
На основу члана 4. став 1. и члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“ бр. 68/15),члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 7. тачка 124. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (,,Службени 

гласник РС“ бр. 101/15 ) и члана 25. Статута града Јагодине (''Службени гласник града Јагодина'', 

бр. 1/08, 2/08, 11/11, 14/13 и 17/15), Скупштина града Јагодине на 37-ој седници одржаној 

22.01.2016. године, доноси 
 

О Д Л У К У  

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2015. 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком у складу са Законом и Одлуком Владе Републике Србије, којом је 

максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе у Јагодини 

утврђен на 1.306 извршилаца, одређује се максималан број запослених на неодређено време за 

сваки организациони облик у систему локалне самоуправе града Јагодине за календарску 2015. 

годину: 

                   

- Градска управа за опште и заједничке послове ........................................................ 106 

- Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско-правне 

послове .......................................................................................................................................... 16 

- Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду ................................ 25 

- Градска управа за друштвене делатности ...................................................................... 35 

- Градска управа за инспекцијске послове ...................................................................... 38 

- Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода......................... 23 

- Градска управа за скупштинске и нормативне послове ............................................... 17 

- Градска управа за заштиту и унапређивање животне средине ................................... 13 

- ЈП Дирекција за изградњу града Јагодине ....................................................................74 

- ЈКП ,,Стандард“ Јагодина ........................................................................................... 425 

- Историјски архив ,,Средње Поморавље“ Јагодина ......................................................18 

- Завичајни музеј Јагодина ................................................................................................20 

- Народна библиотека ,,Радисав Никчевић“ Јагодина ......................................................26 

- Културни центар ,,Светозар Марковић“ Јагодина ........................................................28 

- Туристичка организација града Јагодине ......................................................................... 7 

- ЈП ЗОО-врт Јагодина .....................................................................................................59 

- ЈП Топлана Јагодин.........................................................................................................72 

- ПУ ,,Пионир“ Јагодина ................................................................................................268 

- Центар за социјални рад .................................................................................................34 

- Градско  правобранилаштво ............................................................................................2 
 

           Организациони облици из претходног става ће своје акте о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места ускладити са утврђеним бројем извршилаца у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 

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

Јагодине''.  
 

БРОЈ: 119-1/2016-01 

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ 

 

                ПРЕДСЕДНИК,  

                                                                                                                Драган Марковић, с.р. 


