заменик председника, 

3. др Јелена Николић, члан, 

4. Соња Павловић, члан, 

5. Саша Мишковић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Комисије утврђени су Пословником Скупштине града 

Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-147/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 
 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Комисија за представке и жалбе Скупштине града Јагодине у следећем 

саставу: 

 

1. Јелена Стевановић, председник, 

2. Нина Јовановић, заменик председника, 

3. Светлана Мишковић, члан, 

4. Милан Момчиловић, члан, 

5. Немања Јовановић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Комисије утврђени су Пословником Скупштине града 

Јагодине. 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-148/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА РАД СА МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 

I 

 

БИРА СЕ Комисија за рад са месним заједницама Скупштине града Јагодине у 

следећем саставу: 

 

1. Часлав Ђорђевић, председник, 

2. Бојана Антонијевић, заменик председника, 

3. Далибор Ракић, члан, 

4. Горан Петровић, члан, 

5. Душан Јевремовић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Комисије утврђени су Пословником Скупштине града 

Јагодине. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 

 БРОЈ:020-150/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                      Драган Марковић, с.р. 

 
 



На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута 

град Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. Пословника 

Скупштине града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), 

Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА 

 

 

I 

 

 БИРА СЕ Комисија за друштвена признања Скупштине града Јагодине у следећем 

саставу: 

 

1. Снежана Вукашиновић, председник,  

2. Јелена Ђорђевић, заменик председника, 

3. Милан Лукић, члан, 

4. Соња Павловић, члан, 

5. Снежана Бошковић, члан. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-151/2020-01 

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

I 

 

 БИРА СЕ Комисија за питања локалне самоуправе Скупштине града Јагодине у 

следећем саставу: 

 

1. Јелена Ђорђевић, председник, 

2. Снежана Бошковић, заменик председника, 

3. Владимир Мићовић, члан, 

4. Милан Лукић, члан, 

5. Данијел Милошевић, члан. 

 

II 

 

Задатак и начин рада Комисије утврђени су Пословником Скупштине града 

Јагодине. 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-152/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 
 



На основу члана 36. став 1. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018), члана 48. став 1. Статута града Јагодине („Службени гласник града 

Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 48. став 1. Пословника Скупштине града Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 3/2019 и 20/2020), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

 

I 

 

БИРА СЕ Комисија за социјална питања Скупштине града Јагодине у следећем 

саставу:  

 

1. Нина Јовановић, председник,  

2. Бојан Васић, заменик председника,  

3. Душан Милојевић, члан,  

4. Радмила Трипковић, члан,  

5. Сузана Николић, члан, 

6. Славица Ћирић, члан,  

7. Мики Зарков, члан.  

 

II 

 

Задатак Комисије за социјална питања је давање мишљења у претходном поступку 

на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града из области социјалне заштите, 

предлаже мере и активности које имају за циљ решавање социјалних проблема грађана и 

породица на територији града Јагодине, непосредно сарађује и координира рад са 

Градским центром за социјални рад и организацијом Црвеног крста. Комисија подноси 

Скупштини извештај o раду по потреби, a најмање једном у три месеца. 

 

III 
 

Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Градска управа за друштвене делатности града Јагодине.  

 

IV 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 
 

БРОЈ:020-154/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНА ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 20. тачка 9. и члана 36. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 

члана 48. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) у вези са чл. 

61, 64, 64а, 64б, 66, 72а, 72б и 72в Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“, бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), Скупштина града 

Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, 

коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 

Јагодине ( у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:  

 

1. Ведрана Љубанић, председник , 

2. Небојша Тодоровић, члан,  

3. Милан Милошевић, члан,  

4. Мирослав Цвијетић, члан,  

5. Срђан Ђорђевић, члан.  

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, 

коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији града 

Јагодине (у даљем тексту: Комисија) у следећем саставу:  

 

1. Ведрана Љубанић, председник, 

2. Марко Јовановић, члан,  

3. Милан Милошевић, члан,  

4. Мирослав Цвијетић, члан,  

5. Милош Шегрт, члан. 

 

III 

 

Задатак Комисије је, да у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији града Јагодине, да предлог 

градоначелнику града Јагодине за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп и продају пољопривредног земљишта у државној својини по основу јавног надметања 

(јавне лицитације или прикупљања писаних понуда), доношење Одлуке о давању у закуп, 

коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини, доношење Одлуке о 

давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини, 

доношење Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву 

пречег закупа, доношење Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини, доношење Одлуке о скидању усева и продају усева уколико постоји 

противправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.  



Такође, одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији града предвиђеног за давање у закуп по праву пречег закупа и тржишну цену закупа 

за сваку катастарску парцелу планирану за давање у закуп и за свако јавно надметање по 

катастарским општинама на територији града Јагодине које је обухваћено Годишњим 

програмом и спроводиће поступак давања у закуп, коришћење и куповину пољопривредног 

земљишта у државној својини по основу јавног надметања и по основу записника надлежног 

пољопривредног инспектора и о свему томе водиће потребне записнике. Комисија спроводи и 

послове увођења у посед пољопривредног земљишта у државној својини које је дато у закуп, 

односно на коришћење.  

 

IV 

 

Комисија се у свом раду руководи Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији града Јагодине, који на основу 

сагласности надлежног министарства, доноси Скупштина града Јагодине, као и осталим 

потребним сагласностима и мишљењима надлежног министарства.  

 

V 

 

Припрему документације, стручне и административне послове за потребе Комисије 

обављаће Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције. 

 

VI 

 

Председнику и члановима комисије за обављање задатака из тачке III овог решења 

припада годишња новчана накнада у висини ½ републичке просечне нето зараде, појединачно 

председнику и члановима Комисије, у месецу у којем се врши исплата, а према податку који је 

објављен у „Службеном гласнику РС“ и која се исплаћује једнократно на текуће рачуне до 

истека сваке текуће године. Право на накнаду немају лица у радном односу у органима 

јединица локалне самоуправе и установама која су корисници буџета града Јагодине.  

 

VII 

 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Јагодине“. 

 

 

 

 БРОЈ:020-164/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 



      На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон,10/2019 и 6/2020), члана 36. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон 

и 47/2018), члана  38. Статута града Јагодине (''Службени гласник  града Јагодине'' бр. 

23/2018 ) и члана 3. Одлуке о оснивању Градског савета родитеља града Јагодине 

(''Службени гласник града Јагодине'' бр. 27/2017), Скупштина града Јагодине на 2. седници 

одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 

ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

I 

 

                  ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Градског савета родитеља : 

 

1. Марија Вацић 

2. Јелена Божић 

3. Светозар Дамљановић 

4. Горан Костић 

5. Данијела Андрејић 

6. Јелена Кркић 

7. Лидија Милосављевић 

8. Данијел Ивановић 

9. Љиљана Ракић 

10. Ана Грковић 

11. Славиша Марковић 

12. Јована Андрић 

13. Иван Нешић 

14. Владан Томић 

15. Марија Милановић 

16. Саша Рајовић 

17. Слађана Величковић 

18. Моника Петровић 

19. Ранка Јевтић 

20. Зорица Николић 

21. Бојана Милетић 

22. Дарко Михајловић 

23. Маја Петровић 

24. Јелена Бојић 

25. Чедомир Милосављевић 

26. Драгана Миладиновић 

27. Светлана Марковић 

 

 



II 

 

              Задаци Градског савета родитеља су : 

              иницира, предлаже мере за остваривање права детета и унапређивања образовања, 

васпитања и безбедности деце. Прати, разматра могућности за унапређивање једнаког 

приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, спречава социјалне 

искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији града 

Јагодине. Сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 

заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и 

људских права.  

 

III 

 

   Чланови савета бирају председника и заменика председника.  

   Савет доноси пословник о раду којим се уређује начин рада Савета. 

   Савет доноси ставове, закључке и мишљења и предлоге већином гласова чланова 

Савета. 

   Седнице Савета су јавне, осим у случајевима када Савет одлучи другачије. 

 

IV 

 

           Aдминистративно техничке послове за рад Савета, обављаће Градска управа за   

друштвене делатности.  

           Именује се Горица Илић, саветник за образовање из наведене Градске управе, која 

ће бити надлежна за праћење рада Градског савета родитеља и  координирање ове 

системске активности на нивоу града. 

 

V 

 

 Доношењем овог Решења престаје да важи Решење бр.020-194/2019-01. 

  

VI 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-157/2020-01  

СКУПШТИНА  ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 44. став 2. Закона о  култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016,  30/2016 – испр и 6/2020),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 38. 

Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина 

града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне финансијског плана Културног 

центра „Светозар Марковић“ у Јагодини за 2020. годину. 

 

Саставни део  Решења су Измене и допуне финансијског плана из претходног става. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-166/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ   

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

            Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 119. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон 

и 10/2019) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, 

доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

 

I 

 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене финансијског плана Предшколске установе 

„Пионир“ у Јагодини за 2020. годину. 

 

Саставни део  Решења су Измене  финансијског плана из претходног става. 

 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 

 БРОЈ:020-168/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                   Драган Марковић, с.р. 



Наосновучлана 32. тачка 8. а у везисачланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016- др. 

закон и 47/2018) и члана 38. тачка 11. у вези са чланом 14. став 3. и 4. Статута града 

Јагодине („Службени гласник града Јагодине“,бр. 23/2018), Скупштина града Јагодине на 

2. Седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Предшколске установе 

„Пионир“ Јагодина о усвајању Извештаја о извршењу Годишњег плана рада за 2019/2020. 

годину, број 2836/3 од 15.09.2020. године и на Одлуку Управног одбора Предшколске 

установе „Пионир“Јагодина о усвајању Годишњег плана рада за 2020/2021. годину, бр. 

2836/13 од 15.09.2020. године.  

 

 Саставни део овог Решења су Извештај о извршењу Годишњег плана рада за 

2019/2020. годину и Годишњи план рада за 2020/2021. годину. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.  

 

 

 

БРОЈ:020-165/2020-01 

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНА  

 

    

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС“, бр. 

15/2016 и 88/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 38. Статута града 

Јагодине  (''Службени гласник града Јагодине'', бр. 23/2018), Скупштина града Јагодине на 

2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне финансијског плана ЈП ''Зоолошки 

врт'' Јагодина за 2020. годину  . 

 

Саставни део  Решења су Измене и допуне финансијског плана из претходног става. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-169/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ   

 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

        Драган Марковић, с.р. 

 



На oснову члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени 

гласник РС“, бр. 52/2011), члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. у вези са чланом 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 38. тачка 13. Статута града Јагодинe 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. 

седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“ У ЈАГОДИНИ 

 
 

I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ у 

Јагодини у следећем саставу:  
 

1. Милица Павловић, председник,  

2. Небојша Маринковић, члан,  

3. Иван Стаменковић, члан,  

4. Јелена Ђорђевић, члан,  

5. Нада Димитријевић, члан, (представник запослених), 

6. Мирјана Моравчевић, члан, (представник запослених),  

7. Михајло Штетић, члан. 

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ у 

Јагодини у следећем саставу:  
 

1. Милица Павловић, председник,  

2. др Маријана Милошевић, члан,  

3. Никола Карић, члан,  

4. Ђорђе Јевтић, члан,  

5. Урош Петровић, члан,  

6. Нада Димитријевић, члан, (представник запослених),  

7. Јасна Милошевић, члан, (представник запослених).  
 

III 
 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 
 

 БРОЈ:020-160/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Драган Марковић, с.р. 



На oснову члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. у вези са чланом 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 38. тачка 13. Статута града Јагодинe („Службени 

гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној 

дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Завичајног музеја у Јагодини у следећем саставу:  

 

1. Милош Шегрт, председник,  

2. Бојана Павловић, члан,  

3. Гордана Јовановић, члан,  

4. Бојана Марковић, члан,  

5. Дејан Величковић, члан,  

6. Др Бранислав Цветковић, члан, (представник запослених),  

7. Смиљана Додић, члан, (представник запослених).  

 

II 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Завичајног музеја у Јагодини у следећем саставу:  

 

1. Милош Шегрт, председник,  

2. Бојана Павловић, члан,  

3. Александра Гвоздић, члан,  

4. Бојана Марковић, члан,  

5. Дејан Величковић, члан,  

6. Јасмина Трајков, члан, (представник запослених),  

7. Ђорђе Филиповић, члан, (представник запослених).  

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-162/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закони, 10/2019 и 6/2020), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „СЛАВКА 

ЂУРЂЕВИЋ“ 

 У ЈАГОДИНИ 

 

I 

 

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Школског одбора економско 

трговинске школе „Славка Ђурђевић“ у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“, 

бр. 19/2018, 10/2019, 17/2019 и 24/2019) у тачки II подтачка 9. мења се и гласи: 

 

„9. Лидија Милосављевић из Јагодине– представник родитеља“. 

 

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-170/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

       Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закони, 10/2019 и 6/2020), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”  

У ЈАГОДИНИ 

 

I 

 

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне 

музичке школе „Владимир Ђорђевић“ у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“, 

бр. 12/2018, 17/2019 и 21/2019) у тачки II подтачка 7. мења се и гласи: 
 

„7. Марина Васић, из Јагодине– представник родитеља“. 
 

 У истој тачки подтачка 9. мења се и гласи: 
 

„9. Виктор Бранковић, из Јагодине представник родитеља“. 

 
 

II 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-167/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,  

         Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закони, 10/2019 и 6/2020), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА МИЉКОВИЋ“ У ЈАГОДИНИ 

 

 

I 

 

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Рада Миљковић“ у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“, бр. 19/2018) у тачки 

II подтачка 8. мења се и гласи: 

 

„8. Дарко Михајловић, из Јагодине– представник родитеља“. 

 

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 

БРОЈ:020-173/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

  

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закони, 10/2019 и 6/2020), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“ У МАЈУРУ 

 

 

I 

 

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Радислав Никчевић“ у Мајуру („Службени гласник града Јагодине“, бр. 12/2018) у 

тачки II подтачка 8. мења се и гласи: 

 

„8. Ивана Ивковић, из Мајура– представник родитеља“. 

 

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-172/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

            Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закони, 10/2019 и 6/2020), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „17. ОКТОБАР“ У ЈАГОДИНИ 

 

 

I 

 

У Решењу о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„17. октобар“ у Јагодини („Службени гласник града Јагодине“, бр. 12/2018) у тачки II 

подтачка 9. мења се и гласи: 

 

„9. Елвира Јакшић, из Јагодине– представник родитеља“. 

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 

БРОЈ:020-171/2020-01  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  

       Драган Марковић, с.р. 

 



На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 38. тачка 13. 

Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина 

града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора  о измени Статута 

Здравствене установе Апотека Јагодина, број 403-2 од 21.09.2020. године. 

 

Саставни део овог Решења су измене Статута  из претходног става. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ: 020-174/2020-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ   

 

 

           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

               Драган Марковић, с.р. 



На oснову члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' 

бр. 24/2011), члана 32. у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон,  101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана  

38. Статута града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'' бр. 23/2018) Скупштина 

града Јагодине на 2. седници одржаној дана 07.10.2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о измени и допуни Правилника о 

организацији и систематизацији послова  Градског центра за социјални рад Јагодина, број 

551-03-1687/2020-1  од  29.09.2020. године.  

 

 Саставни део овог Решења је Правилник из претходног става. 

 

II 

 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града Јагодине''. 

 

 

БРОЈ :020-175/2020-01 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

      Драган Марковић, с.р. 
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