
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЈАГОДИНА 

СКУПШТИНА ГРАДА 

БРОЈ: 06-12/2021-01 

26.01.2021. 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 

 

5.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ  

29.01.2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК), У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЈАГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ  

У 10,00 ЧАСОВА 

 

 

За ову седницу предлажем 

 

- Усвајање извода из записника са 4. седнице Скупштине града Јагодине и 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 

 

 

1. Предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу 

покретних ствари у јавној својини града Јагодине.  

 

2. Предлог Одлуке о  допунама Одлуке о пијацама. 

 

3. Предлог Одлуке о дугорочном задуживању буџета града Јагодине.  

 

4. Предлог Одлуке о прихватању удела без накнаде у капиталу привредног 

друштва Full Protect д.о.о. Београд. 

 

5. Предлог Исправке Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града 

Јагодине за 2020. годину.  

 

6. Предлог Исправке Одлуке о конверзији потраживања града Јагодине према 

привредном друштву ''Симпо'' АД Врање.  

 

7. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске 

установе Јагодина. 

 

 

 



8. Предлози решења о именовању:  

а) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности председника и чланова 

Управног одбора Музеја воштаних фигура у Јагодини. 

б) Предлог Решења о именовању вршиоца дужности председника и чланова 

Надзорног одбора Музеја воштаних фигура у Јагодини. 

 

9. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута 

Историјског архива ''Средње Поморавље'' Јагодина.  

 

10. Предлог Решења о усвајању Плана рада за 2021. годину Градског штаба за 

ванредне ситуације града Јагодине. 

 

 

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 27. став 10. и 11. и 49. став 3. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 

и 153/2020) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 

23/2018), Скупштина града Јагодине на 5. седници, одржаној дана 29.01.2021. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ, УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ  

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

 

Овом одлуком ближе се уређују начин, услови и поступак прибављања, располагања, 

управљања и коришћења покретних ствари које су у јавној својини града Јагодине, односно 

на којима град има успостављена посебна својинска овлашћења (у даљем тексту: јавна 

својина града). 

Посебна својинска овлашћења града Јагодине утврђена су одредбама Закона о јавној 

својини и подзаконским актима који уређује јавну својину. 

 

Члан 2. 

 

Покретне ствари су: превозна средства, новац и хартије од вредности, предмети 

историјско документарне, културне и уметничке вредности, опрема и потрошни материјал и 

друге ствари у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 

Прибављање ствари у јавној својини, у смислу ове одлуке, је прибављање својине 

града на стварима по тржишној вредности ствари, разменом и бестеретним правним послом 

(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље). 

Располагање стварима у јавној својина града, у смислу ове одлуке, је: 

1) отуђење ствари; 

2) давање ствари у закуп; 

3) пренос права јавне својине града на стварима на другог носиоца јавне  

својине, укључујући и размену; 

4) давање ствари на коришћење; 

5) улагање ствари у капитал; 

6) залагање покретних ствари. 

 

Управљање стварима, у смислу ове одлуке је одржавање, обнављање и унапређивање 

ствари, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима (осигурање, 

текуће и инвестиционо одржавање, вођење у пословним књигама и сл.). 

Право коришћења ствари, у смислу ове одлуке, је право на држање ствари, 

коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање ствари у закуп и 

управљање истом. 

 

 

 

 

 



Члан 4. 

 

Градоначелник града Јагодине решењем образује Комисију за спровођење поступака 

располагања покретним стварима у јавној својини путем јавног надметања, прикупљања 

писаних понуда или непосредном погодбом, на период од 4 године. 

Комисија из става 1. овог члана има председника и 4 члана. 

 

Члан 5. 

 

Припрему нацрта аката, нацрта уговора, као и обављање стручно-административних 

послова неопходних за рад комисије и спровођење ове одлуке обављаће Градска управа за 

урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодине. 

 

II ПРИБАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 

 

Члан 6. 

 

Поступак прибављања покретних ствари у јавну својину града спроводи се у складу 

са законом и подзаконским прописима којима се уређују јавне набавке. 

 

III РАСПОЛАГАЊЕ ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

 

Члан 7. 

 

Поступак располагања покретним стварима у јавној својини града спроводи се у 

складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује јавна својина, као и 

одредбама ове одлуке. 

 

1. Отуђење покретних ствари 

 

Члан 8. 

 

Отуђење покретних ствари из јавне својине врши се на начин којим се обезбеђује 

интерес града. 

Отуђење покретних ствари из јавне својине града спроводи се у поступку јавног 

оглашавања, јавним надметањем или прикупљањем писаних понуда. 

Изузетно од става 1. овог члана, покретне ствари се могу отуђити и непосредном 

погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење, с тим да одлука о оваквом 

располагању мора бити посебно образложена.  

 

Покретне ствари отуђују се из јавне својине града полазећи од тржишне вредности 

која се утврђује на основу акта надлежног пореског органа, лиценцираног проценитеља или 

другог надлежног органа, којим је процењена тржишна вредност покретне ствари. 

Почетна купопродајна цена покретних ствари које се отуђују из јавне својине града 

утврђује се у висини тржишне вредности предметне покретне ствари. 

Уколико је тржишна вредност покретне ствари утврђена у еврима, исплаћује се у 

динарској противвредности, према средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан 

уплате. 

У поступку отуђења непосредном погодбом, купопродајна цена не може бити мања од 

најниже, односно почетне цене утврђене у поступку јавног оглашавања, односно 

прикупљања писаних понуда. 

 



Члан 9. 

 

Отуђење покретних ствари из јавне својине града, изузетно од става 7. претходног 

члана, може се вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за 

таквим располагањем, као што је отклањање последица елементарних непогода и у другим 

случајевима утврђеним законом.  

Покретне ствари које немају никакву тржишну вредност или се ради о стварима 

изузетно мале тржишне вредности могу се отписати и расходовати. 

Пре доношења одлуке о отпису и расходовању неопходно је да Градска управа за 

буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције изврши анализу трошкова 

поседовања те покретне ствари и ако су трошкови поседовања већи од користи коју та 

покретна ствар има, стичу се услови за отпис и расходовање.  

 

Члан 10. 

 

Акт о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне својине града, са 

елементима огласа, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда 

доноси Градоначелник.  

Након доношења одлуке из претходног члана Градска управа за урбанизам, 

грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодине припрема и објављује 

текст огласа за спровођење поступка јавног надметања или прикупљање писаних понуда за 

отуђење покретних ствари у јавној својини града Јагодине у дневном листу који се 

дистрибуира на територији града Јагодине. 

 

Члан 11. 

 

Оглас обавезно садржи следеће: 

- назив органа и корисника, односно носиоца права коришћења на покретној ствари 

која се отуђује из јавне својине, који објављује оглас (назив продавца); 

- ближе податке о начину отуђења покретних ствари из јавне својине (јавно 

надметање или прикупљање писаних понуда); 

- опис покретне ствари која се отуђује из јавне својине; 

- почетну цену по којој се покретна ствар отуђује из јавне својине; 

- рокове плаћања; 

- критеријум за избор најповољнијег понуђача; 

- висину и начин полагања депозита; 

- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, 

односно у поступку прикупљања писаних понуда; 

- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз 

пријаву, односно понуду, у складу са овом одлуком; 

- адресу за достављање пријаве, односно понуде; 

- место и време увида у документацију (на пример: акти о власништву) у вези с 

покретном ствари која се отуђује из јавне својине, као и место и време за преглед покретних 

ствари које се отуђују, односно обавештење о томе да заинтересовани понуђачи могу да 

разгледају покретну ствар, која је предмет јавне продаје, све до дана одржавања јавне 

продаје; 

- рок за подношење пријаве, односно понуде; 

- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда; 

- обавештење о томе да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, 

односно понуде, неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања 

понуда; 



- обавештење о томе да на усменом јавном надметању могу учествовати само лица 

која су положила депозит. 

 

Пријава односно понуда доставља се у затвореној коверти с видљивом назнаком на 

који се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде. 

Пријава односно понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број 

телефона и мора да је потпише овлашћено лице. 

Уз пријаву односно понуду правног лица, прилаже се оригинални извод из регистра 

привредних субјеката с подацима о том правном лицу, не старији од 30 дана. 

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број 

личне карте и број телефона и мора да буде потписана. Уколико је то лице предузетник - уз 

пријаву, односно понуду - прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката 

или потврда о томе да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 

дана). 

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, уз пријаву 

односно понуду, обавезно се прилаже пуномоћје за заступање сачињено и оверено у складу 

с позитивним прописима. 

Пријава односно понуда непотпуна је ако не садржи све што је прописано, ако нису 

приложене све предвиђене исправе, ако не садржи све податке предвиђене огласом или 

уколико су подаци дати супротно упутствима у објављеном огласу. 

У поступку прикупљања писаних понуда, у понуди се наводи износ који се нуди за 

предметну покретну ствар. 

 

Члан 12. 

 

Услови за спровођење поступка јавног надметања односно разматрања писаних 

понуда испуњени су уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, 

односно понуда на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако 

почетну цену по којој се покретна ствар отуђује из јавне својине прихвати као 

купопродајну цену, с тим што уколико не прихвати купопродајну цену губи право на 

враћање депозита. 

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве односно понуде не приступи 

јавном надметању, односно отварању писаних понуда, сматраће се да је одустао од пријаве 

односно понуде. 

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве односно понуде не могу да 

учествују у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно 

понуде одбацују се. 

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене 

цене.  

 Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ, избор најповољнијег 

понуђача врши се према томе која је пријава пре пристигла.  

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини 

понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. 

Уколико учесник из става 6. овог члана не закључи уговор и не уплати купопродајну 

цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита. 

Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, који 

нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року 

утврђеном огласом. 

 

 

 

 



Члан 13. 

 

Поступак јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда ради отуђења 

покретних ствари у јавној својини града Јагодине спроводи Комисија из члана 4. ове 

Одлуке која о току поступка води записник и пo окончаном поступку утврђује предлог за 

избор најповољнијег понуђача који доставља Градској управи за урбанизам, грађевинске, 

стамбене и имовинско правне послове града Јагодине ради израде предлога решења о 

избору најповољнијег понуђача. 

 

Члан 14. 

 

Решење о избору најповољнијег понуђача пo спроведеном поступку јавног 

надметања или прикупљања писаних понуда доноси Градоначелник града Јагодине. 

Решење Градоначелника je коначно. 

 

Члан 15. 

 

Уговор о отуђењу покретних ствари из јавне својине града, закључује 

Градоначелник након прибављеног мишљења Градског правобраниоца. 

Градоначелник може за закључивање уговора за отуђење покретне имовине мале 

вредности дати овлашћење другом лицу. 

Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана доставља се Градској управи за 

буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције - Служби за рачуноводство. 

 

2. Давање у закуп покретних ствари 

 

Члан 16. 

  

Покретне ствари у јавној својини дају се у закуп, полазећи од тржишне вредности 

закупнине, у поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда. 

Изузетно од става 1. овог члана, покретне ствари се могу дати у закуп и непосредном 

погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење, с тим да одлука о оваквом 

располагању мора бити посебно образложена.  

Поступак давања у закуп покретних ствари спроводи Комисија из члана 4. ове 

Одлуке. 

 

Члан 17. 

 

Покретне ствари се могу дати у закуп на одређено или неодређено време. 

Ствари у јавној својини града не могу се давати у подзакуп. 

Уговор закључен противно одредбама овог члана, ништав је. 

 

Члан 18. 

 

O давању у закуп покретних ствари у јавној својини града одлучује Градоначелник.  

Одлука из претходног става треба да садржи све обавезне елементе будућег огласа о 

спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда, који су утврђени 

овом одлуком и важећим подзаконским актима. 

 

 

 

 



Члан 19. 

 

Акт о покретању поступка давања у закуп покретних ствари из јавне својине града, са 

елементима огласа, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда 

доноси Градоначелник.  

Након доношења одлуке из претходног члана Градска управа за урбанизам, 

грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодине припрема и објављује 

текст огласа за спровођење поступка јавног надметања или прикупљање писаних понуда за 

давање у закуп покретних ствари у јавној својини града Јагодине у дневном листу који се 

дистрибуира на територији града Јагодине. 

 

Члан 20.  

 

Оглас о давању у закуп покретних ствари садржи: 

 - назив органа и корисника покретне ствари која се даје у закуп (назив закуподавца);  

 - ближе податке о начину давања у закуп ствари (јавно надметање или прикупљање 

писаних понуда);  

- опис ствари која се даје у закуп;  

 - услове под којима се ствар даје у закуп (рок трајања закупа, делатности које се могу 

обављати, и др.);  

 - обавезе закупца у вези са коришћењем ствари за одређену сврху и намену;  

 -  напомену да закупац не сме предметну ствар издати у подзакуп; 

 - време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих понуда; 

 - начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, 

односно достављања писаних понуда за учешће у поступку прикупљања писаних понуда;  

 - место и време увида у документацију у вези са ствари која се даје у закуп;  

 - почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се ствар може дати у закуп;  

- висину и начин полагања депозита;  

 - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, 

односно у поступку прикупљања писаних понуда; 

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача и 

- друге елементе битне за предмет давања у закуп. 

 

 Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, 

износ закупнине која се нуди, као и: за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне 

карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике - име и презиме предузетника, 

извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне 

карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број; за правна лица - назив и 

седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески 

идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно 

понуде.  

 Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, не могу 

учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда, а непотпуне или 

неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују. 

 

Члан 21. 

 

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене 

закупнине.  

 Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, избор 

најповољнијег понуђача врши се према томе која је пријава пре пристигла.  

 



Члан 22. 

 

О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда, комисија 

води записник, који заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља 

Градској управи за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове. 

Решење о давању у закуп ствари доноси Градоначелник. 

Решење Градоначелника je коначно. 

  

Члан 23. 

 

Уговор о закупу ствари са изабраним најповољнијим понуђачем закључује 

Градоначелник. 

 Уговором из става 1. овог члана регулишу се међусобна права и обавезе уговорних 

страна. 

 

3. Пренос права јавне својине на покретним стварима на другог носиоца јавне 

својине, укључујући и размену 

 

Члан 24. 

 

Право јавне својине на покретним стварима у јавној својини града, може се пренети на 

другог носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, у складу 

са законом. 

О преносу права јавне својине града из става 1. овог члана одлучује Градоначелник, 

на предлог Градске управе за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове. 

Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора сходно се 

примењују одредбе члана 15. ове одлуке.  

 

4.  Давање покретних ствари на коришћење 

 

Члан 25. 

 

Покретне ствари у јавној својини, могу се дати на коришћење јавним предузећима и 

установама чији је оснивач град, у сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне 

за обављање послова органа града.  

Акт о давању покретних ствари у јавној својини града на коришћење, доноси 

Градоначелник. 

Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора сходно се 

примењују одредбе члана члана 15. ове одлуке.  

 

5. Улагање покретних ствари у капитал јавних предузећа и друштава капитала 

и давање у залогу 

 

Члан 26. 

 

Покретне ствари у јавној својини града могу се улагати у капитал јавних предузећа и 

друштава капитала и залагати у складу са законом.  

Акт о улагању покретних ствари у капитал и залагању покретних ствари у јавној 

својини града доноси Градоначелник.  

Код закључивања уговора и преноса надлежности за закључивање уговора сходно се 

примењују одредбе члана 15. ове одлуке. 

 



6. Улагање ствари у капитал 

 

Члан 27. 

 

           Град може уложити у капитал јавног предузећа и друштва капитала:  

1) новац и хартије од вредности;  

2) друга имовинска права која се по општим прописима могу уложити у капитал.  

Вредност ствари и права из става 1. овог члана процењује се према закону којим се 

уређује правни положај привредних друштава.  

По основу улагања град као носилац јавне својине стиче акције, односно уделе, док су 

унети удели својина тог јавног предузећа, односно друштва капитала.  

 

 

 

Члан 28. 

 

          Образложен предлог за улагање у капитал јавног предузећа или друштва капитала 

заступник тог правног лица подноси Градоначелнику. 

Градоначелник предлог из става 1. овог члана прослеђује Градском већу на 

разматрање, а Градско веће ако сматра да је предлог основан, утврђује предлог акта о 

улагању у капитал јавног предузећа, односно друштва капитала и доставља га Скупштини 

града на усвајање.  

Мишљење на предлог акта Градског већа, пре упућивања Скупштини града на 

усвајање, даје Градско правобранилаштво, у року 8 дана од дана достављања.  

 

IV ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА 

У ВЕЗИ СА КОЈИМА ГРАД ИМА ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА 

 

Члан 29. 

 

О прибављању и располагању другим имовинским правима у вези са којима град има 

одговарајућа права, односно уступању искоришћавања других имовинских права, одлучује 

Градоначелник, сходном применом одредби ове одлуке које се односе на располагање и 

прибављање, односно коришћење и давање у закуп покретних ствари у јавној својини. 

 

V КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 30.  

 

Органи града дужни су да ствари у својини града користе на начин којим се 

обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално коришћење и 

очување тих ствари. 

Носиоци права коришћења и корисници дужни су да воде евиденцију о стварима у 

јавној својине које користе. 

 

Члан 31. 

 

Функционер који руководи органом града, односно друго овлашћено лице, стара се о 

законитости и одговоран је за законито коришћење ствари у јавној својини које користи тај 

орган. 

Запослени у органима одговорни су за савесно и наменско коришћење ствари у јавној 

својини које користе у обављању послова. 



VI УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

Члан 32. 

 

Носиоци права коришћења (установе, месне заједнице и друге организације) и 

корисници ствари у јавној својини (органи и организације локалне самоуправе, јавна 

предузећа и друштва капитала) управљају стварима, старају се о законитости и одговорни су 

за законито управљање стварима у јавној својини које користе.  

Процес управљања стварима у јавној својини обухвата поступке одабира средстава и 

начина финансирања, као и одређивање надлежности и организовање процеса управљања 

стварима у јавној својини, њихово одржавање, обнављање, унапређивање, као и извршавање 

законских и других обавеза у складу са законом, подзаконским актима, овом одлуком и 

другим општим актима града. 

 

VII ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 33. 

 

Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције води 

евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини града које користе 

органи и организације Града и врши надзор над применом ове одлуке.  

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

града Јагодине". 

 

 

БРОЈ: 011-5/2021-01 

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДA 

             Драган Марковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 2.став 3. тачка 9, члана 3. тачка 

9. и члана 29. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС” бр. 88/2011,104/2016 

и 95/2018), члана 22. Закона о трговини (“Службени гласник РС” бр. 52/2019), Уредбе о начину 

и условима за отпочињања комуналних делатности (''Службени гласник РС'' бр. 13/2018, 66/2018 

и 51/2019) и члана 38. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине” бр. 23/2018), 

Скупштина града Јагодине на 5. седници одржаној дана 29.01.2021. године, доноси  

 

О Д Л У К У 

 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о пијацама („Службени гласник града Јагодине” бр. 4/2017), у  члану 18. додаје 

се став 2. који гласи: 

„Продавац робе је дужан да до 08,00 часова сваког дана изложи своју робу. Уколико то 

не уради Предузеће издаје продајно место другом лицу на дневном нивоу.“ 

 

Члан 2. 

 

 У Одлуци о пијацама („Службени гласник града Јагодине” бр. 4/2017) додаје се нови 

члан 20 а. који гласи: 

 „Регистрована пољопривредна газдинства чији су власници физичка лица којима је то 

једини извор прихода, имају право на субвенцију плаћања закупа тезги и пијачног простора. 

Субвенцију додељује град Јагодина. 

 Захтев за остваривање права на субвенцију плаћања подноси се Комисији коју ће  

формирати Скупштина града. 

 Посебним актом ће бити утврђени услови за остваривање права на субвенцију“. 

 

Члан 3. 

 

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

града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:011-6/2021-01 

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

                

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                Драган Марковић, с.р. 

 

 



На основу члана 33. став 1. и члана 36. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', бр. 

61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), 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 5. седници одржаној  29.01.2021. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

 

О  ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 ЗА 2021. ГОДИНУ   

 

 

 

Члан 1. 

 

 Задужује се буџет града Јагодине за 2021. годину у износу од 136.700.000,00 динара, 

ради финансирања капитално инвестиционих расхода  у складу  са буџетом града Јагодине за 

2021. годину, на рок  отплате кредита од 6 година, укључујући грејс периода  од 6 месеци.  

 

Члан 2. 

 

Обавезује се град Јагодина да изда менице, као средство обезбеђења, за уредно измирење 

обавеза по одобреном кредиту у складу са пословном политиком банке чија понуда буде 

изабрана као најповољнија. 

 

Члан 3. 

 

Обавезује се Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду  и инвестиције 

за реализацију ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Јагодине'' 

 

 

БРОЈ: 011-7/2021-01 

СКУПШТИНА ГРАДА  JAГОДИНЕ                    

                            

                                                                     

                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                          Драган  Марковић, с.р. 

 

 

 

   



На основу члана 32. у вези са чланом 66. став 3. 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), Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. 

године и  Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-10192//2020  од 10.12.2020. 

године, Скупштина града Јагодине на 5. седници одржаној 29.01.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА УДЕЛА 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се пренос удела без накнаде у капиталу привредног друштва FULL 

PROTECT д.о.о. , као начин намирења потраживања града Јагодине према привредном 

друштву FULL PROTECT д.о.о. Београд, по основу уступљених јавних  прихода за 

период 1. јануар – 31. март 2015. године, са обрачунатом каматом до 07. јуна 

2017.године, која је утврђена записником Министарства финансија-Пореска управа 

Савски венац број: службено /17-1 од 08. септембра 2017.године, и то као мере Унапред 

припремљеног плана реорганизације  привредног друштва, потврђеног Решењем 

Привредног суда у Београду 9 Рео 31/2016 од 25. новембра 2016.године које је постало 

правноснажно 7. јуна 2017.године. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

града Јагодине.''  

 

 

БРОЈ:011-8/2021-01                                  

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ   

 

 

                                                                                    

                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  

            Драган Марковић, с.р. 

  



 

 

 

 

 

Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 3.444.528.599,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 3.381.528.249,00 

- буџетска средства 3.219.601.762,00 

- сопствени приходи 31.428.070,00 

- приходи из осталих извора 130.498.417,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 63.000.350,00 

  

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.429.207.089,00 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 3.045.611.655,00 

- текући буџетски расходи 2.794.281.070,00 

- расходи из сопствених прихода 28.800.581,00 

- расходи из осталих извора 222.530.004,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 383.595.434,00 

- текући буџетски издаци 100.320.692,00 

- издаци из сопствених прихода 2.627.489,00 

- издаци из осталих извора 280.647.253,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 15.321.510,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 15.321.510,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 224.247.365,00 

Неутрошена средства из претходних година 91.299.519,00 

Издаци за отплату главнице дуга 330.868.394,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -15.321.510,00 

      

 

 

 

 

 

 

На основу члана члана 38. Статута града Јагодине ( „Службени гласник града Јагодине“, број 23/2018) 

Скупштина града Јагодине на 5. седници одржаној 29.01.2021. године, доноси 

 

И С П Р А В К У 

 

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

I 

    У Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету града Јагодине за 2020. годину, (''Службени гласник града 

Јагодине'' бр. 30/2020), врше се исправке. 

    У Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету града Јагодине за 2020. годину, члан 1. треба да гласи: 

 

 ''I ОПШТИ ДЕО  

 

                                                                                      Члан 1.  

 

Члан 1. мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Јагодине за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од:   
 



 

 

 

 

   Члан 2. треба да гласи: 

 

 Члан 2. 

 

   Члан 2. мења се и гласи: 

   Укупни расходи и издаци буџета по изворима финансирања утврђени су у следећим 

износима: 

 
Извор 

финансирања 
НАЗИВ ИЗНОС 

01 Приходи из буџета 3.219.601.762,00 

04 Сопствени приходи буџетских корисника 31.428.070,00 

07 Трансфери од других нивоа власти 112.588.417,00 

08 Добровоњни трансфери од физичких и правних лица 15.910.000,00 

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 63.000.350,00 

10 Примања од домаћих задуживања 224.247.365,00 

13 Нераспоређен вишак примања из претходних година 91.299.519,00 

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 2.000.000,00 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

3.444.528.599,00 

1. Порески приходи 71 1.966.371.990,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 1.055.100.000,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 631.950.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 179.301.990,00 

1.5. Други порески приходи 716 100.000.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 613.407.410,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 5.000.000,00 

4. Донације 731+732 0,00 

5. Трансфери 733 796.748.849,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 63.000.350,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 

 
3.429.207.089,00 

1. Текући расходи 4 3.045.611.655,00 

1.1. Расходи за запослене 41 666.226.690,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 1.085.253.764,00 

1.3. Отплата камата 44 20.088.000,00 

1.4. Субвенције 45 60.200.000,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 279.290.043,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+46

4+465 

373.560.948,00 

1.7. Трансфери 463 560.992.210,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 383.595.434,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 
 

224.247.365,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање 91 224.247.365,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 224.247.365,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

330.868.394,00 

3. Отплата дуга 61 330.868.394,00 



 

 

 

 

Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 330.868.394,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор 

финансирања 13) 

3 91.299.519,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 

3,  извор финансирања 14) 

3 0,00 

         

Члан 7. треба да гласи: 

Члан 7. 

 

         Члан 7. мења се и гласи: 

 

Укупни буџетски приходи, примања и пренета средства из претходне године утврђују 

се у следећим износима: 
 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

321311 Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година 

0,00 0,00 91.299.519,00 91.299.519,00 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА 

0,00 0,00 91.299.519,00 91.299.519,00 

711111 Порез на зараде 821.000.000,00 0,00 0,00 821.000.000,00 

711121 Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по 

решењу Пореске управе 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

711122 Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 

711123 Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 

711143 Порез на приходе од 

непокретности 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

711145 Порез на приходе од давања у 

закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по 

решењу Пореске управе 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

711146 Порез на приход од пољопривреде 

и шумарства, по решењу Пореске 

управе 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

711147 Порез на земљиште 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

711148 Порез на приходе од 

непокретности, по решењу 

Пореске управе 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

711161 Порез на приходе од осигурања 

лица 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

711181 Самодопринос према зарадама 

запослених и по основу пензија на 

територији месне заједнице и 

општине 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 



 

 

 

 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

711183 Самодопринос из прихода од 

пољопривреде и шумарства 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

711184 Самодопринос из прихода лица 

која се баве самосталном 

делатношћу 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

711191 Порез на остале приходе 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00 

711193 Порез на приходе спортиста и 

спортских стручњака 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ 

И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

1.055.100.000,00 0,00 0,00 1.055.100.000,00 

712111 Порез на фонд зарада запослених 

који се финансира из буџета и 

фондова обавезног социјалног 

осигурања 

 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

712112 Порез на фонд зарада осталих 

запослених 

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

712113 Порез на фонд зарада лица која 

остварују приходе од ауторских 

права и права индустријске својине 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

713121 Порез на имовину обвезника који 

не воде пословне књиге 

266.000.000,00 0,00 0,00 266.000.000,00 

713122 Порез на имовину обвезника који 

воде пословне књиге 

200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по 

решењу Пореске управе 

37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00 

713421 Порез на пренос апсолутних права 

на непокретности, по решењу 

Пореске управе 

110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 

713422 Порез на пренос апсолутних права 

на акцијама и другим хартијама од 

вредности, по решењу Пореске 

управе 

750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 

713423 Порез на пренос апсолутних права 

на моторним возилима, пловилима 

и ваздухопловима, по решењу 

Пореске управе 

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 

713424 Порез на пренос апсолутних права 

у осталим случајевима, по решењу 

Пореске управе 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

713611 Порез на акције на име и уделе 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 631.950.000,00 0,00 0,00 631.950.000,00 

714431 Комунална такса за коришћење 

рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и 

просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе 

(коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

714513 Комунална такса за држање 

моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних 

возила и машина 

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 



 

 

 

 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

714514 Годишња накнада за моторна 

возила, тракторе и прикључна 

возила 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

714543 Накнада за промену намене 

пољопривредног земљишта 

6.621.600,00 0,00 0,00 6.621.600,00 

714549 Накнада за емисије СО2, НО2, 

прашкасте материје и произведени 

или одложени отпад 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

714552 Боравишна такса 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

714553 Боравишна такса, по решењу 

надлежног органа јединице 

локалне самоуправе 

3.980.390,00 0,00 0,00 3.980.390,00 

714562 Накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине 

57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 

714565 Накнада за коришћење простора на 

јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће 

радиности 

9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 

714566 Накнада за коришћење јавне 

површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе 

других лица 

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

714567 Накнада за коришћење јавне 

површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и 

изградњу 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

714593 Накнада за постављање водовода, 

канализације, електричних водова, 

електронске комуникационе мреже 

и сл. на општинском путу и улици, 

која припада управљачима тих 

путева и улица 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 179.301.990,00 0,00 0,00 179.301.990,00 

716111 Комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору 

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 

733141 Ненаменски трансфери од 

Републике у корист нивоа градова 

684.160.432,00 0,00 0,00 684.160.432,00 

733144 Текући наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова 

0,00 0,00 82.588.417,00 82.588.417,00 

733241 Капитални наменски трансфери, у 

ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова 

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ 

684.160.432,00 0,00 112.588.417,00 796.748.849,00 

741141 Приходи буџета града од камата на 

средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака 

10.494.055,00 0,00 0,00 10.494.055,00 

741411 Приход од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања 

Републике Србије 

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 



 

 

 

 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

741511 Накнада за коришћење ресурса и 

резерви минералних сировина 

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 

741522 Средства остварена од давања у 

закуп пољопривредног земљишта, 

односно пољопривредног објекта у 

државној својини 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 

741526 Накнада за коришћење шума и 

шумског земљишта 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

741531 Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће 

радиности 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

741534 Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта 

80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 

741538 Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта 

131.523.369,00 0,00 0,00 131.523.369,00 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 277.517.424,00 0,00 0,00 277.517.424,00 

742141 Приходи од продаје добара и 

услуга од стране тржишних 

организација у корист нивоа 

градова 

0,00 29.173.998,00 0,00 31.428.070,00 

742142 Приходи од давања у закуп, 

односно на коришћење 

непокретности у државној својини 

које користе градови и индиректни 

корисници њиховог буџета 

71.093.827,00 0,00 0,00 68.839.755,00 

742143 Приходи од закупнине за 

грађевинско земљиште у корист 

нивоа градова 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

742146 Приходи остварени по основу 

пружања услуга боравка деце у 

предшколским установама у 

корист нивоа градова 

70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 

742241 Градске административне таксе 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 

742242 Такса за озакоњење објеката у 

корист градова 

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 

742253 Накнада за уређивање 

грађевинског земљишта 

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 

742341 Приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације 

градова 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

742370 Приходи индиректних корисника 

буџетских средстава који се 

остварују додатним активностима 

0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 

ДОБАРА И УСЛУГА 

197.093.827,00 29.173.998,00 2.000.000,00 228.267.825,00 

743324 Приходи од новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на 

путевима 

40.458.089,00 0,00 0,00 40.458.089,00 



 

 

 

 

  

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 

04 

Средства из 

осталих извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 

743341 Приходи од новчаних казни 

изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине града, као и 

одузета имовинска корист у том 

поступку 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

743924 Увећање пореског дуга у поступку 

принудне наплате, који је правна 

последица принудне наплате 

изворних прихода јединица 

локалне самоуправе 

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

49.458.089,00 0,00 0,00 49.458.089,00 

744141 Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист 

нивоа градова 

0,00 0,00 15.910.000,00 15.910.000,00 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ 

ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 

0,00 0,00 15.910.000,00 15.910.000,00 

745141 Остали приходи у корист нивоа 

градова 

40.000.000,00 2.254.072,00 0,00 42.254.072,00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

40.000.000,00 2.254.072,00 0,00 42.254.072,00 

772113 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода буџета града 

из претходне године 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 

ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 

811141 Примања од продаје 

непокретности у корист нивоа 

градова 

0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 

823141 Примања од продаје робе за даљу 

продају у корист нивоа градова 

0,00 0,00 331.150,00 331.150,00 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

0,00 0,00 331.150,00 331.150,00 

841141 Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа градова 

0,00 0,00 39.669.200,00 39.669.200,00 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА 

0,00 0,00 39.669.200,00 39.669.200,00 

911441 Примања од задуживања од 

пословних банака у земљи у 

корист нивоа градова 

0,00 0,00 224.247.365,00 224.247.365,00 

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 

ЗАДУЖИВАЊА 

0,00 0,00 224.247.365,00 224.247.365,00 

Укупно 3.219.601.762,00 31.428.070,00 509.045.651,00 3.760.075.483,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II 

 

 Исправку Одлуке објавити у ''Службеном гласнику града Јагодине'' 

 

 

 БРОЈ:011-9/2021-01        

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

        Драган Марковић, с.р. 



На основу члана члана 38. Статута града Јагодине ( „Службени гласник града Јагодине“, 

број 23/2018) Скупштина града Јагодине на 5. седници одржаној 29.01.2021. године, доноси 

 

 

И С П Р А В К У 

 

ОДЛУКЕ  

 

о конверзији потраживања града Јагодине према привредном друштву ''Симпо'' АД 

Врање 

 

 

У Одлуци о конверзији потраживања града Јагодине према привредном друштву ''Симпо'' 

АД Врање (''Службени гласник града Јагодине'' бр. 28/20), у тачки 1. уместо речи ''уступљених'' 

треба да стоји реч ''изворних''. У преосталом  делу текст остаје непромењен. 

 

Одлуку доставити  Министарству финансија–Пореској управи и Субјекту приватизације, 

ради даље реализације.   

 

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

 

 

БРОЈ:011-10/2021-01    

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                                                                                                     Драган Марковић, с.р. 

 

 

 

  

 

 

 



На основу члана 117. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 25/2019) и члана 38. тачка 13. Статута града Јагодина („Службени 

гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина града Јагодине на 5. седници 

одржаној 29.01.2021. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ 

УСТАНОВЕ ЈАГОДИНА 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Весна Тврдишић, дипломирани фармацеут из Јагодине за 

вршиоца дужности директора Апотекарске установе Јагодина, на период не дужи од 

шест месеци. 

 

II 

 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“.  

 

 

БРОЈ: 020-17/2021-01 

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

          Драган Марковић, с.р. 

 

  



На oснову члана 43. 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 5. 

седници, одржаној дана 29.01.2021. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

УПРАВНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОШТАНИХ ФИГУРА У ЈАГОДИНИ 

 

I 

 

У Управни одбор Музеја воштаних фигура у Јагодини именују се: 

 

1) за вршиоца дужности председника:  

- Владимир Мићовић; 

 

2) за вршиоце дужности члана: 

(1) Немања Ивановић, 

(2) Данијела Костић, 

(3) Лепа Милошевић, 

(4) Биљана Марковић. 

 

II 

 

Именована лица из предходне тачке обављаће функцију вршиоца дужности 

председника односно члана Управног одбора Музеја воштаних фигура Јагодина до 

именовања председника и чланова управног одбора установе, а најдуже једну годину. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ:020-18/2021-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

           Драган Марковић, с.р. 

 

 



На oснову члана 47. 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 5. седници, одржаној дана 29.01.2021. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА МУЗЕЈА ВОШТАНИХ ФИГУРА У ЈАГОДИНИ 

 

I 

 

У Надзорни одбор Музеја воштаних фигура у Јагодини именују се: 

 

1) за вршиоца дужности председника:  

- Зоран Илић; 

 

2) за вршиоце дужности члана: 

(1) Славица Ћирић,  

(2) Драган Радосављевић. 

 

II 

 

Именована лица из предходне тачке обављаће функцију вршиоца дужности 

председника односно члана Надзорног одбора Музеја воштаних фигура Јагодина 

до именовања председника и чланова надзорног одбора установе, а најдуже једну 

годину. 

 

III 

 

 Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ: 020-19/2021-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Драган Марковић, с.р. 



На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.  

72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка и 6/2020), члана 32. 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 Јагодине 

(„Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018), Скупштина града Јагодине на 5. 

седници одржаној дана 29.01 2021. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ''СРЕДЊЕ ПОМОРАВЉЕ'' ЈАГОДИНА 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну Статута Историјског архива 

''Средње Поморавље'' Јагодина, бр. 04-22 од 14.01.2021. године,  који је усвојио Управни 

одбор Историјског архива. 

 

 Саставни део  Решења је Измена и допуна Статута Историјског архива ''Средње 

Поморавље'' Јагодина. 

 

II 

 

    Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

БРОЈ:020-20/2021-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ   

 

  

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Драган Марковић, с.р.  
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             На основу члана 43. став 1. тачка 12)  Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 38. 

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

града Јагодине на 5. седници одржаној 29.01.2021. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 

 

УСВАЈА СЕ   План рада за 2021. годину Градског штаба за ванредне ситуације 

града Јагодине. 

 

Саставни део  Решења је План  из претходног става.  

 

II 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“. 

 

 

 БРОЈ: 217-1/2021-01 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                                                                                  Драган Марковић, с.р.  

 

 

 


