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УВОД  
 

 За време Првог светског рата, дужност председника општине вршио је 
Душан Јанковић. На првим општинским изборима, после завршетка рата,  
одржаним 1920.  године, поново  је победио радикал Душан Јанковић. Тадашњу 
општинску власт, осим њега,  чинили су кметови: Драгутин Милосављевић, Сава 
Пајовић и Ђорђе Милојевић и група одборника: Марко Ђорђевић, управник 
јагодинске штедионице, Никола Перчевић, адвокат, Михаило Мијушковић,  
адвокат,  Живојин Топаловић, трговац, Данило Вељковић, трговац, Душан 
Марковић, сапунџија, Светолик И. Радо јковић,  трговац,  Љубисав Пантић,  
адвокат,  Димитрије Димитријевић,  школски надзорник, Божа Кузмановић,  
трговац, Младен Вукићевић, свештеник, Момчило  Марковић, трговац,  Драгутин 
Здравковић, земљорадник, Божидар Стано јевић, интаб. протоколиста, Др  
Михаило Ст, Димић, лекар, Божидар Јовановић, месар, Богосав Спасић,  
управник филијала,  Милан Братић, књижар, Милутин Стевановић, трговац,  
Риста Илић, трго вац, Александар Марковић, трговац, Мијајило Кочовић,  
трговац, Стеван П. М илосављевић, трговац, Сава Радуловић, касапин, Цветко  
Павићевић,  касапин, Анђелко Ћирковић, дунђерин, Љубомир Марковић,  
трговац, Јанићије Петковић,  трго вац,  Јоца Јур ишић,  ковач,  Сава Мишић,  
кафеџија, Андра Павловић, ковач, Драгомир Цветковић, столар, Миодраг  
Петровић, земљор адник, Илија Јоцић, трговац, Душан Алексић, ковач,  
Владимир Јовановић, лончар. 
 На изборима 1923. године, општинску управу освајају демократи са 
Трифуном Ђурићем на челу. Кандидат радикала на овим изборима је био  
Димитрије Нешић.  
 И на следећим општинским изборима, 1926. го дине, поново побеђују  
демократе са Трифуном Ђур ићем. Овог пута кандидат радикала је био Марко  
Ђорђевић,  председник о пштине до избора за посланика 1912.  године. На овим 
избор има су учествовали и самостални демократи са Живојином Таушановићем.  
Демократи, са Трифуном Ђурићем остају  на чело јагодинске општине све до  
1934. године, јер због дикатуре из 1929. године општински избори нису  
одржавани, већ је велики жупан постављао општинске управе. 
 У међувремену, 14. марта 1933. године донет је нови Закон о општинама.  
Као органи власти у општинама предвиђени су: општински одбор, општинска 
управа и председник општине. Општински одбор састојао се од различитог  
броја чланова, у зависности од броја становника у општинама. Општински 
одбор одређивао је општинску управу, коју  су чинили, зависно од обима 
послова, углавном од два до пет одборника. Овај закон је предвидео да функција 
председника општине као и у праве буде почасна. 
 Радикали поново долазе на чело општинске управе 1934.  године. Тада 
побеђује њихов кандидат Гвозден Џелатовић. Они остају  на челу општинске 
управе и после избора 1936. године, овог пута са Делимиром Петровићем. Када 
је он  изабран за посланика 1938. године,  председник о пштине постаје ра дикал 
Мијалко Поповић и остаје све до рата 1941. године.  
 Тадашњу управу Градског пог лаварства сачињавали су : председник 
Мијалко Поповић, хотелијер, потпредседник Илија Аранђеловић,  
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електромеханичар, већници: Делимир Н. Петровић, наро дни посланик, Др  
Станимир Раковац, лекар и бански већник, Даца Стојковић, увозник, Станимир  
Ђокић, про фесор, Момчило Марковић, трговац, Јован Тасић, индустријалац,  
Младен Вукићевић, прота, Душан Марковић, воскар, Бо жидар Стамболић,  
инжењер, Душан Милојевић, поткивач, Радоје Радојевић, трговац, Милашин 
Алексић, кафеџија, Миливоје Стојановић, управитељ основне школе, Јован Љ. 
Марковић, трговац, Душан Милор адовић, обућар, Др Михаило Ст. Динић,  
срески лекар, Рудолф Шрамек, књиговођа, Милун Јевтић, судија, Коста 
Радичевић, бравар, М ладен Вељковић,  колар, Видоје Вестић,  надзорник пруге,  
Војислав Јаћимовић, економ, Стеван Зивгаревић, бравар, Станоје Цветковић,  
опанчар, Димитрије Мишић, директор гимназије, Станиша Недељковић,  
трговац, Бранислав Марковић, пољопривредни референт, Милутин Васић,  
земљорадник, Вукашин Живковић, магационер, Стеван Симић, приватни 
чиновник, Будимир Милошевић, ковач, Бранко Живановић, сензал, Љубомир  
Костић, пинтер и Душан Јовановић, кафеџија. 
  На основу решења вршиоца дужности бана Моравске бановине од 5. 
јуна 1941. године, на првој седници Градског Поглаварства одржане 12. јуна,  
постављена је нова општинска управа. За председника је пoстављен Трифун 
Ђурић, за потпредседника Момчило Симић, економ, за градске већнике: Тома 
Ђорђевић, адвокат, Тодор Клефиш, индустријалац, Мика Коцић, воскар,  
Драгољуб Урошевић, бравар,  Лазар Настасијевић, адвокат, Предраг  
Таушановић, велепоседник, Радисав Матејић, трговац, Јосиф Бекерус, директор  
Пиваре, Јосиф Величковић, часо вничар, Јован Тасић, индустријалац, Тихомир  
Станојевић, трговац,  Др. Богић Вукићевић, лекар, Риста Илић, трговац, Бранко  
Ђорић, трговац, Милан Јоцић,  трговац,  Милутин Митровић, велепоседник,  
Миодраг Нешић, трго вац, Христифор Тасић, казанџија, Радосав Момировић,  
кафеџија, Коста Ненковић, књижар, Миљко Костић, трговац, Петроније 
Милосављевић, трговац, Андра Андрејевић, трговац, Илија Николић,  
гвожђарски трговац, Душан Степановић, кафеџија, Миладин Манојловић,  
трговац, Чедомир Пантић, ћурчија, Цветко Бабудер, ветеринар, Светолик 
Ристић, трго вац, Милутин Дамњановић, месар, Живојин Лазаревић, пинтер, Др  
Милан Путић, зубни лекар, Анђ елко Стојковић, предузимач.

1
 

 Тома Ђорђевић је за председника Градског поглаварства постављен 
решењем бана Моравске бановине од 11. октобра 1941. го дине. За 
потпредседника је постављен Милоје Шохај, апотекар. Истим решењем 
смењени су дотадашњи председник Трифун Ђурић и потпредседник Момчило  
Симић.  

 ٭
 Записници и прилози налазе се у  фонду Градско поглаварство – Јагодина 
у Историјском архиву у Јагодини. Препис записника извршен је у оригиналаном 
облику и задржани су сви оригинални називи установа и занимања.  
Интервенције су биле само у исправљању очигледних грешака. 

                                                 
1 Према з аписнику од 16. јуна 1941. године, дужност председника општине и Начелника 

среза брличког, од уласка Немаца до постављања нове општинске управе на челу са 
Трифуном Ђурићем, дужност председника општине и Начелник а среза беличког 
обваљао Јосиф Месић, директор Клефишеве фабрике. 
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INTRODUC TION 
 
 

 Dusan Jankovic was the district co unci l ch airman during the First W orld War. 
The radical Dusan Jankovic won again  on the fir st local elections after the war held in  
1920. Local po wer of that time, besides him, was consisted of serfs: Dragutin  
Milosav ljev ić, Sava Pajov ić, Đor đe Milojević and the group  of board members: 
Marko Đorđević, the director of savings bank in Jagodina, Nikola Perčević, a lawyer,  
Mihailo Mijusković, a lawyer, Živojin Topalović, a merchant, Danilo Veljković, a 
merchant , Dušan Marković, a soap maker, Svetolik I. Rado jković, a merchant, 
Ljubisav Pantić, a lawyer, Dimitrije Dimitrijević, a school inspector, Boža 
Kuzmanović, a merchant , Mladen Vukićević, a pr iest, Momčilo Marković, a 
merchant , Dragutin Zdravković, a farmer, Bož idar Stanojev ić, a court  clerk, Dr  
Mihailo St. Dimić,  a doctor, Bož idar Jovanović, a butcher, Bogosav Spasić, the 
menager of branch offices, Milan Bratić, a bookseller, Milutin Stevanović, a 
merchant , Rista Ilić, a merchant , Aleksandar  Marković,  a merchant, Mihailo Kočov ić,  
a merchant, Stevan P. Milosavljević, a merchant , Sava Radulov ić, a butcher, Cvetko 
Pavićević, a butcher, Anđelko Ćirković, a bricklayer, Ljubomir Marković, a  merchant, 
Janićije Petković, a merchant, Joca Jurišić, a blacksmith, Sava Mišić, a café owner,  
Andra Pavlović, a blacksmith, Dragom ir Cvetković, a carpenter, Miodrag Petrović, a  
farmer, Ilija Jocić, a merchant, Dušan Aleksić, a blacksmith and Vladimir Jovanović,  
a pot ter. 
 Democrats, under the leadersh ip of Trifun Đurić, won the municipal 
government on the elections held in 1923. Dimitrije Nešić was the candidate of 
Radical Party on that elections. 
 Democrats with Trifun  Đur ić also won the next local elections held in 1926.  
Marko Đorđević, the district council chairman until the elections for the members of  
Parliament in 1912, was the candidate for Radical Party this time. Independent 
democrats with Živojin Taušanović also part icipated in that elections. Democrats, 
with Trifun  Đurić,  wereat the h ead of Jagodina until 1934, as the local elections were 
not held in 1929. because of the dictatorship, but the district prefect appointed the 
local administration. 
 In the meant ime, the new Minicipa l Law was passed on March the 14 th 1933. 
Authorities in the municipals were: local comm ittee, local government and district 
council chairman. Local comm ittee was consisted of different number of members, 
depen ding on the number of inhabitants. Municipal com mittee appointed čocal 
government, wh ich, depending on the wokload, mostly had t wo to five members. This 
law dictated that district council chairman, as well as the board, h at honorary function. 
  The Radicals were again at the head of  the local government in 1934, when  
their candidate Gvozden Dželatović won. They stayed on that funct ion and after the 
elections in 1936, but this time with Delimir Petrović. When he was elected minister  
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in 1938, Mijalko  Popović became the local  counc il chairman  and stayed unt il the war  
in 1941. 
 Members of the Government of that t ime were: chairman Mijalko Popović, a  
hotel-keeper, v icepr esident  Ilija Aranđelović, a mechanic, councilors: Delimir N.  
Petrović, a minister, Dr Stanimir Rakovac, a doctor and a councilors, Daca Stojković,  
an importer, Stanimir Đokić, a proffesor, Mom čilo Marković, a merchant, Jovan  
Tasić, an industrialist, Mladen  Vukićev ić, a priest, Dušan Marković, a chandler,  
Božidar Stambolić, an engineer, Dušan Milojević, a blacksmith, Radoje Radojević, a 
merchant , Milašin Aleksić, a café owner, Milivoje Stojanović, the director of 
elementary school, Jovan Lj. Marković, a merchant, Dušan Miloradović, a shoemaker,  
Dr Mihailo St. Dinić, a doctor, Rudolf Šramek, a book-k eeper, Milun Jevtić, a judge,  
Kosta Radičević, a locksmith, Mladen Veljkov ić, a wheelwr ight, Vidoje Vestić, a 
track controller, Vojislav Aćimović, a steward, Stevan Zivgarević, a locksmith, 
Stano je Cvetković,  an opanak maker, Dimitrije Mišić, the director of high school,  
Stan iša Nedeljkov ić, a merchant , Branislav Marković, an agriculturalist, Milutin  
Vasić, a farmer, Vukašin Živković, a store keeper, Stevan Simić, an office-woeker,  
Budimir Milošević,  a blacksmith, Branko Živanović, a broker,  Ljubomir Kostić, a 
barerel maker an d Dušan Jovanović, a café owner. 
 Based on the decision of acting civil gov ernor on June the 5 th 1941 on the 
first conference held on June the 12  th the new local gov ernment was appointed.  
Trifun Đurić was the president, vice-president Mom čilo Simić, a steward, and the 
counselors were: Toma Đorđević, a lawyer,  Todor Klefiš, an industrialist, Mika 
Kocić, a chandler,  Dragoljub Uro šev ić, a locksmith, Lazar  Nastasijević,  a lawyer,  
Predrag Taušanović, the o wner  of a large estate, Radisav Matejić,  a merch ant , Josif  
Bekerus, the director of brewery, Josif Veličković, a watch-maker, Jovan Tasić, an  
industrialist, Tihomir Stanojev ić, a merchant, Dr Bogić Vukićev ić, a  doctor, Rista Il ić,  
a merchant, Branko Đorić, a merchant , Milan Jocić, a merchant, Milutin Mitrović, the 
owner of a large estate, Miodrag Nešić, a merchant, Hr istifor Tasić, a copper- smith, 
Radoslav Momirović, a café owner, Kosta Nenković, a  bookseller, Miljko Kostić,  a  
merchant , Petronije Milosavqević, a merchant, Andra Andrejević, a merchant , Ilija 
Nikol ić, a merchant , dušan Stepanović, a café owner, Miladin manojlov ić, a  merchant, 
Čedomir Pantić,  a tanner, Cvetko Babuder, a v et, Svetolik Ristić, a merchant, Milutin  
Damnjanović, a butcher, Živoj in Lazarev ić, a barr el maker, Dr Milan Putić, a dent ist 
and Anđelko Stojković, a contarctor. 
 Toma Đorđević was appointed president of local government by the decision  
of Moravá s civil governor on October the 11 th 1941. Miloje Šohaj, a pharmacist, 
was the vice-president . Earlier pr esident  Trifun  Đur ić and vice-president  Momčilo  
Simić were dismissed from the position.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 7 

 

Записници седница  
Већа Градског поглаварства  

Од 26. августа 1940. до – 1. јуна 1943 . године 
 
 

Записник 
 

 Петнаесте (15)  редовне седнице Већа градског поглаварства у Јаго дини,  
одржане на дан 26-августа 1940 год. у 8 часова увече, у градско ј сали, у  
Јагодини. 

Дневи ред: 
(следећи) 

 Прво је констатовано да је ова седница била заказана на дан 22. августа 
1940. г., али по што  није био дошао довољан број већника, то  је иста у смислу  
прописа чл. 70 Зак. о градским општинама одложена, и да се на овој данашњој 
седници може пуноважно решавати са једном трећином већника од стварног 
њихо вог броја. 
 Установљено је,  затим, да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, о д ко јих су четворица ван места, а остали су примили позив, и да су  
дошли већници г.г. Петровић Н. Делимир,  Стојковић Даца, Ђокић Станимир,  
Стамболић Бо жидар, Милојевић  Душан, Алексић Милашин, Стојановић  
Миливо је, Радичевић Коста, Вељковић Младен, Витић Видоје, Зивгаревић  
Стеван, Недељковић Станиша, Марковић Бранислав, Васић Милутин, Симић  
Стеван, Живановић Бранислав, Крстић Љубомир, Јовановић Ду шан. Укупно 18  
већника, што претставља половину више један од стварног броја већника и 
довољно је дошло за рад и када не би ова седница била друга. 
 Седници претседава претседник г. Поповић Мијалко, а исто ј присуствује 
и потпреседник г. Аранђеловић Илија. 
 Претседник г. Поповић отвара седницу и предлаже да се изаберу два 
већника за оверу записника. Веће једногласно изабира за овераче већнике г.г.  
Петровића Делимира и Ђокића Станимира. 
 Прочитан је записник од 14 седнице, ко ји је примљен без примедбе.  
После о вога приступило се раду. 

I бр. 11353 
 Прочитана је молба бр. 8185 од 11 јуна 1940 г. Шарчевића Милорада

2
 из 

Јагодине, закупца кланичке таксе касапске аренде из т.бр. 382 Зак. о таксама за 
1940/41 г. којом моли да му се закупна (излицитирана) цена у  суми од 222.000  

                                                 
2
 Милорад Шарчевић је убије н после рата. Од имо вине одузете су следеће кућ е: 1. Приз емна 

зграда од  тврдога материјала у ул . Вој. Путн ика бр. 49 са двори штем вел ичине од 1 .756 м²,  
вред ности  357.173 д инара; 2.  Зград а од тврдог материјала у ул. Љубе Симића  бр.  30. са 
двори штем  величине од 2.119 м², вр едности 420.000 динара; 3. Зграда од тврдог материјал а у 
ул. Љубе Симића бр. 30/а, без дворишта; 4 . Зграда од тврдог материјала у ул . Љубе Симића  бр.  
30/б. Од пољопри вр едних доб ара Милораду Шарчевићу одузето је: оранице у по вршини од  

1.04,34 х, вредно сти 156.510 динар а. Остатак породицв добио ј е на уживање зграду иза 
ветеринарске амбуланте. (А С, Ф Г233, Министарство финансије , фасцикл а 19 .)  
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дин. годишње смањи, пошто је Уре дбом о штедњи животних намирница М.С.бр.  
643 од 10. маја 1940 г. забрањено клање телади, говеда и свиња уторником и 
петком,  а изменама и допунама те уредбе о д 2. јула 1940 г. М.С.бр. 903 одређена 
је среда, четвртак и петак као безмесни дани у целој земљи, у које дане је 
забрањена продаја свежег телећег, говеђег и свињског меса као и јела са истим 
месом, чиме је он много погођен и оштећен.  Такође су прочитани извештаји 
појединих о пштина ка ко су оне у овој ствари поступиле. 
 После овога се по  овом питању развила дискусија, којом је утврђено: 1)  
да у уговору о закупу кланичне таксе касапске аренде није предвиђен овакав,  
нити сличан случај; 2) да је у буџет о ве градске општине за 1940  г. унета као  
предвиђени редован годишњи приход цела излицитирана сума закупне цене у  
222.000 динара, ко ју сада није могуће смањити без поремећаја предвиђених  
грађевинских радова у овом граду за текућу буџетску годину; 3) да се у  
безмесне дане ипак троше велике количине оног меса чија потрошња није 
забрањена, а нароч ито овчег, а поред тога, у дане када се троше све врсте меса 
закоље се више стоке и прода знатно већа количина меса, тако да се потрошња 
меса скоро и није смањила.  За доказ овог служе прибављени извештаји 
појединих општина, ко је саме наплаћују  кланичну таксу, из т.бр. 382, а из ко јих  
се види да се пр иход о д кланичне таксе није у мањио од времена важења Уредбе 
о безмесним данима у сравњењу са приходима у ранијим месецима, пре ове 
Уредбе; 4) да је у безмесне дане ос етно повећана продаја масти, сланине, су ва 
меса и изнутрице. 
 Са свега изложеног Градско Веће налази да закупац кланичне таксе 
Шарч евић Милорад није оштећен завођењем безмесних дана по  Уредби М.С.бр.  
643 и неким изменама и допунама М.С.бр. 903 напред изложеним, и да се од 
тражења има о дбити, па с тога и на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Одбија се молба Шарчевића Милорада, закупца кланичке таксе из т.бр. 
382. Зак. о таксама за смањење закупне цене услед заведених безсмесних дана,  
као неумесна и на закону неоснована, о чему  га известити,  па даље по Закону  
поступити. 

II бр. 11354. 
  Прочитан је акт Пореске управе у Јагодини П.У.бр. 9798/40, наш бр. 
9115/40 који гласи: 
 „У смислу чл. 7 Правилника за извршење Уредбе о отпису заостатка 
крајем 1937 го дине на порезима, таксама и казнама по  пореским и таксеним 
кривицама М.С.бр. 1667 од 22-XII-1939 године, по молбама за отпис ових  
заостатака решава одбор од пет лица. Поред шефа Пореске управе и референта у  
овај одбор у лазе и три лица из гр ађанства, које предлаже општински одбор сваке 
општине. 
 С об зиром на овај пропис препоручује вам се да општински одбор  
изабере три грађанина из ваше општине за чланове овог  одбора и имена њихо ва 
доставите овој управи.“ 
 Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама 

Решава: 
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 У одбор за отпис заостатке пореза, такса и казни бирају се: Алексић  
Милашин,  кафеџија, Недељковић Станиша, трго вац, Марковић Адам, бравар,  
сви из Јагодине. 

III бр. 11355. 
 Прочитане су молбе за пријем у чланство (завичајност) ове гр адске 
општине, по ко јима су прикупљени потребни подаци. 

Веће је саслушало ове молбе као и податке, према којима молиоци 
испуњавају прописане законске услове, па на основу тога као и личног 
познавања молилаца, а с обзиром на чл. 11 и 13 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се прими у ч ланство Општине града Јаго дине и то : 
 1) Емин Солунац, молилац (молер) из Свилајнца, досељен актом општине 
Свилајначке бр. 8346/37 г. и сво јој молби бр. 13986 /34 год.; 
 2) Милун М. Марјановић, земљорад. из М. Поповића, досељен актом 
општине дубочке бр. 1043/38 г. и по својој молби бр. 6191/38 год.; 
 3) Симић Радомир, шумар. инжињер, из Винораче, досељен актом 
општине винорачке бр. 8346 /38 г. и по сво јој молби бр. 10271 /38 год.; 
 4) Милован Ђорђевић, ткач из Гривца, досељен актом општине гривичке 
бр. 1786/38 г. и по сво јој молби бр. 15504/38 го д. ; 
 5) Милошевић С. Благоје, земљорад. из Вољавча, досељен актом 
општине деоничке бр. 3389/38 г. и по својој молби бр. 16572/38 год.; 
 6) Пантелић В. Миливоје, учитељ у пензији, из Ражња по својој молби бр. 
5904/39 год. ; 
 7) Симић Љ . Стеван, приват. чинов. из Плужца, досељен актом општине 
осечинске бр. 1553/39 г. и по својој молби бр. 6069/39 год. ; 
 8) Ђорђевић Јован, абаџија из Јовца, досељен актом општине јовачке бр. 
2227/39 г. и по својој молби бр. 7322/39 год. 
 9) Милошевић Владимир (Милосава) рударски пензионер, из Сењског  
рудника, досељен актом општине сењске бр. 1836/39 г. и по сво јој молби бр. 
8032/39 год. ; 
 10) Црниловић Урош, директор Млина Морава, из Битоља, досељен 
актом градског пог лаварства у Битољу бр. 14811/39 го д. ;  
 11) Зивгаревић Јордан,... из Призрена, досељен актом градског  
поглаварства у Призрену бр. 16843/39 г. и по својој молби бр. 12349/39 год. ; 
 12) Илић В. Михаило, келнер, из Кру шевца, досељен актом Градског  
поглаварства у Кру шевцу бр. 28872/39 г. и молби бр. 15150/30 год. ; 
 13) Ђорђевић Миладин, земљорад. из Росомана, досељен актом општине 
росоманске бр. 269/40. и по својој молби бр. 1083 /40 год.; 
 14) Дамњановић Ж. Светозар, пенз.  из Смедерева по  молби бр. 7015/40 
год. 

IV бр. 11356 
 Прочитана је молба бр. 9427/40 Рота Дезидера, индустријалца из 
Суботице, која гласи: 
 „Молим Градско веће да ме изволи примити у чланство града Јагодине у 
смислу чл. 13 Зак. о град. општинама. 
 Рођен сам 18/X-1893 у Суботици,  ожењен сам Олго м К. Пианковом и 
имам сина Андрију рођеног 11/XI-1922. До сада сам био стални суботички 
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грађанин и завичајник, о чему прилажем уверење Градског поглаварства у  
Суботици. 
 Доселио сам се у Јагодину и о вде оснивам индустрију шешира и капа. 
 Некажњеног сам предживота и самостално располажем сво јом 
имовином, о чему прилажем уверење Окру жног суда и Државног тужилаштва у 
Суботици. 
      Јагодина 5 јула 1940. г.“ 
 Већу је лично познат молилац Рот, као и то да он одиста у Јагодини гради 
зграду за фабрику шешира и капа, и да се доселио са породицом у Јаго дину. Па 
пошто именовани испуњава све прописане услове ко ји се траже од стране чл. 11  
и 13 Зак. о град. општинама, то Градско веће доноси о ву  

Одлуку: 
 Прима се у чланство Општине града Јагодине Рот Дезидер,  
индустријалац из Суботице, о чему га известити. – Такса је плаћена. 

V бр. 11357 
 Прочитан је предлог бр. 11284/40. који гласи: „По буџету овог  
поглаварства за 1940/41 годину, одобрена је парт. 7 позиц. 7 „На набавку нових  
и оправку старих вага, кантара и других мерила, као и плаћање таксе за 
жигосање истих“ динара 4.000. 
 У току буџетирања до сада је ова позиција утро шена динара 937 а по  
изгледу неће бити довољан кредит по исто ј до краја ове буџетске го дине. 
 За буџетирање до краја бу џетске 1940/41 год. потребан је кредит по овој 
позицији најмање још дин. 4.000. 
 По истом буџету одобрена је парт. XIII. позиц.1. „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама бу џета“ динара 100.000.- Од 
ове суме до сада није вршен вирман. 
 Из ове позиције може се одобрити преношење кредита динара  4.000.- у  
корист парт. 7 позиц. 7. по менутог буџета. 
 Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се партија 7 позиц. 7 „На набавку нових и оправку старих вага,  
кантара и других мерила, као и плаћање таксе за жиго сање истих“ од динара 
4.000.- повећа са још дин. 4.000.- на терет партије XIII позиц. 1 „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета у дин.  
100.000“  по буџету општине града Јаго дине за 1940/41 год. а за ту суму да се 
партија XIII позиција 1. смањи. 

VI бр. 11358. 
 Прочитан је предлог који гласи: 
 „По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија IX 
позиције 2 „На новчану помоћ разним хуманим, научним, патриотским,  
витешким и другим установама“, дин. 100.- 
 У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити 
довољан кредит по истој до краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја 
ове буџетске године потребан је кредит по овој позицији најмање још дин.  
3.000.- 
 По истоом буџету одобрена је парт. XIII позиц. 1 „Кредит за недовољно 
предвиђене расходе по свима гранама буџета“ дин. 100.000. Од ове суме до сада 
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је исцрпљено по одобреним одлукама дин.  4.000. Остаје још за подмирење 
недовољних кредита динара 96.000.-  Из ове позиције може се одобрити 
преношење кредита у динара 3.000. у  корист парт. IX. позиц.  2 поменутог 
буџета. 
 Веће на основу чл. 120 Зак. о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се партија IX позиција 2. „На новчану помоћ разним хуманим,  
научним, патриотским, витешким и другим у становама“ од динара 100. повећа 
са још 3.000.- на терет партије XIII позиц. 1 „Кредит за недовољно предвиђене 
материјалне расходе по свим гранама буџета у дин. 100.000.- по буџету општине 
града Јагодине за 1940/41. 

VII бр. 11359. 
 Прочитан је предлог који гласи: 
 „По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија III  
позиц. 2 „На набавку и оправку намештаја“ дин. 500.- 
 У току буџетирања до сада је ова позиција скоро сва исцрпљена и неће по  
њој бити довољан кредит до  краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја 
ове буџетске го дине потребан је кредит по овој позицији најмање још 1.000.- 
динара. 
 По истом буџету о добрена је партија XIII позиц. 1. „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне р асходе по свима гранама буџета“ дин. 100.000.- Од о ве 
позиције до сада је вирманисано дин. 4.000. Остаје још за подмирење 
недовољних кредита на страни расхода дин. 96.000. Из ове позиције може се 
одобрити преношење кредита у дин. 1.000.- у корист парт. III позиц. 2.  
поменутог буџета. 
 Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се партија III позиција 2. „На набавку и оправку намештаја“ од динара 
500.- повећа са још динара 1.000.- на терет партије XIII позиц. 1 „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета“ по буџету  
општине града Јаго дине за 1940/41 годину. 

VIII бр. 11360. 
 Прочитан је предмет по тражењу Окружног суда у Јагодини бр. По.  
103/39. наш број 6257/40, да му се пошаље уверење о занимању за Ђурђа 
Ристића, из Јагодине, а по коме је Веће на седници од 21 јуна 1940 г. XXIV бр. 
8645/40 донело одлуку да се изда уверење да је Ђурђе Ристић из Јагодине на дан 
4-IX-1939 г. био земљорадник. 
 Поново се ово питање износи Већу услед нових доказа које је поднела 
Јагодинска кредитна банка да Ђурђе није земљорадник. 
 Веће је поново саслушало прикупљене доказе како оне раније тако и ове 
нове, па је ипак остало при својој ранијој о длуци: 
 Да се изда Уверење да је Ђурђе Ристић, из Јагодине, на дан 4-IX-1939 г.  
био земљорадник. 

IX бр. 11361. 
 Прочитано је решење претседника овог Поглаварства од 14 августа 1940  
године, бр. 10800, које гласи: 

„ Решење 
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 На основу овлашћења датог претседнику Поглаварства одлуком од 11 
јуна 1936 г. бр. 7576, коју  је одобрила Краљевска банска управа Моравске 
бановине под II бр. 15386 од 21 јуна 1936 г. и ч л. 96 За кона о град. о пштинама 

Решавам: 
 Да се Влајко Ћирковић, пређашњи мерач, прими у службу  овог  
поглаварства на звање општинског мерача, са платом од 935.- дин. месечно  
колико је буџетом за 1940/41 г. предвиђено, а која му има тећи почев са 
данашњим даном-14 августа, као дана када је на дужност ступио. 
 Ово  решење саопштити именованом на потпис,  а исто предати благајни 
овог Пог лаварства, на надлежност. 
 Ово решење изнети и Градском већу на сагласност, с обзиро м на то да је 
оно одлуком бр. 4678 од 28-III-1940 г. било решило да се именовани 
пензионише, а Месна контро ла при Моравско ј финансијско ј дирекцији у Нишу 
примедбама од 16-VII-1940 г. бр. 3212 нашла да му се не могу признати за 
пензију године за које улог није благовремено уплаћен. Зато га је требало у  
службу поново вратити. 
 Решено 14 августа 1940 године бр. 10800 у Јаго дини.“  
 Саопштено ми је предње решење  данас 14 августа 1940 године и одмах  
ступам на дужност. 
                       Влајко Ћирковић, с.р. 
 Веће на основу чл. 83 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се решење бр. 10800/40 којим је претседник овог Пог лаварства 
примио у службу мерача овог Поглаварства Ћирковић Влајка, пређашњег  
мерача, са правом на предвиђене принадлежности од 14 августа 1940 године. 

X бр. 11362. 
 Прочитан је предлог бр. 11325/40 претседника Поглаварства г. Мијалка 
Поповића, који гласи: 
 У овој градској општини има старих службеника са преко 15 година 
службе, који по пропису чл. 15 Статута општине јагодинске о осигурању 
целокупног  особља општине и њених предузећа од 13- VI-1932  го дине бр. 
9190/32, у  вези са чланом 18 истог Статута имају право на пензију. 
 Међутим одредба ч л. 38 истог Статута г ласи о вако: 
 „Ако општинско особље, које се бу де затекло у  служби општине 
јагодинске, када овај Статут ступи на снагу, положи пензионом фонду  у року од 
једне године 3% од њего ве последње годишње плате, за сво време од када је 
службеник, онда му се године службе за пензију признају од дана ка д је у  
службу примљен.“ 
 Како, пак, ни један о д о пштинског особља, о коме предњи члан го вори,  
није уплатио одговара јући износ улога, свакако из материјалне немогућности, то  
је настала таква ситуација да се не могу пензионисати ни старији службеници 
који у овој општини дуго служе а за послове су изнемог ли. Међутим социјална 
правда захтева, да такви службеници под старе дане буду толико колико  
материјално осигурани. 
 С тога ми је част предложити Градском већу, да поменути Статут измени 
и измењен да г ласи: 

Чл. 38. 
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 Ако  општински чиновник или службеник који се затекао у служби 
општине јагодинске на дан ступања на снагу Статута, 13-VI-1932  г. као и онај 
који се данас налази у служби ове градске општине, положи Градском 
поглаварству за Пензиони фонд чиновника и службеника општине града 
Јагодине у року од три године од дана ступања на снагу ових измена, 3% од 
њего ве годишње плате коју је имао на дан 13-VI-1932 године, или у случају  
доцнијег сту пања у службу 3% од плате са ко јом је постављен, и то за време од 
када је службеник ове општине,  
односно за време које му је за пензију признато, како у овој тако и ван 
службовања у овој општини, онда му се за пензију признају све године службе,  
за које буде уплатио 3% у пензиони фонд, по одредбама о вог члана.“ 
 Оваком изменом Статута чл. 38 сматрам да ће правда бити задовољена,  
па с тога предлажем Већу да ову измену изволи одобр ити. 
 Веће се у  потпуности слаже са о вим предлогом, па на основу чл. 95 Зак. о  
град. општинама 

Решава: 
 Да се члан 38 Статута општине јаго динске о осигурању целокупног  
особља општине и њених предузећа од 13- VI-1932 год. бр. 9190/32 измени и да 
измењен гласи: 

Чл. 38. 
 Ако  општински чиновник или службеник који се затекао у служби 
општине јагодинске на дан ступања на снагу Статута,  13-VI-1932 год. као и онај 
који се данас налази у служби ове градске општине, положи Градском 
поглаварству за пензиони фонд чиновника и службеника општине града 
Јагодине у року за три године од дана ступања на снагу ових измена, 3% од 
њего ве годишње плате коју је имао на дан 13-VI-1932 године, или у случају  
доцнијег ступања у службу 3% од плате са којо м је постављен, и  то за све време 
од кад је службеник ове општине, односно за време које му је за пензију  
признато, како у овој  тако и ван службовања у  овој општини, онда му се за 
пензију признају све године службе, за које бу де уплатио 3% у пензиони фонд,  
по о дредбама о вога члана. 
 Ове измене ступају на снагу када их одобре надзорне власти. 

XI бр. 11363. 
 Прочитано је решење претседника овог Поглаварства под бр. 10262 од 2 
августа 1940 го д. које гласи: 
 „По Уредби о про мету пшенице и државној интервенцији на тржишту  
пшенице у привредној  1940/41 години, ко ја је под М.с.  бр. 1026 објављена у  
Службеним новинама бр. 170 од 27 јула 1940 г., предвиђене су цене по којима се 
пшеница сме куповати и продавати, а прописана је и контро ла за извршење 
Уредбе. 
 Између осталог по чл. 8 те Уредбе свака општина односно Пог лаварство  
дужно је изабрати одбор од 5 лица из редова градских већника, из редова 
произвођача и потрошача. „Задатак је овог  одбора да сарађује са управним 
властима на спровођењу прописа ове уредбе и да примећене неправилности 
пријављује надлежној власти. Његов је рад почастан и бесплатан.“ 
 На основу изложеног а у интересу нашег града по прописима чл. 88 и 89 
Закона о град. о пштинама 



мр Добривоје Јовановић 

 

 14 

Решавам: 
 Да се одбор за старање о извршењу Уредбе о промету пшенице у зму: 
 1) Марковић Брана, ср ески пољопривредни референт, градски већник, 2)  
Недељковић Станиша,  трговац,  градски већник, 3) Симић Стеван, приватни 
чиновник и градски већник, 4) Јоцић Милан, пољопривредник и трговац, 5)  
Аврамовић Љубисав, пекар, - сви из Јаго дине. 
 Напред именоване чланове о дбора позвати у седницу на дан 3 августа т.г. 
ради конституисања и даљег рада по Уредби. 
 Саопштено нам је ово решење и упознати смо са прописима Уредбе о  
промету пшенице, по којој ћемо се управљати. 
 3 августа 1940 у Јагодини, Брана Марковић, Милан Јоцић, Стеван Симић,  
Ст. Ж. Недељковић, Љубисав Аврамовић. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се предње решење претседника овог Поглаварства под бр. 
10262/40 о избору Одбора за старање о извршењу Уредбе о промету пшенице. 

XII бр. 11364. 
 Прочитан је акт Дирекције пошта, телеграфа и телефона у Скопљу као и  
решење њено од 9-VIII-1940 го дине Д.бр. 24967/40 којим је општина града 
Јагодине осуђена да плати истој  Дирекцији дин. 335.-  за изломљене изолаторе и 
жицу у атару ове општине. 
 Веће на основу чл. 77 Закона о пошти, телеграфу и телефону и чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се исплати Дирекцији пошта, телегр афа и телефона у Скопљу сума у  
дин. 335  на име накнаде за изломљене изолаторе и покидану жицу на т.т.  
линијама у атару градске општине јагодинске. 
 Исплату извршити на терет одго варајуће позиције на непредвиђене 
издатке по буџету за 1940/41 годину. 

XIII бр. 11365. 
 Претседник г. Поповић Мијалко  извештава Веће да су волови три пара,  
које ова општина има,  знатно отежали, а поред тога су  им и палци скоро 
пропали, те се ускоро неће моћи више поткивати. 
 Предлаже да се волови продају чим настане зима, а да се за време зиме 
волови не купују, у интересу штедње,  већ да се купе у фебруару или марту  
идуће го дине, и то млађи и лакши волови, који ће моћ и бо ље да ра де. 
 Веће се у свему слаже са предњим предлогом, па зато на основу  чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се три пара општинских волова, које ова градска општина има,  
продају из слободне руке на јаго динско ј пијаци чим настане зима или и раније,  
према нахођењу претседника Поглаварства,  а други млађи и лакши волови да се 
купе у фебруару или марту месецу идуће године. 
 Продају и куповину да изврше већници г.г. Алексић Милашин,  
Милојевић Душан и ... чиновник г. Милосављевић Бранимир. 
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 Добијени но вац од про даје волова књижити у кор ист парт. VI позиције 9 
одобреног буџета овог Поглаварства за 1940/41  го д. а исплату купљених лакших 
и млађих волова извршити из партије 11 позиције 1 буџета за 1940/41 го д. 

XIV бр. 11366. 
 Претседник г. Поповић Мијалко излаже Већу, да има у Јаго дини велики 
број сиромашних  породица ко је траже и добијају од Пог лаварства помоћ у  
дрвима за огрев. Нарочито  има много циганских  породица,  када се зими 
посведневно обраћају за помоћ у дрвима.  Наша општина има своју шуму 
„Липар“  из ко је се сваке јесени спрема потребна количина дрва за огрев 
канцеларија, школа, Дома сиромашних  стараца и старица, сиромашних  
поро дица итд. Али дрва нема у довољној количини, да би се могла сва 
јагодинска сиротиња ма и приближно помоћ и. Међутим, у Липару има веће 
количине сувог грања које треба скупљати на гомиле код општинске куће 
чувара шуме, па оданде превозити у Јагодину и делити сиротињи, када настане 
зима. 
 Пошто Поглаварство нема кредита за радну снагу а нема ни финансијске 
могућности, предлажем Већу да одобри да се позове јагодинска сиротиња да 
гране скупља добровољном радном снагом, и да се води списак таквих лица,  
која ћ е у живати првенство при подели грана. 
 Веће се у свему слаже са предлогом и оставља Пог лаварству да учини 
даље шта треба. 

XV бр. 11367. 
 Прочитана је молба бр. 10766/40 Милиочића Живојина, из Јагодине, ко ја 
гласи: 
   „Градском Већу 
      Јагодина 
 Мени је досуђена доживотна инвалиднина због тога што сам на послу  
остао неспособан за рад, јер ми је на лево ј руци кажипрст укочен. Инвалиднина 
ми је досуђена месечно по 58,50 динара, коју примам од Средишног уреда за 
осигурање радника. 
 Пошто је ова инвалиднина врло мала, то сам тражио да ми се исплати 
отпремнина и да у будуће по овом немам више ништа потраживати. Отпремнина 
ће износити око 6.000 дин. једном за свагда. 
 Да би Рентни о дбор Средишњег уреда могао донети о длуку о исплати о ве 
отправнине,  тражи ми се да приложим одлуку  градског већа завичајне општине,  
да пристаје безувестно на исплату о тправнине. 
 Овај ми је новац потребан да би могао кућу оправити. 
 С тога молим градско веће да ми по овоме изволи издати свој закључак о  
пристајању на исплату ове отправнине“ 
 16, августа 1940 го д.   Јаго дина 
 Веће не познаје довољно молиоца, па зато за сада о дбија предњу молбу,  
док се претходно не испитају све околности како би се избег ло  да молилац,  
евентуално, падне на терет општине. 

XVI 11368. 
 Прочитан је штампан циркулар Главног одбора Југо словенске уније за 
заштиту деце, из Београда, од августа 1940 године, ко ји г ласи: 
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 „Свима дру штвима-чланицама Југословенске уније за заштиту деце и 
њених ч ланова и свима добрим људима. 
 Рат који данас у једном великом делу света бесни са свима својим 
страхотама, тешко је пого дио племенити и нама пр ијатељски народ француски. 
 Исто тако као што је у прошлом светском рату наш народ страдао, исто  
као што смо и ми морали бежати испред непријатеља са својих ог њишта и 
трпели све недаће избеглиштва при чему су страдали не само одрасли већи наша 
деца, исто тако и милиони чланова француских породица и деце налазили су се 
и још се налазе у избеглиштву и трпе све невоље, оскудицу,  болест и 
потиштеност. 
   Наш народ није никад могао нити ће моћи да заборави све оно добро  
које му је учинила Француска, а нарочито ону велику помоћ коју нам је она 
указала примајући и издржавајући годинама хиљаде и хиљаде наше деце за 
време рата и обилну помоћ коју нам је у казивала још дуго после рата. 
 Дошао је час да се та наша захвалност покаже и да се бар једним малим 
делом можемо одужити нашим добротворима. 
 Апелујемо на сва наша дру штва, на њихове чланове и на све наше 
сународнике, од којих су многи, можда и непосредно уживали помоћ  
Француске, да скупљају прилоге које ћемо преко Међунаро дне уније за помоћ  
деци у Женеви послати за избегличку француску децу. 
 Пока жимо да нисмо заборавили добро ко је нам је чињено и да умемо  
бити на све захвални. 
 Прилози се могу слати од једном или се обавезати за извесну месечну  
помоћ на дуже време. 
 Све прилоге слати преко приложеног чека Југословенској унији за 
заштиту деце у Београду, Кнез М ихаилова 33, ч ек. рачун. 56596. 
 За главни о дбор претседница, Нака Н. Спасић, с.р.“ 
 Веће је пажљиво саслушало овај апел, па у сагласности са претседником 
г. Поповићем Мијалком, а на основу чл. 88  Закона о гр адским општинама 
једногласно 

Решава: 
 Да се исплати сума од 2.000.- динара Југословенској унији за заштиту  
деце у Београду, као прилог општине града Јагодине на име помоћи за 
избег личку француску децу,  ко ју ће суму  Унија доставити преко Међународне 
уније за помоћ деци у Женеви, за избегличку француску децу. 
 Ову  суму исплатити из партије  9 позиције 2 бу џета за 1940 /41 год.  и 
уплатити је на чековни рачун бр. 56.596 Југословенске уније за заштиту деце у  
Београду, коју о овој о длуци известити о собитим писмом. 

XVII бр. 11369. 
 Прочитана је молба Данице удове пок. Станимира Јовановића, бив.  
градског стражара овог Поглаварства, који је умро пре око месец и по дана, да 
јој се одобри месечна новчана помоћ, пошто има дете, а нема никаквих  
средстава за живот. 
 Већу  је познато слабо  материјално стање молиље, па зато на основу чл.  
88 зак. о градским општинама 

Решава: 
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 Да се молиљи Даници С. Стојановић издаје на име помоћи по 100.-  
динара месечно, почев од 15 августа 1940 год. 
 Исплату вршити на терет одговарајуће буџетске позиције на помоћ  
сиротињи за буџетску 1940/41 го дину. 

XVIII бр. 11370. 
 Већник г. Стојковић Даца пита претседника, да ли Поглаварство има 
финансијске могућности да још ове јесени заврши нову  школску зграду за 
основну школу, ко ја је у грађењу ево већ трећа година. Вели да је довршење 
школске зграде врло нужно, јер су ученици основне школе смештени у  
гимназијско ј згради, г де неће моћ и и даље остати, пошто је врло вероватно да ће  
град Јагодина ових дана добити осморазредну гимназију, уместо досадање 
четворор азредне. 
 Претседник г. Поповић Мијалко одго вара, да је потребно још доста 
урадити и утро шити велику суму,  па да се школска зграда доврши. Он је то  
питање баш ових дана проучавао и са градским техничким референтом,  
инжињером г. Тарнагом. Дошао до сагласности, да би ове јесени требало  
дефинитивно довршити приземље и први спрат, а да би се то извело  има да се 
уради следеће: унутрашње глатко малтерисање зидова, летвисање и 
малтерисање плафона, израду подова (патоса) у учионицама и хо дницима,  
обрађивање степеништа вештачким каменом, ограде степеништа, полагање 
канализационих цеви, инсталације водовода за целу зграду и санитарни објекти 
за пр иземље и први спрат, електрична инсталација за приземље и први спрат и  
фарб ање столарских радова итд. 
 Израдом напред наведеног дефинитивно би се завршило 11 учионица са 
осталим припадајућим просторијама на приземљу и првом спрату ове школске 
зграде, а сала и други спрат имали би да остану за идућу годину. 
 За довршење приземља и првог  спрата потребно је утрошити још око  
500.000.- динара па да се уради све оно како је напред изложено. 
 Поглаварство је по одобреном буџету за 1940/41 год. предвидело суму од 
300.000.- дин. за довршење школске зграде, јер финансијске прилике ове 
општине нису дозвољавале да се већа сума предвиди,  а није се ни предвиђ ало да 
ће се појавити потреба да се о вако чисто најпотребнија о дељења школске зграде 
доврше. 
 Из ове буџетске позиције до сада је утрошено око 130.000.- дин. јер није 
имало финансијске могућности за већи издатак. Од предвиђ ене суме остаје,  
дакле, још око 17.000.- дин. али ни на ту суму не може се рачунати с тога, што  
су приходи од мерине као и пијачне таксе знатно подбацили и још ће више 
подбацити услед слабе ового дишње летине. Жито је много подбацило, а воће 
уопште није ро дило ове године, а од такса на те артикле наша градска општина 
имала је највеће прихо де. 
 Поглаварство је у почетку овога месеца поднело молбу Господину  
Министру просвете за дејство да се у  Јаго дину врати осморазредну гимназију,  
на коју  се чекало већ  дуже времена. Ишао сам лично са депутацијом код Г.  
Министра, и сви су изгледи да ће се по нашој молби учинити кроз који дан, те 
је, одиста, питање довршења два етажа шко лске зграде врло хитно. 
 После предњег извештаја претседника г. Поповића настало је 
консултовање између већника и претседника за стварање ванредних прихо да, па 
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ма и евентуалним отуђењем какве општинске покретне или непокретне 
имовине, после чега претседник г. Поповић извештава, да наша гр адска 
општина има своје хартије од вредности, које се чувају у општинско ј каси као  
општинска имовина, и то : 961 комад обвезница 21/2 % ратне штете и 100 ком.  
акција Привилеговане аграрне банке. 
 Градско веће је узело у претрес ово питање, па се са изнетих разлога као  
и на општу економску ситуацију сагласило да се предње хартије од вредности,  
које се чувају у општинској каси продаду и отуда добијени новац употреби за 
довршење школске зграде, а тога на основу чл. 88 Закона о град. општинама 
једногласно 

Решава: 
 Да се хартије о д вредности, својина градске општине јаго динске, продаду  
и то: 961 комад  об везница 21 /2 % државне ренте за р атну штету, од ном. Динара 
961.000.- , а које носе следеће бројеве: 1 ком.  сер. 5112 бр. 586; 10 ком. сер. 5646 
бр. 371 до 380; 450 ком. сер. 5646 бр. 501 до 950 и 500 ком. сер. 6191 бр. 501 до 
1000 и 100 комада акција Привилеговане агр арне банке а.д. Београд, од ном.  
Динара 50.000.- , а које носе сер. 5 бр. 791341- до бр. 791440 закључ но. 
 Продају гор њих хартија извршити на Београдској берзи, по берзанском 
курсу који буде владао на дан продаје, а према берзанским прописима. 
 Добијени новац од ових хартија као ванредни ванбуџетски приход 
ставити на расположење Режиском о дбору за изградњу зграде за основну школу  
у Јагодини, ради довршења учионица и осталих просторија на приземљу и 
првом спрату школске згр аде, како је напред изложено. 

XIX бр. 11225. 
 Прочитана је молба Јована Лаштовке, директора музичке капеле у  
Јагодини, поданика бивше Чехословачке репуб лике, да га Веће прими у  
завичајност општине града Јагодине, ако буде примљен за поданика Краљевине 
Југославије. 
 Веће познаје молиоца и зна да он више година живи у нашој земљи, као и 
да је владања доброг, па с тога на основу чл. 95 За к. о град. општинама 

Решава: 
 Да се молилац Лаштовка Јован прими у чланство опоштине града 
Јагодине, ако буде примљен у  поданство Краљевине Југославије, о чему га 
известити. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа   оверавају већници      Претседник 
 Б. Спасић 
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Чланови Гра дског поглавар ст ва у Јагодини са председником  
Мијалком Поповићем 

 

Записник 
 

 16 редовне седнице Већа Јагодинског поглаварства у Јагодини, одржане 
на дан 22 октобра 1940 године у 8 часова у вече, у градској сали у Јагодини. 

Дневни р ед: 
( следећи) 

 Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
осим двојице који су на путу, пр иступљено је прозиву, па је установљено да су  
на ову седницу дошли већници г.г.  Делимир Н. Петро вић,  Станимир Ђокић,  
Божидар Стамболић, Ду шан Милојевић, Милашин Алексић, Др. Михаило  
Димић, Рудолф Шрамек, Милун Јевтић, М ладен Вељковић,  Видоје Витић,  
Стеван Зивгаревић,  Димитрије Мишић, Станиша Недељковић,  Бранислав 
Марковић, Милутин Васић, Вукашин Живковић, Стеван Симић, Бранислав 
Живановић, Љубомир Крстић, Душан Јовановић, укупно 20 већника. 
 Седници председава претседник г. Поповић Мијалко а истој присуствује 
и п. претседник г. Аранђелоивић Илија. 
 Како је дошао довољан број већника за р ешавање у смислу Зак. о  град.  
општинама, то претседник г.  Поповић Мијалко отвара  седницу и предлаже да се 
изаберу два већника за о вераче записника. Веће једногласно изабира за овераче 
већнике г.г. Живановића Бранислава и Јовановић Душана. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе.  
После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 14016 
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 Прочитан је предмет бр. 12483/40 о одржаној јавној усменој лицитацији о  
продатом плацу ове општине у у лици Вука Караџића бр. 1 који г ласи: 
 „Част ми је предложити записник о одржаној јавној усменој лицитацији 
за продају општинског земљишта у улици Вука Караџића бр. 1, с молбом да га 
Поглаварство изволи спро вести Већу са следећим извештајем: 
 Надметање је било отпочето  тачно у  11 часова пре  подне. Прва понуђена 
цена износила је дин. 50.000,- а последња највише дин. 125.000.- Лицитација је 
трајала свега 1 час и 45 минута. Достигнути ефект је за 260,4% виши од 
процењене вредности, ко ја је износила 48.000. На лицитацији је учествовало  
свега 5 надметача. Најбољу цену понудио је г. Петар Ж. Таушановић. 
 Мишљења сам да се лицитација одобри и да се од добијене суме додели 
дин. 5.000 Регулационом фонду а дин. 120.000 да се употреби за довршавање 
нове основне школе. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Одобрава се лицитирана продаја плаца са зградом у улици Вука 
Караџића бр. 1 својина градске општине јаго динске, за суму  од 125.000.-  по  
којој се исто имање има уступити купцу Петру Ж. Таушановићу из Јаго дине. 
 Од добијене суме доделити 5.000 Регу лационом фонду ове општине, а 
120.000.- употребити за довршење нове згр аде за основну школу у  граду  
Јагодини. 

II бр. 14017. 
 Претседник г. Поповић Мијалко, излаже да је решењем бана Моравске 
бановине 14. септембра 1940  год. VIII бр. 21347, наш бр. 12235/40 наређено да 
поред осталих  и Градско поглаварство у Јагодини образује аправизациони 
одбор, који ће, као општинска установа, вршити набавку и продају  
нејнеопходнијих животних намирница, у сврху снабдевања градског  
становништва и радништва животним потребама по сношљивим ценама, и 
стварање потребних резерви хране. 
 Прочитан је потом акт Дирекције за проучавање и организацију  
пољопривреде у сврху исхране од 4-I X-1940, наш бр. 11791/40 који говори о  
истој ствари, као и о томе да ће иста Дирекција дати потребан кредит, ако  
Поглаварство нема новчаних средстава за извођење овог посла. 
 Прочитан је, најзад, записник конференције са претставницима предузећа 
из Јагодине ко ја купу ју или продају жито и бр ашно, као и са власником млина 
„Морава“, од 18 октобра 1940 год. под бр. 14013/40 поводом овог питања. 
 После овога развила се дискусија по овом питању, у  којој су учествовали 
г.г. Делимир Петровић, Стеван Симић, и други, којом је утврђено да град 
Јагодина није пасивно место, као ни околина Јагодине, те нема опасност за 
исхрану  становништва. У пог леду образложења Веће се у потпуности слаже са 
закључком на записнику конференције под. бр. 14013/40 од 18 о ктобра 1940 год. 
 Према свему овоме Веће налази да Одбор за снабдевање треба изабрати а 
зајам не узимати све док се не појави потреба за интервенцију општине у  
набавци брашна и других намирница. Ово у толико пре што наша гр адска 
општина има дуга преко 3.000.000 дин. код Државне хипот.  банке, који је 
учинила ранијих година ради подизања згр аде за гимназију  и за основну школу,  
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и то на залогу свих својих непокретних имања као и приреза и других прихода,  
те за нови зајам не би мог ла дати никакву првенствену залогу. 
 После овога, по предлогу претседника, Веће на основу чл. 88 Закона о  
град. општинама 

Решава: 
 1) У одбор за снабдевање и исхрану бирају се г.г. Аранђ еловић Илија, п.  
претседник Градског поглаварства, Мар ковић Светислав, земљорадник и бански 
већник, Тасић Јован

3
, сопственик млина „Морава“, Којадиновић Драгутин,  

трговац, Вукосављевић  Коста,  адвокат,  Крстић Љубомир, пинтер, Др. 
Стевановић Милан, градски лекар и Дамњановић Милутин, месар. 
 2) За зајам ради вршења набавке и про дају животних намирница за 
исхрану  становништва града Јаго дине, у смислу постојећих прописа и наређења,  
Веће има донети одлуку онда када се буде појавила неодложна потреба за 
интервенцију град. поглаварства у погледу набавке намирница и сузбијања 
скупоће, пошто за сада интервенција није потребна. 

III бр. 14018. 
 Претседник г. Поповић Мијалко  подноси Већу завршни буџетски рачун 
ове градске општине за 1939 /40 год. који је састављен по пропису ч л. 122 Закона 
о град. о пштинама, ради о добрења. 
 Из го дишњег завршног рачуна види се да је укупно примање остварено  
заједно са пренетом готовином из 1938/39 год. дин. 2.225.693,49 
а укупно издато ..................................................................     дин. 2.052.594,69 
да го товина у  .....................................................................       дин.  173.098,80,  
која је пренета у буџет за 1940/41 годину. 
 Завршни рачун је био изложен грађанству осам дана, али приго вора није 
било. 
 Веће на основу чл. 122 и 123. Закона о град. општинама 

Одобрава: 
 Завршни рачун општине града Јаго дине за буџетску 1939/40 годину, с 
тим да га Пог лавасртво достави на прег лед и разрешење, по прописима о  
Главној контроли. 

IV бр. 14019. 
 Прочитан је предлог бр. 13139/40 који гласи: 
 По буџету овог  Поглавасртва за 1940/41 годину, одобрена је партија III  
позиција 3 „На штампање и набавку пијачних признаница, формулара, образаца 
и др. потребе“ дин. 6.000.- 
 У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и по истој неће 
бити довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до краја ове 
буџетске године потребан је кредит по овој позицији најмање још дин. 5.000. 
Ово се појавило отуда што је штампарском материјалу знатно по већана цена. 
 По истом буџету одобрена је парт. XIII позиц. 1.  „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама бу џета“ дин. 100.000. Из ове 
позиције до сада је исцрпљено по одобреним одлукама и ангажованог кредита 
дин. 13.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхо да 

                                                 
3
 Одузети млин Јо вана Тасића проц ењен је  на 5.914,105  динара. 
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дин. 87.000.  Из ове позиције може се одобрити преношење кредита у дин. 5.000. 
у корист партије III позиције 3 по менутог буџета. 
  Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се партија III позиција 3 „На штампање и набавку пијачних  
признаница, формулара, образаца и др. потреба“ од дин. 6.000 поваће са још 
5.000 дин.  на терет партије XIII позиције 1. „Кредит за недовољно предвиђене 
материјалне расхо де по  свима гранама буџета“  у дин. 100.000, по буџету  
општине града Јаго дине за 1940/41 годину. 

V бр. 14020. 
 Прочитан је предлог бр. 13140/40 го д. који гласи: 
 „По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је Партија III 
позиција 1. „На канцеларијки материјал, набавке писаћих машина и осталих  
канцеларијских потреба“ дин. 23.000.- 
 У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и по истој неће 
бити довољан кредит до краја  буџетске 1940/41 го д.  За бу џетирање  до кра ја о ве 
буџетске го дине потребан је кредит по овој позицији најмање још дин. 10.000.  
Ово се појављује отуда што је канцеларијском материјалу знатно повећана цена. 
 По истом буџету о добрена је партија XIII позиц. 1. „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама бу џета“ дин. 100.000. Из ове 
позиције до сада је исцрпљено по одобреним одлукама и ангажованог кредита 
13.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхода дин.  
87.000.- Из ове позиције може се о добрити преношење кредита у дин. 10.000 у  
корист партије III позиц. 1. по м. буџета“ 
 Веће на основу чл. 120. Закона о градским о пштинама  

Решава: 
 Да се партија III позиција 1. „На канцеларијски материјал, набавку  
писаћих машина и осталих канцеларијских потреба“ од дин. 23.000. повећа са 
још 10.000.- на терет партије III позиц. 1. „Кредит за недовољно предвиђене 
материјалне расходе по свим гранама буџета“ у дин. 100.000, по буџету општине 
града Јагодине за 1940/41 годину. 

VI бр. 14021. 
 Прочитан је предлог бр. 13650/40 го д. који гласи: 
 По буџету овога Поглаварства за 1940/41 годину, одобрена је партија XI  
позиц. 4. „На набавку хране за стоку, зоби и других потреба“ динара 60.000. У 
току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити довољан кредит 
по истој до кра ја буџетске 1940/41  го д. За буџетирање до краја ове буџетске 
године потребан је кредит по овој позицији најмање још 30.000 дин. 
 По истом буџету одобрена је парт. XIII позиц. 1.  „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета“ дин. 100.000. Од ове 
суме до  сада је исцрпљено по одобреним одлукама и ангажовања кредита дин.  
29.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхода дин.  
71.000.- Из ове позиције може се о добрити преношење кредита од дин. 30.000 у 
корист парт. XI позиц. 4 поменутог буџета. 
 Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
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 Да се партија XI позиц. 4. „На набавку хране за стоку: сено, зоби и 
других потреба“ дин. 60.000. повећа са још дин. 30.000 на терет партије XIII  
позиције 1. „Кредит за недовољно предвиђене материјалне расхо де по  свима 
гранама буџета“ дин 100.000. по буџету општине града Јагодине. 

VII бр. 14022. 
 Прочитан је предлог бр. 13666/40 који гласи: 

„Пог лаварство има својих 4 њива (зиратне земље) у Липару, којима 
истиче рок закупа 1 новембра 1940 год. 
 Да би се благовремено знало хоће ли се ово имање издати и надаље у  
закуп и за које време, потребна је одлука градског већа ч л. 88 Закона о  градским 
општинама. 
 Закуп поменутих њива био је од 1-XII-1938 г. до 1- XI-1940 год. за 
дин.13.200.- Закупац је био Петроније М илосављевић, трг. из Јагодине и закуп је 
уредно исплаћен. 
 О предњем извештавам Поглаварство ради даљег поступка.“  
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама  

Решава: 
 Да се четири њиве у Липару, својина ове градске општине издаду под 
закуп за две го дине, за време од 1 децембр а 1940 го д. до 1 новембра 1941 го д.  
путем усмене јавне лицитације, по условима које ћ е Поглаварство прописати. 

VIII бр. 14023. 
 Прочитан је предлог бр. 13665/40 који гласи: 
 „Ово Поглаварство има своје две њиве (зиратно земљиште) које се 
налазе: једна више вашаришта а једна више лозног  расадника, којима рок закупа 
истиче 1 новембра 1940 год.  
 Да би се благовремено знало хоће ли се ово имање и надаље издати у  
закуп и за које време потребна је одлука градског већа овог поглаварства. 
 Закуп поменутог имања био је за време од 1-XII-1938 до 1-XI-1940 год. за 
дин 18.420.- Закупац је био Панта Младеновић, пекар из Јагодине и уредно је 
закуп исплатио. 
 О предњем извештавам Поглаварство ради даљег поступка.“  
 Г. Брана Марковић сматра да би вероватно било рентабилније по  
општину да се предње имање засеје детелином у општинској режији, пошто је 
детелина потребна за исхрану општинске стоке, да се не би сено куповало по  
високим ценама. 
 Г. Петровић Делимир предлаже да се образује комисија ко ја ће ово  
питање решити. Веће бира већнике: Брану Марковића, Милашина Алексића,  
Младена Величковића и М илутина Васића, који ће ово питање детаљно  
проучити и дати потребан предлог за идуће го дине. За сада пак остаје при 
досадашњој пракси и стога на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се напред описане две општинске њиве, једна више Вашаришта а 
друга више Лозног расадника издаду под закуп за две године, т.ј. од 1-XII-1940 
год. До 1-XI-1942 године, путем усмене јавне лицитације,  по условима које ће 
Поглаварство прописати. 

IX бр. 14024. 
 Прочитан је предлог шефа техничког отсека под бр. 12702/40 који г ласи: 



мр Добривоје Јовановић 

 

 24 

 „По чл. 106 Грађевинског закона треба да се почетком сваке године бира 
Грађе вински о дбор. Ове године овај одбор  није био на ново изабр ан, пошто је 
Поглаварство ч ека ло на о добрење Грађевинског правилника за град Јагодину, па 
да би се новоизабрани одбор саобразио про писима поменутог правилника. 
 Како  је Правилник у међувремену  био  одобрен решењем г. Министра 
грађевина од 22-VIII-1940 г. и обнародован у Службеном листу Моравске 
бановине бр. 38 од 21-IX-1940 г. то ми је част ставити предлог да се изабере 
нови Грађевински одбор у смислу чл. 76  Грађевинског правилника за град 
Јагодину и чл. 106 грађевинског закона, који треба да се састоји о д три члана и 
три заменика. Од чланова треба да буде по један лекар и по један инжињер или 
архитекта, које Градско веће по предлогу претседника може изабрати и изван 
редова г.г. градских већника.“ 
 Веће на основу чл. 106 Грађевинског закона 

Решава: 
 У Грађевински одбор  општине града Јагодине бирају се г.г. 1) Др. 
Михајло Димић, лекар, градски већник, 2) Инж. Стамболић Божидар, градски 
већник, 3) Витић Видоје, надзор ник пруге, градски већник, а њима за заменике 
г.г. 4) Аранђеловић Илија, потпреседник град. Пог лаварства, 5) Јаћимовић Воја,  
...капетан и градски већник, 6) Милојевић Душан, поткивач, градски већник. 

X бр. 14025. 
 Прочитан је предлог шефа техничког отсека овог Поглаварства под бр. 
13240/40 који г ласи: 
 „Одлуком Градског већа бр. 5761 од 22-IV-1940 год. одобрен је програм 
за радове и набавке на терет Регу лационог фонда у години 1940/41. 
 У овом је програму одобр ено под тач.  1. износ од дин. 9.540. „За набавку  
по једне копије од детаљних листова варошког реона 1:500 и листова ван 
варошког реона 1:2500 укупно 53 ком. по дин. 180.- 
 За вр еме ра дова на припреми за регулациони план, исказала се потреба 
да израде наведених копија делимично фотографским путем, делимично цртање 
руком. Али како из горе наведеног, одобреног текста наведене тачке није тачно  
видно, да се може ликвидирати на терет те тачке и рачуна за фотографско  
умножавање, то  ми је част предложити да градско  веће изволи о добрити измену  
и допуну тачке 1. програм за радове и набавке на тер ет Регулационог фонда за 
1940/41 год. ко ја има да г ласи: 
 „Израда копије и матрица детаљних листова варошког реона и листова 
ван варо шког реона ручним или фотографским путем са набавком потребног 
материјала динара 9.540.- 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Одобрава се предложена измена и допуна у програму  за радове и набавке 
на терет Регулационог фонда у години 1940 /41. ко ја има да г ласи: 
 „Израда копија и матрица детаљних листова варошког реона и листова 
ван варо шног реона ручним или фотографским путем са набавком потребног 
материјала дин. 9.540.- 

XI бр. 14026. 
Прочитан је предлог бр. 13716/40 шефа Техничког отсека овог  

Поглаварства, који гласи: 
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 „Част ми је предложити прегледну скицу одређеног грађевинског реона,  
ужег и ширег, са извештајем, да се одређује као заштитни појас у смислу чл. 17 
Грађе винског закона цела површина „Ђурђевог бр да“. 

Овај је нацрт усво јио грађевински одбор на својој седници од 21-X-1940  
год. Те молим, да се предмет предложи градском већу на одобрење у смислу  
расписа Министарства грађевине од 11- V-1932 год.“ 
 Градско веће је пажљиво прегледало предложену прегледну скицу  
грађевинског реона, ужег и ширег, за град Јаго дину и са истим се у потпуности 
слаже. 
 Стога на ос нову чл. 88 Закона о градским општинама  а у  вези расписа 
Министарства грађевина  од 11-V-1932 го д. а према мишљењу Грађ евинског  
одбора о д 21-X-1940 год. 

Решава: 
 Усваја се у потпуности предложена прегледна скица са одређеним ужим 
и ширим грађевинским реоном за град Јагодину  као и земљиштем за нарочите 
потребе, то јест за подизање творница ко је шире смрад и нечистоћу по  
граничним тачкама које су  уписане на истом плану. Као  заштитни појас у  
смислу чл. 17 Грађевинског закона, начелно се одређује место  звано „Ђурђево  
брдо“  и општинска утрина на југозападној страни града Јагодине, која се 
протеже између гробља и вашаришта. Тачне границе за овај појас одредиће се 
приликом састављања програма за израду р егулационог плана за град Јагодину. 

XII бр. 14027. 
 Пао је предлог да се уреди јагодинско гробље. Тим поводом развила се 
дискусија по овом питању. 
 Г. Ђокић Станимир излаже да је најосетљивија ствар уређење гробља,  
нарочито поништај старих гробова и ископавање костију. Наследници и 
сродници јако ће се противити ископавању,  у томе ће се наићи на велики о тпор. 
Зато треба радити о презно.  
 Г. Симић Стеван предлаже да се ур еди само старо гробље.  Г. Петровић  
Делимир предлаже да се отвори ново гробље, ради чега би требало повести 
преговор е са Зорком Јанковић и откупити потребну по вршину. 
 На основу ч л. 88 З акона о градским општинама Веће 

Решава: 
 Да Поглаварство ступи у прего воре са г-ђом Зорком Д. Јанковић или 
лицем које је надлежно за имање пок. Душана Јанковића, ради откупа потребног 
простора за проширење гробља, па о  резултату да се поднесе извештај Већу  
ради решења. 

XIII бр. 14028. 
 Прочитана је молба Дејановића Милуна трговца из Јагодине, под бр. 
10333/40, да му  се изда под закуп општинска зграда бив. Касарна градске страже 
ради инсталирања једног централног млина са једним каменом за млевење 
брашна. Нуди 200. дин. месечног закупа. 
 Технички отсек овог Пог лаварства дао  је негативно мишљење по овој 
молби с обзиром на то што је зграда дотрајала. 
 Веће на основу чл. 88 и 94. Закона о градским општинама 

Решава: 
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 Одбија се молба Дејановић Милуна, пошто Поглаварство има намеру да 
прода напред изложено имање и неће да га издаје под закуп. 

XIV бр. 14029. 
  Поводом питања новчане накнаде Стевчићу Михајлу и др. из Багрдана за 
одузети им плац за про ширење сточне пијаце у Јагодини за исти се засебно води 
поступак за експропијацијону процену тог заузетог плаца, јер је експропијација 
надлежно о добрена, покренуто је питање на који начин да се створе финансијска 
средства за исплату тог заузетог имања. 
 После дуже дискусије која се по овом питању развила, утврђено је да 
општина града Јаго дине има плац у површини 691 кв. метра који постоји делом 
поред пијаце а делом у Штросмајерово ј улици на коме постоји дотрајала зграда 
која је служила за касарну градске страже. Ово имање не доноси скоро никакву  
ренту, а мог ло би се повољно продати и добијена сума употребити у отплату  
заузетог имања од именованих Стевчића за пијацу. 
 С тога Веће на основу чл. 88 и 94 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се општински плац који постоји у граду Јагодини делом поред пијаце 
а делом у Штросмајеровој улици, са зградом која је служила за касарну градске 
страже и осталим зградицама изложи продаји путем јавне усмене лицитације и 
добијени новац употреби за отплату општинског дуго вања Стевчићу Михајлу и 
др. из Багрдана, за њихово имање које је ранијих година заузето за проширење 
сточне пијаце у Јагодини, а није им одговарајућ а накнада исплаћена. 
 Услове про даје Поглаварство да пропише и про дају одреди. Вредност 
овог имања је испод 50.000.- динара. 

XV 14030. 
 Прочитана је молба Шарчевића Милор ада, месара из Јагодине, закупца 
кланичкне таксе да му се од закупне цене отпише 10% услед завођења 
безмесних дана по уредби. 
 Већу је, затим, прочитано решење краљев. Банске управе у Нишу од 30-
IX-1940 год., којим је одобрила о длуку  овог  Већа, бр.  11353 од 26-VIII-1940 год.  
којом је молилац једном већ одбијен од наведеног тражења. 
 Поводом овог питања развила се дискусија, у  ко јој су учествовали 
већници: г.  г. Милун Јевтић,  Станимир Ђокић, Делимир Петровић, Брана 
Марковић и др. па је утврђено да молилац Шарчевић одговарајућу месечну  
закупнину не полаже овог Поглаварству већ је депонира код Окру жног суда у  
Јагодини, док му се тражено смањење не одобри, ради чега је код истог суда 
повео спор. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се позове молилац Шарчевић да депонирани новац код Окружног су да 
преда каси о ве градске општине, после чега Веће ће у зети у решење ову молбу и 
отписаће му један о дго варајући проценат.  
 Ако  се Шарчевић  овом позиву не бу де одазвао општина ће тражити 
наплату егзекутивним путем. 

XVI бр. 14031. 
Прочитана је друг а молба Милинчића Живојина радника из Јагодине 

којом моли да Веће одобри да му средишни уред за осигурање радника у  
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Загребу може исплатити једном за свагда досуђену му отправнину  
(инвалиднину) која износи 58 дин. и 50 пара месечно, пошто му је новац 
потребан ради оправке куће. 
 Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Одобрава се да Средишни уред за осигур ање радника у Загр ебу може 
исплатити Милинчићу Живојину, раднику из Јагодине, отправнину у 
припадајућем износу, једном за свагда, уместо досуђене му инвалиднине у дин.  
58.50 месечно. Ово одобрење је безусловно. 

XVII бр. 14032. 
 Прочитана је молба бр. 13747/40 Ивана Лукина, васпитача интерната 
руско-српске гимназије у Београду да га Веће прими у завичајност општине 
града Јагодине,  на основу ранијег обећања по  уверењу о вог Поглаварства од 26-
јула 1935 год. бр. 9800/35, на основу кога је примљен за поданика Краљевине 
Југославије. Прочитан је затим извод из књиге прирођених Министарства у нутр. 
послова III. бр. 29659/39 из кога се види да је молилац примљен у поданство  
наше државе решењем од 7-III-1939 го д. III. бр.  38661/38, што је овом 
Поглаварству достављено актом Начелства среза беличког од 14- XI-1939 го д.  
бр. 21950/39. 
 На основу изложеног и чл. 11 и 13. З ак. о градским општинама  Веће 

Решава: 
 Да се молилац Лукин Иван, поданик Краљевине Југославије прими у  
завичајност општине града Јагодине, о чему га известити. 

XVIII бр. 14033. 
 Прочитана је молба бр. 12386/40 Влајка Ћирковића, мерача ове општине 
којом моли да му се исплати припадајућа плата мерача за време од 1- априла па 
до 14-августа ове 1940 год., за које је време био болестан, а плата му није 
издавана. Позива се на прописе статута о осигурању особља општине града 
Јагодине, по којима има право на плату за годину дана бо ловања, а он је бо ловао  
свега четири месеца и тринаест дана. 
 Веће је оценило наводе молиоца,  па је нашло да он има права на ово  
тражење по прописима Статута о осигурању чинов. и служ. Општине града 
Јагодине, одобреног од стране Министарства социјалне политике и народног  
здравља, али како у овогодишњем буџету нема кредита за ову исплату, то се 
одговара јући износ за молиоца има предвидети у буџету за идућу 1941/42 
годину. 
 Са изложеног а на основу чл. 88 и 94. Зак. о градским општинама Веће 

Решава: 
 Да се у буџет ове градске општине за идућу 1941/42 буџет. годину  
предвиди сума од 4.145 динара ради исплате молиоцу Ћирковић Влајку, мерачу 
ове о пштине за време од 1-априла 1940 год. до 13-августа 1940 год. закључно, у 
коме је времену био болестан и ван дужности, а принадлежности му нису б иле 
исплаћиване, које су му припадале и то 935 дин. месечно по буџету за 1940/41 
годину. 

XIX бр. 14034. 
 Прочитана је молба Бранковића Драгољуб а тапацирера из Јаго дине ко ја 
гласи: 
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 „Услов на који сам пуштен према одлуци г. Министра правде а по мо јој 
осуди, истекао је. Премна томе сматра се да сам целокупну казну на коју сам 
био осуђен издржао. 
 Намеран сам да упражњавам свој занат тапацерски ко ји сам научио и 
због тога ми је потребно да се повратим у грађ анска права. 
 С тог а молим Поглаварство да ми са Већем изда уверење да заслужујем  
према моме досадањем понашању и владању да ми се поврате грађанска права.“ 
 Веће на основу закона о градским општинама доноси ову 

Одлуку: 
 Пошто је молилац Бранковић Драгољуб, тапацирер из Јаго дине, за 
протеклу  годину дана условног отпуста за време од 14 октобра 1939 год. до  
данас, које је време пробавио у Јагодини био владања и понашања доброг, то  
Градско веће налази да молилац Бр анковић заслужује да му се поврате  
грађанска права. Градско поглаварство може му о овоме издати тражено  
уверење. 

XX бр. 14035. 
 Прочитана молба бр. 4094/40 Вељковића Миодрага, месара  из Јаго дине,  
да му се изда у верење да је приликом пописа непокретне имовине П.Ј. Клефиша 
за наплату кланичне таксе, у  1937. г., поста вљен од стране о вог Пог лаварства за 
стараоца Клефишевог  непокретног имања,  решењем бр. 13842  од 21  октобра 
1937 године. Веће је 

Решило: 
 Да Пог лаварство на основу расположивих података изда тражено  
уверење молиоцу. 

XXI бр. 14036. 
 Прочитана је одлука Краљев. Банске управе Морав. Бановине од 19 
септембр а 1940  г. II бр. 22950, којом је задржана о д извршења одлука о вог Већа 
од 26 августа 1940 г. Бр. 11368, којом је било  решено да се изда 2.000-дин.  
помоћи за француску избегличку децу, која би се имала послати преко Уније за 
заштиту деце. Задржава се од извршења с тога,  што би се то косило са 
неутралним ставом наше државе. 
 Веће је узело на знање предњу одлуку Банске управе, и на исту се неће 
жалити. 

XXII бр. 14037. 
 Прочитан предмет бр. 12603 /40 да се путем експропријационе процене 
утврди вредност земљишта Стевчића Михаила и др. из Београда, заузето за 
проширење сточне пијаце у Јагодини. Претседник предлаже да се изберу 
процениоци од стране Поглаварства, 2 за процениоце и 2 за заменике. А на 
случај да Стевчићи неби благовремено именовали за себе вештаке-процениоце,  
онда ваља именовати и за њих, јер је такав пропис чл. 16  и 17. Закона о  
експропијацији. 
 Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да Поглаварство одреди дан про цене поменутог имања. За процениоце и  
заменике могу се узети г.г. Трифун Ђурић, трговац, Величковић Јосиф, сајџија,  
Симић Момчило,  економ, Мика Коцић,  трговац и воскар,  Милан Јоцић,  трговац,  
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Михаило Милановић, трговац, Јездимир Стефановић, трговац, Миодраг Нешић,  
трговац, сви из Јаго дине, а г. Претседник нека изврши распоред са њима. 

XXIII бр. 14038. 
 Прочитана молба „Јелице“ а.д.  електричне централе овд., да се 
комисијски установи да је нужник између њене канцеларијске зграде и пијаце за 
ситну  стоку скроз нехигијенски, јер  кужи ваздух,  и да се затрпа. У толико пре 
што није потребан, пошто има други нужник на свињској пијаци. 
 Веће је узело у претрес ово питање, па на основу чл. 88 Закона о  
градским општинама 

Решава: 
 Одобрава се електричној централи „Јелици“ а.д. Јагодина да може 
пору шити постојећи општински нужник на пијаци за ситну  стоку, али под 
условом да подигне други на истој пијаци у споразуму са инжињером и 
претседником поглаварства. Како рушење тако и подизање новог нужника да 
изврши све о свом трошку.  Ако  централа не жели поступити по овом решењу 
онда има да остане све како сада постоји. 

XXIV бр. 14039. 
 Прочитана је молба Перке удове пок. Живојина Нинића бив. општинског  
чистача који је умро поч етком ове го дине, да јој се одреди редовна месечна 
помоћ по што је остала без средстава за живот. 
 Веће познаје молиљу као сиромашну, затим стару и слабу а познато  му је 
да је пок. Нинић Живојин био дугогодишњи службеник ове општине, те њего ва 
удова заслужује доживотну новчану помоћ, па са изложеног и по чл. 88 Закона о  
градским општинама 

Решава: 
 Да се Перки уд. Нинића Живојина бив. општинског чистача из Јагодине 
одреди и издаје доживотна новчана помоћ у 100.  дин. месечно, почев од 1  
октобра 1940 го дине. 
 Исплату вршити из буџетом о дређене позиције „На по моћ сиротињи.“ 

XXV бр. 14040. 
 Прочитана је молба за новчану помоћ Зорке уд. пок. Ђоке Ђорђевића 
бив. пиљара из Јагодине, пошто је стара и слаба а имовног стања сиромашног. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се Зорки уд. пок. Ђоке Ђорђевића бив. пиљара из Јагодине издаје 
редовна месечна помоћ у 100. динара месечно почев о д 1 новембра 1940 го д. 
 Исплату вршити из одређене позиције „На помоћ сиротињи“ по буџету за 
1940/41 год. 

XXVI бр. 14041. 
 Прочитана је молба члана Режиског одбора за грађење школске зграде у  
Јагодини, инж.  Стамболића Божидара, градског већника,  по д бр. 13924/40, ко ја 
гласи: 

„Од стране градског већа на дан 19  маја 1939  год. изабр ан сам за члана 
режиског одбора за подизање зграде основне школе у Јаго дини. Од тада па и 
сада обављам дужност члана режиског одбор а на извршењу радова на згради 
основне школе. За овај посао до сада нисам примио од општине никакву  
награду. Сматрам да сам својим радом заслужио да ми се од стране 
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Поглаварства и Већа додели за овај посао нагр ада од 300 динара месечно, 
рачунајући од дана мога пословања па док ми буде трајала функција члана 
режиског одбор а. 
 Молим градско веће да ми изволи одобрити ову награду, пошто за ово  
нема законске сметње, а сем тог а Веће је обећало да ће се члановима режиског  
одбора доделити награда. 
 Напомињем да је Веће раније одобрило нагр аду једном бившем члану  
режиског одбор а, па се надам да у о вом пог леду не би требало да чини изузетак. 
 О пословању р ежиског одбора за поменуто време молим Пог лаварство да 
прикупи податке о д Техничког отсека и о томе реферише Већу“. 
 Техничком отсе ку, с молбом на надклежност. 
    Шеф административног отсека, деловођа 
      Б. Спасић 

Административном отсеку 
 За време функционисања садањег Режиског одбора било је обрађених  
179 реферата у виду одборских састанака. 
 Утро шено и обрачунато је било у то време: На име завршних радова – 
дин. 646.402, за централно грејање – дин. 319.934, укупно –  дин. 966.402. За 
даље завршне и инсталацијске радове ангажовано је из расположивих кредита 
око – дин. 400.000. 
  21-X-1940 године                     Шеф тех. Отсека 

                   Иван Торнаго,с.р. 
Веће после дискусије по овом питању а на основу чл. 88 Закона о  

градским општинама у вези са чл. 6 Правилника о теренском раду 
Решава: 

 Да се инж. Стамболићу Божидару, члану Режиског одбора за грађење 
школске зграде за основну школу у  Јаго дини, градском већнику, исплати на име 
награде за рад у Режиском одбору по 200 динара месечно, почев од 10 јула 1939  
године,  као дане када је дужност члана почео  да врши па све до  сада и у будуће 
док ту дужност буде вршио. 
 Исплату извршити уз кредита за грађење зграде за основну школу у  
Јагодини. 

XXVII бр. 14042. 
 Већник г. Ђокић Станимир

4
 излаже да у близини овдашње пиваре 

постоји једна бара у коју пивара испушта нечисту воду. Са ове баре шири се 
врло велики смрад који тако рећи потпуно гуши најближу околину града па у  
летњим данима чак и целу Јагодину, тако да је већ постало неподношљиво  
становати у улицама које се налазе на левој страни главне улице, то јест, улице 
Краља Петра. Моли Поглаварство и цело Веће да у интересу здравља 
становништва града Јагодине учини све што је могуће да се нађе пут и начин за 
уклањање овога зла. Он ће се жалити и вишим властима санитетским и другим,  
ако се у овом погледу и даље остане индиферентно као до сада. 

                                                 
4 Станимр Ђокић, професор , стрељан је, а од имо вине одузета му је приз емна зграда са 

подрумом , у ул . Љубе Симића бр. 31 , вредности од 32.000 динара. (АС, Министарство  
финансија, Г 233 , фаскикла 19).   
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 Веће узима на знање предњу изјаву г. Ђокића и ставља у дужност 
Поглаварству да отпочне прего воре са управом пиваре ради уређења овог  
питања. 

XXVIII бр. 14043. 
 Прочитан је предлог Техничког отсека овог Пог лаварства бр. 13929/40 
год. који гласи: 
 „На путу за Винорачу пред раскрсницом пута за Штипље поседу је 
општина две веће парцеле и то:  са десне стране идући за Винорачу бр. 367 са 
површином од 1 ха, 18  а, 90 м², са леве стране бр. 454 са површином о д 58 а, 93 
м². 
 На парцели бр. 367 копају овдашњи лончари земљу, остатак парцеле и 
парцела бр. 454 је по већи део зарашћен коровом и не доноси општини никакве 
користи. Ова се земљишта не могу употребити као градилишта, по што су изван 
грађевинског реона, али би могли служити као зиратна земља. 
 Ради тога препоручујем да се обе парцеле про дају јавном лицитацијом а 
добивени износ да се у потреби за довршење основне школе.“ 
 Веће је у зело у претрес ово питање, па налази да не треба предње парцеле 
продавати, већ их по могућству издавати под закуп. 
 С тога на основу ч л. 88 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се напред изложена непокретна имања ове општине издаду  под 
двого дишњи закуп, за време од 1 децембра 1940 до 1 новембра 1942 год. по  
условима које ће Поглаварство прописати. 
 С овим је седница закључена. 
 Деловођа      Оверавају гр адски већници       Претседник 

 
Записник 

 
17 редовне седмице Већа Градског поглаварства у Јагодини о држане на 

дан 22 новембра 1940 г. у 8 часова у вече у градској сали у Јагодини. 
Дневни р ед: 

(следећи) 
Пошто је саопштено да су на ову седницу  позвани сви градски већници 

осим осморице, од ко јих су четвор ица на вежби а четворица на путу, 
установљено је да су дошли већници г.г Др.  Раковац Станимир, Ђокић  
Станимир, Вукићевић Младен, Милојевић Ду шан, Радојевић Радоје, Алексић  
Милашин, Шрамек Рудолф, Коста Радичевић, Величковић Младен, Јаћимовић  
Војислав, Зивгаревић Стеван, Цветковић Станоје, Васић Милутин, Живковић  
Вукашин, Симић Стеван, Крстић Љубо мир, Јовановић Душан и Томић Ташко.  
Укупно 18 већника. 

Седници претседава претседник г. Поповић Мијалко, а исто ј присуствује 
и потпретседник г. Аранђеловић Илија. 

Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу ч л. 71. З акона 
о градским општинама,  то претседник г. Поповић Мијалко отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за о веру записника. 
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Прво је претседник прочитао решење Бана Моравске бановине Пов.  
II.бр.6404 од 7 новембра 1940 г. ко јим је г. Делимир Н. Петровић, виши 
саветник Народне скупштине разрешен дужности градског већника,  а на његово  
место постављен г. Ташко Томић, трговац из Јагодине. 

Затим је нови већник г. Томић положио заклетву пред протом г.  
Вукићевићем Младеном, по обредима Српске православне цркве, чиме је у веден 
у сва права градског већника. 

За оверу записника Веће бира већнике г.г. Раковца Станимира и Томића 
Ташка. 

После тога прочитан је записник од про шле седнице, који је примљен без 
примедбе. Потом је приступљено раду. 

I бр. 15564. 
Претседник саопштава Већу, да је 9 овог месеца објављена у 

„Службеним новинама“ бр. 259. Уредба о установама за снабдевање 
М.С.бр.1481 од 8 новембра 1940 године. По прописима исте Уредбе, чл. 1. поред 
осталих и општина гр ада Јагодине мор а имати свој Уред за снабдевање.  Затим 
су прочитани прописи чл. 2,3,4 и 5.  Уредбе, као и оста ли којима је предвиђена 
дужност Уреда као и начин избора ч ланова, и закључивање потребног зајма. 

Веће је одлуком II бр. 14017 од 22 октобра 1940 године било изабрало  
одбор за снабдевање, али сада се мора  прилагодити поменутој  Уредби.  Зато је 
потребно да се изаберу шест чланова за Уред, као и заменик претседника Уреда,  
који мор а бити из редова већника. 

Са изложеног а на основу чл. 3 Уредбе о установама за снабдевање и чл.  
89 Закона о градским о пштинама Веће 

Решава: 
У управу општинског Уреда за снабдевање бира ју се: за претседника: 

Поповић Мијалко, претседник Градског поглаварства; за заменика претседника: 
Шрамек Рудолф, књиговођа Пиваре, градски већник; за чланове: Марковић  
Светислав, економ, бањски већник, Томић  Ташко, трго вац,  град. већник,  
Милојевић Душан, поткивач, градски већник, Зивгаревић Стеван, пиљар,  
градски већник, Цветковић Станоје, опанчар,  град. већник, Ко јадиновић  
Драгутин, трговац. 

Овај избор саопштити именованима на потпис са налогом да даље по  
Уредби поступају. 

II бр. 15565. 
Поводом обнародовања Уредбе о установама за снабдевање М.С.бр.1481  

од 8 новембра 1940 го д.,  ко јим је наређено да и општина града Јагодине мора 
имати сво ј Уред за снабдевање, Веће је на вечерашњој  седници изабрало  
чланове тога Уреда, који ће имати да раде по прописима Уредбе. 

Да би Уред могао вршити прописану функцију потребно је да му  
Поглаварство стави на расположење финансиска средства. Али ка ко оно нема 
расположиве готовине осим за подмирење текућих издатака,  то се наша градска 
општина мора задужити код Дирекције за исхрану у смислу чл. 4 и 5. Уре дбе.  
Пошто ова општина има дуга на 3.000.000 дин. раније учињеног код Државне 
хипотекарне банке ради грађења школских  згр ада, прво за гимназију, па пре три 
године за основну школу, на залогу непокретног имања, пр иреза и таксе, то се 
Дирекцији може понудити залог а на други степен. Д искусијом по овом питању 
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утврђено је да је за први мах довољно задужити се са 500.000 дин., па ако  
потреба буде изискивала тражиће се накнадно. 

Град Јагодина као и њена ближа и даља околина није пасивна, већ  
обилује довољним количинама жита, кукуруза, стоке и других намирница, те се 
верује да неће бити ни потребна интервенција општинског уреда за снабдевање.  
То је константовано на записнику конференције са млинаром и трговцима 
животним намирницама у Јагодини од 18 октобра 1940 год. бр. 14013/40 са 
којим се Веће у потпуности сагласило. 

На основу изложеног а на основу чл. 88 и  89 Закона о градским 
општинама Веће 

Решава: 
Да се општина града Јагодине задужи код Дирекције за проучавање и 

организацију пољопривреде у сврху исхране (Дирекција за исхрану) са 500.000  
динара, ради финансирања општинског уреда за снабдевање, на залогу сво јих  
прихода и приреза на друг и степен, пошто су већ заложени код Државне 
хипотекарне банке у Б еограду по ранијем зајму за грађење школских зграда. 

III бр. 15566. 
 Прочитан је предлог бр. 15232/40 који гласи: „По буџету овог  
Поглаварства за 1940/41 годину, одобрена је партија VII  позиција 1 „На оправку  
и одржавање путова, мостова, пропуста и др.  објеката у атару  Поглаварства дин.  
5.000.- 
 У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити 
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја ове 
буџетске го дине потребан је кредит по ово ј позицији најмање још 5.000 динара. 
 По истом буџету одобрена је партија XIII позиција 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.  
100.000. 
 Од ове суме до сада је исцрпљено  и ангажовано по одлукама Већа дин.  
53.000,- Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхода дин.  
47.000. Из ове позиције може се о добрити преношење кредита од дин. 5.000 у  
корист партије VII позиције 1 поменутог буџета. 
 Партија XIII позиција 1 о добр еног кредита служи као резервни кредит.“  
 Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се по партији VII позицији 1. „На оправку и одржавање путева,  
мостова, пропуста и др. објеката у атару Поглаварства“ од дин. 5.000 повећа са 
још 5.000 на терет партије XIII позиције 1 „Кредит за недовољно предвиђене 
материјалне расхо де по свима гранама буџета“ у дин. 100.000 по буџету  
општине града Јаго дине за 1940/41 годину. 

IV бр. 15567. 
  Прочитан је предлог бр. 15233/40 који гласи: 
 „По буџету овога Пог лаварства за 1940/41 год. одобрена је партија VII  
позиција 6 „На бетонирање тротоара по улицама“ у дин. 20.000.-  

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити 
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја ове 
буџетске го дине потребан је кредит по ово ј позицији најмање још дин. 18.000. 
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По истом буџету одобрена је партија XIII позиција 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета.“ Дин.  
100.000. Од ове суме до сада је исцрпљено  и ангажовано по одлукама Већа дин.  
53.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита 47.000 дин. Из ове 
позиције може се одобрити преношење кредита од дин. 18.000 у корист партије 
VII позиције 6. поменутог буџета. 

Партија XIII позиција 1 о добр еног кредита служи као резервни кредит.“  
Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се по партији VII позиције 6 „На бетонирање тротоара по улицама“ од 

дин. 20.000 повећа са још 18.000 дин. На терет партије XIII позиције 1. „Кредит 
за недовољно предвиђене материјалне расходе“ у дин. 100.000 по буџету  
оштине града Јагодине за 1940/41 го дину. 

V бр. 15568. 
Прочитан је предлог бр. 15234/40 који гласи: 
„По буџету овога Пог лаварства за 1940/41 год. одобрена је партија VII  

позиција 2 „На оправку и преправку старих и изградњу нових зграда, школа и 
др.“ дин. 5.000. 

У току буџетирања до сада је ова позиција  исцрпљена и неће бити 
довољан кредит до  краја буџетске године 1940/41. За бу џетирање до  краја ове 
буџетске го дине потребан је кредит по ово ј позицији најмање још дин. 5.000. 

По истом буџету одобрена је партија XIII позиција 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.  
100.000. Од ове суме до сада је исцрпљено  и ангажовано по одлукама Већа дин.  
53.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхода дин.  
47.000. Из ове позиције може се о добрити преношење кредита од дин. 5.000 у  
корист партије VII позиције 2 поменутог буџета. 

Партија XIII позиција 1 о добр еног кредита служи као резервни кредит. 
Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се по партији VII позиција 2  „На оправку и преправку старих и 

изградњу нових зграда и друго“  од дин. 5.000. повећа са још 5.000 динара на 
терет партије XIII позиције 1 „Кредит за недовољно предвиђене материјалне 
расхо де по свима гранама буџета“ у дин. 100.000 по буџету града Јагодине за 
1940/41 годину. 

VI бр. 15569. 
Прочитан је предлог бр. 15235/40 који гласи: 
„По буџету  овога Поглаварства за 1940/41  годину,  одобрена је партија IX 

позиција 7 „На издржавање општин. Санитетске амбуланте, набавка лекарских  
инструмената, завојног материјала и др. потреба“ од дин. 8.000. 

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити 
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја ове 
буџетске го дине потребан је кредит по ово ј позицији најмање још 1.000. 

По истом буџету одобрена је партија XIII позиција 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.  
100.000. Од ове суме до сада је исцрпљено  и ангажовано по одлукама Већа дин.  
53.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхода дин.  



Записници Градског поглаварства у Јагодини 

 

 35 

47.000. Из ове позиције може се о добрити преношење кредита од дин. 1.000 у  
корист партије I X позиције 7 поменутог буџета. 

Партија XIII позиција 1 о добр еног кредита служи као резервни кредит. 
Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се по партији IX позиција 7 „На издржавање општинске санитетске 

амбу ланте, набавка ле карских инструмената, завојног материјала и др. потреба“ 
од дин.  8.000 повећа са јо ш 1.000 дин. на терет партије XIII  позиције 1.  „Кредит 
за недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама бу џета“ у дин.  
100.000, по буџету општине града Јагодине за 1940/41 годину.  

VII бр. 15570. 
Прочитан је предлог бр. 15236/40 који гласи: 
„По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија III  

позиција 10 „На путне и подвозне трошкове часника, службеника и осталог  
особља ван места службовања дин. 10.000.“ 

Прочитан је предлог бр. 15236/40 који гласи: 
„По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија III  

позиција 10 „На путне и подвозне трошкове часника, службеника и осталог  
особља ван места службовања дин. 10.000.“ 

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити 
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја ове 
буџетске го дине потребан је кредит по ово ј позицији најмање још дин. 3.000. 

По истом буџету одобрена је партија XIII позиција 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по  свим гранама буџета“ дин.  
100.000. Од ове суме до сада је исцрпљено  и ангажовано по одлукама Већа дин.  
53.000. Остаје још за подмирење недовољних кредита на страни расхода дин.  
47.000. Из ове позиције може се о добрити преношење кредита од дин. 3.000 у  
корист партије III позиције 10 поменутог буџета. 

Партија XIII позиција 1 о добр еног кредита служи као резервни кредит. 
Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се по  партији III  позиција 10 „На путне и подвозне трошкове часника,  

службеника и осталог особља ван места службовања“ од дин. 10.000 повећа са 
још 3.000 дин. На терет партије XIII позиције 1 „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета“ у дин. 100.000, по  
буџету о пштине града Јагодине за 1940/41 годину. 

VIII бр. 15571. 
Прочитан је акт бр. 1763 од 9-XI-1940 го д. Мушке учитељске школе у  

Јагодини, наш бр. 14858/40 који г ласи: 
„У вези расписа Министарства росвете III бр. 38412 и одлуке Земаљског  

одбора за по шумљавање о д 11 октобра ове године, част ми је известити Вас да је 
управа ове школе решила да приступи пошумљавању општинске утрине изнад 
школског имања. 

Пошумљавање би било извршено у етапама ове јесени, и идућег пролећа,  
а ако се све не сврши о нда наредне године. Прво би се пошумила парцела према 
школском имању и то четинарима; остале би биле засађене или шумским или 
родним дрвећем.- Част ми је умолити Градско поглаварство  за одобрење да се 
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приступи овом засађивању. Ако Пог лаварство  прихвати ову  понуду онда молим 
да у исто време донесе одлуку  о томе на ко ји ће се начин заштитити младе 
саднице. То је могуће  на два начина: или да се цела утрина о дмах огради, што  
би мора ло Поглаварство учинити, или да се допусти овој школи да обделава у 
току три го дине засађено земљиште, како би негујући међукултуре штитила 
саднице и окопавала их, а прихо д од усева припадао би школи, о дносно фонду  
ђака који б и то радили или би припадао каси интернатској која би финансирала 
ово обделавање. 

Молим да Градско  пог лаварство у исто  време када бу де доносило о длуку  
о одобрењу пошумљавања донесе одлуку о одобрењу обделавања овог  
земљишта у  току три го дине, док саднице не ојачају и док Пог лаварство не 
припреми грађу за ограђивање. Одуку о овом одобрењу школе треба имати 
нешто пре како би још ове јесени отпочела са р адом на по шумљавању. 

Веће је сагласно са предњом  молбом, па с  тога на основу чл.  88 Закона о  
градским општинама 

Решава: 
Усваја се предња молба и дозвољава се да Мушка учитељска школа у  

Јагодини засади шумским садницама по могућству четинарима, један део  
општинске утрине у дужини око 150 м а просеч. ширине око 30 мет., у укупној 
површини до пола хектара, и то почев од пута који води за Винорачу, па идући 
северозападу како је о значено од стране градског инжињера. 

У исто време одобрава се Учитељској школи у Јаго дини да ово имање 
уколико буде пошумљено може об деловати и искоришћавати у року за три 
године, док саднице не о јачају. 

IX бр. 15572. 
Прочитан је акт Краљевске банске управе Моравске бановине од 1  

новембра 1940 године под VII бр. 42709 наш бр. 14751/40, као и достављен 
образац Правилника фонда за пасивну одбрану становништва од напада из 
ваздуха градских о пштина на подруч ју Моравске бановине. 

Веће се у потпуности слаже са достављеним обрасцима правилника и 
стога одлучује следеће: На основу ч л. 90 Закона о градским општинама, а  у вези 
Уредбе о инспекцији земаљске одбране и општег упутства за рад на 
организацији заштите од напада из ваздуха градско веће општине града 
Јагодине у Јаго дини прописује овај 
 

Правил ник 
О образовању фонда за пасивну одбрану становништва од напада из 

ваздуха. 
Чл. 1. 

Код градске општине у Јаго дини оснива се фонд за пасивну одбрану  
становништва о д напада из ваздуха са седиштем у Јагодини. 

Чл. 2.  
Циљ је оснивање овога фонда, да се из истог помаже акција и припрема 

за лично осигурање грађана и за заштиту њихове имовине од непријатељског  
напада из ваздуха. 

Чл. 3.  
Приходи су овог фонда: 
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а) Допринос, који ће градска општина у Јаго дини у виду помоћи 
нотирати сваке го дине у своме бу џету најмање 1% целокупних општинских  
буџетом предвиђених прихода за буџетску годину. 

б) Сталне и ванредне годишње помоћи бановине и државе. 
в) Разни прилози и легати. 
г) камате од уложеног новца у овај фонд. 

Чл. 4.  
Сви приходи о вог фонда из претходног члана овог  правилника доставиће 

се о д стране градске општине Државној хипотекарној б анци-филијала у Нишу,  
која ћ е сваке го дине књижити камате, и исте у носити у г лавницу фонда. 

Чл. 5.  
Овај фонд може трошити само на оне сврхе и потребе, ко је су предвиђене 

у чл. 2. овог Правилника и то одлуком градског већа на образложени предлог  
претседника градске општине, а по одобрењу бана. 

Чл. 6. 
Блага јничке и рачуноводне послове овога фонда код општине водиће 

лице, које врши благајничку службу и односне доприносе књижити кроз 
одговара јуће блага јничке књиге и тромесечно, а најдаље до 10 наредног месеца 
достављати Државној хипотекарној банци. 

Лице које врши благајничку службу са наредбодавцем припремиће све 
што  је потребно, да се рачу нске књиге и све остале евиденције о пословању 
овога фонда воде правилно пр ема постојећим прописима. 

Чл. 7. 
Овим правилником предвиђени дориноси имају се сматрати као депозит 

и не могу се употребити за општинске и друге сврхе. 
Чл. 8.  

Овај правилник ступа на снагу кад га одобри бан и када бу де 
обнародован у Службеном листу Моравске бановине. 

X бр. 15573. 
Претседник г. Поповић Мијалко излаже Већу, да је Јаго дина још од пре 

више година прог лашена за туристичко место, услед тога врло често долазе 
путници железницом, са повлашћеном вожњом, под условом ако проведу у  
Јагодини 10  дана. Прописима надлежних предвиђено је да се сваки такав путник 
при доласку пријави Градском поглаварству, а  исто тако и при поласку, када му  
се има оверити бављење у нашем месту, јер без тога не може користити 
повластицу у вожњи. Овакви случајеви су врло чести. Међутим, од таквих  
путника до сада није наплаћена никаква такса за о веру боравка у Јагодини, ма да 
се по другим местима наплаћује. 

Предлаже да се у будуће за о вај рад око уписивања туристич ких путника 
и оверу њиховог боравка у Јаго дини, у  циљу кор ишћења повластице у вожњи,  
наплаћу је по 2 динара од сваког лица, које ће се суме предавати градском 
туристичком о дбору у Јагодини, пошто наша општина није у могућности да га 
обилније помаже. 

Веће је у потпуности сагласно са предњим предлогом, па на основу чл. 88  
Закона о градским општинама 

Решава: 
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Да се о д сваког путника ко ји затражи од Пог лаварства оверу боравка у  
граду  Јагодини као туристичком месту, у  циљу коришћења повлашћене вожње 
на железницама, наплаћује за р ад око увођ ења у спискове при доласку и оверу  
боравка при одласку, на име таксе по 2 динара у готову. 

Ову таксу ће одређени чиновник предавати благајни Градског  
поглаварства  сваког конца месеца спроводним актом и по нароч итом дневнику. 

Блага јна ће примљену суму књижити у депозит и предавати је градском 
туристичком одбору у  његове сврх е. На концу године дневник ће се предати 
благајни у новчане књиге, ради евиденције. 

XI бр. 15574. 
Прочитана је молба Павловића Бранислава, ратног инвалида из Јаго дине,  

под бр. 1413/40, која г ласи: 
„Потписани Бранислав Павловић из Вољавча, ратни инвалид из светског  

рата, намеравам подићи у ново просеченој улици поред кнеза Милете, малу  
стамбену зграду од свега 49 квм. површине. 

Како имам само једну руку, другу сам изгуб ио у борби, а свега осам 
детета, од којих су ч етвор ица незбр инута, то учтиво молим да ме градско веће 
изволи ослободити о д плаћања општинских грађевинских такса, који износе за 
мене веома осетну суму о д око 400 дин.“ 

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
Да се Павловић Бранислав, ратни инвалид, иначе надничар, из Јаго дине,  

ослободи плаћања општинских грађевинских такса у суми од 400 динара, за 
грађење стамбене куће  од 49 кв.  метра површине у новопросеченој  улици поред 
улице Кнез Милете, у граду Јаго дини, пошто је сиро машног стања а оптерећен 
великом породицом. 

XII бр. 15575. 
Прочитан је извештај шефа техничког отсека овог Поглаварства под бр. 

15413/40 односно заузетих земљишта од сопственика у улици Војводе Путника 
ради про ширења исте улице. Власницима треба надокнадити заузету вредност 
по процени у смислу про писа закона о експропријацији, јер су понуђене цене 
власника превисоке. 

Већу је познато да је већина власника имања у улици Војводе Путника 
уступила одговарајуће површине свога имања под условом да Поглаварство о  
општинском трошку изради тротоар у исто ј улици испред имања дотичних. Али 
како је услед нередовних  прилика грађевински материјал поскупео а  нарочито  
цемент, то се изради бетонског тротоара не може још за дуже време приступити. 

С тога на основу ч л. 88 Закона о градским о пштинама Веће 
 

Решава: 
Да се решење овог питања накнаде за заузето земљиште ради проширења 

ул. Војводе Путника и израде тротоара о дложи за идућу буџетску годину. 
XIII бр. 15576. 

Прочитана је молба бр. 15419/40 индустријског предузећа за израду  
шешира и капа Рота, Јаго дина, којим је моли да га Веће, као ново предузеће,  
ослободи плаћања општинског приреза за десет година, пошто сличне 
бенефиције дају новим предузећима већина варошких општина у држави.  
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Његово предузеће је од користи по јаго динско сиромашно становнитво, које је 
већ у већем броју у послено. 

Поводом овога развила се дискусија.  
Г Ђокић Станимир доказује корист од индустријских  предузећа по град 

Јагодину, и у начелу је за ослобађање о д општинских приреза помен. предузећа,  
али не за десет већ за пет го дина, а по истеку тога броја година да се поново  
решава, ако се предузеће обрати за ослобађање. 

Г. Др. Раковац је противан ослоб ађању. Доказује да Јаго дина треба да се 
уређује у хигијенском погледу, ваља спро вести канализацију и регулацију, па 
ако не бу ду плаћали имућни,  ово  се никада не може остварити. Са њим се слаже 
и већник г. Живковић. 

Г. Алексић Милашин је за ослобађање по предлогу г. Ђокића. 
После говор а г. Радојевић Радоја и др. у  прилог молбе, Веће са 16 против 

2 гласа, на основу чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да се индустрија шешира и капа Рота у Јагодини ослободи плаћања 
општинског приреза на основни порез који јо ј се буде разрезивао код Пореске 
управе у Јагодини за пет година, почев од 1 јануара 1941 године. 

XIV бр. 15577. 
Поново је покренуто питање о снижењу закупне цене за кланичну таксу  

за буџетску 1940/41 го дину, по молби закупца Шарчевића Милорада, месара из 
Јагодине, услед заведених безмесних дана по  Уредби М.С.бр. 643  од 10  марта 
1940 год. 

Поводом овога развила се дискусија којом је утврђено, да је Шарчевић  
закупац кланичне таксе по цени од дин. 222.000.- да је уредба о безмесним 
данима донета 10 марта 1940 г. да је Шарч евић поднео молбу за снижење овог  
закупа 11 јуна 1940 го д. под бр. 8185/40 са тр ажењем снижења од дана донете 
уредбе. Веће га је одбило, а он је закупну цену отпочео да депонира код 
Окру жног суда у Јагодини и повео спор противу Пог лаварства. Депоновао је до  
сада преко 90.000 дин. Д а се не би ова ствар даље одуговлачила и спор водио,  
Веће се сагласило да се закупцу Шарчевићу одобр и попуст о д 10%, под условом 
да о дговарајући износ закупа до конца новембра тек. године положи каси овог  
Поглаварства у року о д десет дана. 

Стога на основу изложеног и чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да се закупцу кланичне таксе ове градске општине Шарчевићу  
Милораду, месару  из Јаго дине, о добри снижење закупне цене кланичне таксе по  
буџету за 1940/41 год.  10% од лицитиране цене, почев од 15 маја 1940 год. па 
док буде важила уредба о безмесним данима. До конца месеца марта 1941 го д.  
(ако  дотле уредба буде у важности)  смањење ће изнети укупно 19.425 динара,  
односно  по 1.850 дин. за десет и по месеци. Овај попуст важи под условом да 
закупац Шарчевић закупну одговарајућу суму до конца новембра  ове године 
положи каси ове градске општине у року од десет дана од дана саопштења 
одлуке. 

XV бр. 15578. 
Већник г. Милојевић Душан предлаже, да се управљање Домом стараца и 

старица, ко ји су као сиромашни и изнемогли смештени у Дому (општинској 
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згради) врати Дру штву „Милосрђе“ у Јагодини, које је до пре три године 
управљало  Домом преко  своје управе, која се највећим делом састојала од 
госпођа и госпођица хуманих дру штава из Јаго дине. 

Поводом овога развила се дискусија. 
Г. Ђокић Станимир усваја предлог с тим, да претседник Градског  

поглаварства бу де претседник Друштва, а да у управу уђу још и два већника. 
Г. Др. Раковац такође усваја редлог,  јер  налази да је досадањи рад био на 

терету наше општине с тога што је општина морала поред редовног издатка за 
издржавање До ма давати и нарочитог  чиновника за ру ковање До мом,  што је 
коштало дупло више него раније. 

Претседник г. Поповић Мијалко објашњава да није тачан навод г. др.  
Раковца да је нароч ити чиновник радио само у Дому. Одређени руковалац Дома,  
чиновник контролор, радио је и ради још доста других послова, као што је 
надзор над општинском шумом „Липар“ и њено уређење, набавка сточне хране 
и други послови.  

Претседник излаже даље да је буџетом за 1940/41 г. предвиђено 18.000 
динара годишње за издржавање Дома,  као што  је било и ранијих го дина. Сматра 
да се може усвојити предлог већника г. Милојевића, но под условом, да управа 
Дома мора примати на издржавање свако старо, изнемогло а сиромашно лице 
које јој Пог лаварство упути, пошто Поглаварство даје новац за издржавање, а 
оно ће водити р ачуна о финансијској могућности,  па ће према то ме таква лица и 
упућивати. 

Веће се сагласило  са предњим предлогом, јер налази да ће се тиме за 
Поглаварство учинити олакшање у техничком а у неколико и у материјалном 
погледу, па с тога на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
Да се управљање Домом стараца и старица у граду Јаго дини уступи 

Друштву „Милосрђ е“ у Јагодини, које ће истим управљати по прописима сво јих  
правила одобрених од стране Краљевске банске управе Моравске бановине II  
бр. 20733 од 31-VIII-1935 год., под условима да управа Дома мора примити на 
издржавање свако старо, изнемогло, а сиромашно лице, које јој Пог лаварство  
упути, пошто оно  даје новчану  помоћ за издржавање Дома, а Пог лаварство  ће 
водити рачуна о финансијској могућности, па ће према томе таква лица и 
упућивати. 

Исплату одређе ног износа за издржавање сиротиње смештене у Дому 
стараца и старица у Јагодини у 1.500 дин. месечно, вршити надлежном 
претседнику друштва „Милосрђе“, из партије 9 позиције 5. бу џета за 1940/41 
годину, а у наредни буџет предвидети позицију: „Помоћ  друштву „Милосрђе“ за 
издржавање  сиротиње смештене у „Дому стараца и старица.“ 

Кад ова одлука постане извршна престаје важност одлуке Већа  овог  
Поглаварства од 11-II-1938 год. бр. 2082/38 одобрена од стране Краљевске 
банске управе Моравске бановине II бр. 6358 од 12 марта 1938 год., по којо ј се 
ради од 1 априла 1938 године. 

Предају Дома и инвентара извршити записнички у присуству органа 
Поглаварства које буде одредио претседник. 

С овим је седница закључена. 
Деловођа     Претседник 
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Записник 

 
18 редовне седнице Већа градског пог лаварства у Јагодини одржане на 

дан 26 децембра 1940 године у 8 часова увече у градској сали у Јаго дини. 
Дневни р ед: 

(следећи) 
Пошто је установљено да су  за о ву седницу позвани сви градски већници 

осим тројице од којих су дво јица болесни а један на путу, приступљено је 
прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли већници: г.г. Стојковић  
Даца, Ђокић Станимир, Марковић Душан, Стамбо лић Божидар, Милојевић  
Душан, Алексић Милашин, Стојановић Миливоје, Др. Димић Ст. Михајло,  
Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Коста, Вељковић Младен, Витић  
Видоје, Зивгаревић Стеван, Недељковић Станиша, Марковић Бранислав, Васић  
Милутин, Милошевић Будимир, Крстић Љубомир, Јовановић Ду шан. 

Седници претседава претседник г. Поповић Мијалко а истој присуствује 
и потпреседник г. Аранђеловић Илија. 

Како  је довољан број већника дошао за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о градским општинама, јер седници присуствују 20 већника, то претседник г.  
Поповић Мијалко отвара седницу и предлаже да се изаберу два већника за оверу  
записника. За овераче записника Веће једногласно изабира већнике г.г. Јевтића 
Милуна и Стојковића Дацу. 

Прочитан је записник од прошле седнице који је Веће примило без 
примедбе. З а овим је приступљено р аду. 

I бр. 17061. 
Прочитан је про длог бр. 16909/40 ко ји г ласи: 
„По буџету овога Поглаварства за 1940/41 годину одобрена је партија IX 

позиц. 1. на редовну новчану помоћ и друге потребе сиротињи и при сахрани 
динара 15.000. 

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и по истој неће 
бити довољан кредит до краја буџетске године. За буџетирање до краја ове 
године буџетске потребан је кредит по ово ј позицији најмање још динара 4.000.-  
По истом буџету одобрена је партија XIII позиц. 1. кредита за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета дин. 100.000. Од ове 
суме до сада је исцрпљено и ангажовано по одлукама Већа дин. 85.000. Из ове 
позиције може се одобрити преношење кредита од дин. 4.000 у корист партије 
IX по зиц. 1. поменутог буџета. 

Партија XIII позиц. 1 одобреног буџета служи као резервни кредит. 
Веће на основу чл.88 и 120 Закона о градским општинама 

Решава: 
Да се по партији IV позиц. 1. на редовну новчану помоћ и друге потребе 

и при сахрани од дин. 15.000.- повећа са још 4.000. на терет партије XIII позиц.  
1. кредита за недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама 
буџета у дин. 100.000 по буџету општине града Јагодине за 1940/41 годину. 

II бр. 17062. 
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Претседник г. Поповић Мијалко излаже Већу да му се сада пред Божићне 
празнике свакодневно обраћа велики број сиромашних становника из Јагодине и 
тражи помоћ. Он даје помоћ у дрвима. Поред тога развио је акцију за 
прикупљање прилога за зимску помоћ,  на чему је већ  постигнут добар резултат.  
Али је потребно да и општина помаже што је више могуће. Међутим кредит за 
помоћ сиротињи има свега око 6.000 динара. Предлаже да се та сума подели 
пред празнике. 

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да се сиромашним породицама из града Јагодине изда сума до 6.000  
динара на име новчане помоћи по списку. 

Помоћ расподелити тако, да ни једна породица не добије мање од 40  
динара нити више од 80 динара, што ће о дређени о дбор већника ценити према 
материјалном стању и добу старости чланова сваке породице. 

Исплате да изврши б лага јник о вога Поглаварства у присуству одређеног  
одбора већника г.г. Алексић Милашина, Милојевић Душана, Вељковић  
Младена, Цветковић Стано ја, Златановић Димитрија, Крстић Љубомира и 
Живановић Бранка, који ће већници списак исплате оверити. 

Исплату извршити на терет партије IX позиције 1. буџета за 1940/41 
годину. 

III бр. 17063. 
Прочитан је предлог бр. 16910/40 који гласи: 
„По буџету  овога Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија III  

позиц. 7. на сечу и пренос дрва из општинске шуме за огрев Поглаварства,  
школа, сиротиње и друге потребе. 

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће бити 
довољан кредит по истој до краја буџетске го дине.  За буџетирање до кра ја ове 
године буџетске потребан је кредит по ово ј позицији најмање још дин. 1.000. 

По истом буџету одобрена је партија XIII позиц. 1. кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по  свима гранама буџета дин. 100.000.  Из ове 
позиције може се одобрити преношење кредита од дин. 1.000 у корист партије 
III позиц. 7. поменутог буџета. Партија XIII позиц.  1. одобреног буџета служи 
као резервни кредит.“  

Веће на основу чл. 88 и 120 З акона о градским општинама  
Решава: 

Да се по партији III позиц. 7. на сечу и пренос дрва из општин. шуме за 
огрев Поглаварства, школа, сиротиње и др. потребе о д дин. 15.000 повећа са јо ш 
1.000 на терет партије XIII позиц.  1. кредита за недовољно предвиђене 
материјалне расходе по свим гранама буџета у дин. 100.000 по буџету општине 
града Јагодине за 1940/41 год. 

IV бр. 17064. 
Прочитани су протоколи лицитације бр. 16368/40  о издавању под закуп 

две општинске њиве више гробља које су по прописаним условима од Градског  
поглаварства издате под закуп Павлу Стевановићу земљор ад. из Сиоковца по  
цени од дин. 2.900 за две године. Њиве су велике 1.77 хектара. 

Веће налази да је цена закупа повољна,  зато на основу чл. 88   Закона о  
градским општинама 
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Решава: 
Одобрава се протокол лицитације по коме су издате две општинске њиве 

више гробља под двогодишњи закуп Стевановић Павлу из Сиоковца, среза 
беличког за време од 1 децембра 1940 год. до 1. новембр а 1942 године по цени 
од 2.900 динара по прописаним у словима. 

V бр. 17065. 
Прочитан је протокол лицитације бр. 16205/40 и бр. 16369/40 по 

предмету издате четири општинске њиве у „Липару“  под ового дишњи закуп за 
суму од 20.000.- а износ истеклог закупа био је 13.200 динара. 

Веће налази да је цена закупа повољна, па стог а на основу чл. 88 Закона о  
градским општинама 

Решава: 
Одобрава се да закупац четири њиве у „Липару“  својина овог  

поглаварства буде Петар Вујичић земљор дник из Рибара по цени од 20.000 
динара, за две го дине, од 1-XII-1940 го д. до 1-новембр а 1942 го дине,  по  
прописаним условима. 

VI бр. 17066. 
Прочитан је протокол лицитације бр. 16203 и бр.  16370/40 по предмету  

издате две општинске њиве више Вашаришта и Лозног расадника под 
двого дишњи закуп за суму од 34.000 динара, износ истеклог закупа био је 
18.420 динара. 

Веће налази да закупна цена задовољава, па стога на основу чл. 88 Закона 
о градским општинама 

Решава: 
Одобрава се да закупац две њиве, својина ове градске општине, ко је 

постоје: једна више Вашаришта а друга више Лозног расадника, бу де 
Стро јиљковић Игњат, индустријалац из Јагодине, по цени од 34.000 динара, за 
две године почев о д 1 децембра 1940 год. до 1 новембра 1942 год. 

VII бр. 17067. 
Прочитан је буџет стручне про дужне школе у Јагодини за буџетску  

1941/42 годину, који је одобрен од стране Краљевске банске управе Моравске 
бановине у Нишу VIII бр. 27649/40 од 19 новембра 1940 го д. По истом укупни 
предвиђени расходи износе динара 55.850-коју суму ваља Поглаварство да унесе 
у свој бу џет за 1941 /42 год. ради издржавања исте школе. 

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама и чл. 296 Закона о  
радњама 

Решава: 
Да се у буџету општине града Јаго дине за 1941/42 годину  унесе сума у  

55.850-динара, ради исплате за издржавање стручне продужне школе у  
Јагодини, по њеном буџету напред поменутом. 

VIII бр. 17068. 
 Прочитана је одлука Већа овога  Поглаварства под. Бр. 13981 /39 коју је 

одобрила Краљевска банска управа Моравске бановине о д 24-XI-1939 год.  II бр.  
27968/39 којом је решено да се од Јагодинске штедионице а.д. из Јагодине купи 
плац на углу улице Војводе Путника и Војводе Мишића у 54,18 кв. метра, по  
цени од 5.100 дин.  Па пошто ова исплата није извршена у  току буџетске 1939/40  
год., нужно је да се донесе но ва о длука за исплату. 
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Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да се Јагодинској штедионици а.д. из Јаго дине исплати 5.100- динара за 
купљени плац на углу улице Војводе Путника и Во јводе Мишића у 54.18 кв.  
метра  по  одлуци овог Већа од 3-XI-1939 год. бр. 13981 одобреној од стране 
Краљевске банске управе Моравске бановине под II бр. 27968/39. 

Таксу за пренос тапије са Јаго динске штедионице на општину града 
Јагодине, сносиће о ва градска општина. 

Исплату предње суме од 5.100 дин. извршити на терет партије VII позиц.  
14. буџета за 1940 /41 годину. 

IX бр. 17069. 
Претседник г. Поповић Мијалко излаже,  да је по про писима чл. 107 

Закона о  градским општинама предвиђено да Веће у  почетку сваке године 
изабере два већника за судије градског дисциплинског суда. Пошто је ова 
година на измаку предлаже да се избор сада изврши. 

Веће на основу чл. 107 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
У градски дисциплински суд првог степена за 1941 годину избирају се за 

судије градски већници г.г. Ђокић Станимир, професор, и Витић Видоје,  
надзорник пруг е, а њима за заменике г.г. Радо јевић Радоје, трговац и Живковић  
Вукашин, железнички магационер, такође градски већници. 

X бр. 17070. 
Прочитан је акт Начелства среза беличког бр. 24844 од 20- XII-1940 го д.  

који гласи: 
„У смислу прописа ст.1. чл. 96 Уредбе о општинским службеницима 

Моравске бановине и наређења Краљевске банске управе у Нишу II бр. 29794 од 
9 ов. месеца моли се ово Пог лаварство, да путем свога Већа о дреди једно лице 
за судију општинског дисциплинског суда при овом начелству и једно лице 
њему за заменика. По учињеном известити ово начелство.“ 

Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама 
Решава: 

За су дију дисциплинског суда за општинске службенике среза беличког  
избира се г. Ђокић Станимир, проф.,  а њему за заменика г.  Др. Раковац 
Станимир, лекар, оба градски већници. 

XI бр. 17071. 
Прочитана је молба чино вника и службеника овога Пог лаварства од 25 

децембра 1940 г. бр. 17000, који г ласи: 
„Ми доле потписани службеници у име свег особља Градског  

поглаварства у Јагодини, упућујемо ову молбу Већу, као надлежном за 
решавање по исто ј. 

У току последњих седам осам месеци у след ванредних прилика у свету  и 
у нашој земљи настао је један привредни хаос због несташице великог дела 
животних намирница за свакодневни живот. И баш због несташице сиро вина,  
намирница и пада вредности новца, ове намирнице су поскупеле са сто на сто и 
тиме наш опстанак и наших породица, са досадањим платама, које су нам дате у  
нормално доба, доведен у питање. 
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Рачунамо да није потребно да Вам набрајамо скокове намирница 
најнужнијих за живот, јер су Вам, као људима већином из редова привредника,  
свакако познате. 

Из напред наведеног молимо Градско веће,  да нашу молбу правилно  
схвати и донесе одлуку да нам се досадање плате повише, јер зато  има буџетске 
могућности из уштеде самих плата.“  

Затим је прочитан предлог г. претседника Градског поглаварства ко ји 
гласи: 

„Предњу молбу чиновника и службеника изнети Градском већу на 
решење на првој наредној седници с предлогом да се одобри повишица плата на 
следећи начин,  тако да горња сума уштеде укупна повишица плата не сме 
прекорачити. 

Повишица да се рачуна од 1-XII-1940 године до 31-III-1941 године и то : 
1) Чиновницима и службеницима са месечном платом од дин. 550 – 35% 
2) Чиновницима и службеницима са месечном платом од дин. 551-700  -  25% 
3)          „                           „                          „              „      од дин. 700 -990  - 20% 
4)          „                           „                          „              „     од дин. 991-1.500 – 15%   
5)          „                           „                          „              „      од дин.1.501-2.200-10%    
6)          „                           „                          „              „      од дин. 2.201-3.000-5% 
 Командиру, надзорнику и десетарима градске страже као и свим 
стражарима градске страже по 8% на месечну плату. Они се изузимају са већом 
повишицом зато што добијају бесплатно у натури од о пштине о дело и обућу.“ 
 Веће је поводом ове молбе ду же дискутовало па се је у  потпуности 
сагласило са предњим предлого м и стога на основу чл. 88 и 120 Закона о  
градским општинама 

Решава: 
 Да се чиновницима и службеницима овог Поглаварства повећају плате 
почев од 1 децембр а 1940 године а до 31 марта 1941 год. и то: 
парт.  Позиција                 досад. мес. плата            износ повишице плате 
I         2. Админ. отсек                                               месечно        за 4 месеца 
 деловођа                     2.200    10 %                   220.                 880 
 5 писара  по 1375       6.875    15 %                1.031,25           4.125. 
 4 писара по 1.155       4.620    15 %                   693                2.772 
 2 дневничара по 800  1.600    20 %                   320                1.280 
 1 архивар                     1.650    10 %                   165                  660 
                  У к у п н о                2.429,25           9.717 
 
 3. Отсек рачуноводства 
 благајник                      2.200    10 %                   220                 880 
 контролор                    2.200     10 %                  220                  880 
 3 такс. по 990               2.970     20 %                  594               2.376 
 2 мерача по 935           1.870     20 %                  374               1.496 

2 пом. мерача по 715- 1.430     20%                   286                1.144 
Рачуновођа                   2.200     10%                   220                  880 
                                       У к у п н о                  1.914                7.656 
 
4. С анитарни отсек 
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лекар                            2.200      10 %                  220                   880 
бабица                            715       20 %                 143                    572 
1 чувар кланице            880       20 %                 176                    704 
2 чувара гробља по 715-1.430  20%                   286                1.144 
                                       У к у п н о               1.980                    7.920 
 
5. Грађевински отсек 
Инжењер                    2.970      5 %                    148,50               594 
                                     У к у п н о                      148,50              594.- 
 
6. Отсек јавне безбедности 
Коман. град. страже  1.500      8 %                     120                  480 
Надз. град. страже     1.350      8 %                     108                  432 
2 десетара по 1.000    2.000      8 %                      160                  640 
16 стражара по 900    4.400      8 %                     1.152             4.608 
2 чув. поља по 715     1.430    20 %                      286               1.144 
3 чув. поља по 715     2.145    20 %                      429               1.176 
2 чув. шума по 715     1.430    20 %                      286               1.144 
1 чув. потока                  605    25 %                     151,25              605 
1 добошар                      770     20 %                     154                  616 
2 циган. надз. по 185    370     35 %                     129,50             518 
                                  У к у п н о                       2.975,75           11.903  
 
7. Остало особље 
1 служитељ вратар        935     20 %                      187                 748 
1 служитељ вратар        770     20 %                      154                 616 
5 кочијаша  по 770      3.850     20 %                      770              3.080 
2 позивара по 715       1.430     20 %                      286              1.144 
                                  У к у п н о                          1.397              5.588 
                     ----------------------------------------------------------------------- 
  У к у п н о   с в е  г а                                                             43.378.- 
 
 Ову повишицу исплаћивати на терет партије I позиције 2,3,4,5,6,7 

и 8 буџета за 1940/41 годину. 
XII бр. 17072. 

Прочитан је предлог претседника г. Поповића Мијалка који г ласи: 
„Вама је познато да је указом Њ.В. Краља Петра II од 21-VIII-1940 г.  

отворена потпуна осморазредна мешовита р еална гимназија у Јагодини, на терет 
државног буџета. Са о вим је школа почела да ради 1-IX-1940 год. 

Услед кратког времена одмах се је приступило набавци довољног бро ја 
клупа. За ову по требу хитно је извршена набавка о ко 70 клупа јер досадањи број 
клупа није био довољан за смештај свих ђака.  За набавку  ових клупа дат је 
добровољни прилог од многих ђачких родитеља и других грађана града 
Јагодине у износу до 16.000 дин., али како ова сума није била довољна за 
исплату набављених клупа, то је потребно још до 1.900 динара. 

Са изложеног а с обзиром да је Јагодина добила осморазредну гимназију,  
предлажем Већу да својом одлуком одобри издатак још дин. 1.900 из касе овог  
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Поглаварства на терет одобреног буџета за 1940/41 го д. на терет парт. XIII  
позиц. 2  „На непредвиђене расхо де по свима гранама буџета“, 

Отварањем осморазредне гимназије на терет државног бу џета ово  
Поглаварство је уштедело око 80.000 динара колико је било одобрено нашим 
буџетом за издржавање самоуправне гимназије.“  

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да се исплати на терет партије XIII позиц. 2. „На непредвиђене ра схо де 
по свима гранама буџета“ по буџету за 1940/41 го д. сума од дин. 1.900 за 
набављене ђачке клупе за више р азреде Државне р еалне гимназије у Јагодини. 

XIII бр. 17073. 
Прочитано је писмо адвоката г. Љуб. Радовановића из Београда,  

Коларчева 8 од 22. августа 1940 године које гласи: 
„По овлашћењу Градског ог лаварства у акту бр. 12001 од 5. септембра 

1938 године заступао сам општину јагодинску код управног суда и Државног  
савета у спору око наплате општинске таксе са предузећем „Клефиш“. У истом 
акту Градско поглаварство за то заступање признало ми је хонорар од 5% од 
спорне суме. Препис орг. концепт тога акта постоји свакако у архиви Гр.  
поглаварства, пошто је мени један пр имерак такође достављен. 

Како је овај спор коначно и успешно завршен, част ми је умолити Вас за 
сходно наређење,  да Градско поглаварство ову обавезу хонор ара према мени 
изврши и припадајућу ми суму исплати. 

У колико би за ову исплату била потребна нарочита признаница или 
какав други акт упућен Градском пог лаварству, најлепше Вас молим да ме 
Градско пог лаварство о томе извести.“  

Претсеник г. Поповић Мијалко излаже Већу, да је ово Пог лаварство  
актом бр. 12001 од 5. септембра 1938 год.  преко  ондашњег претседника г.  
Петровића Делимира,  овластило г. Радовановића  да изјави жалбу  на пресуду  
Управног суда у Београду у нашем спору са предузећем „Клефиш“ и спор води 
код Државног савета све до о кончања. На име награде обећано му је 5% о д нето  
суме ко ју општина гр ада Јагодине у овој парници добије од фирме „Клефиш“. 
Спор је поведен за суму о д динара 680.480.- а у истом спору је о во Пог лаварство  
добило нето дин.  373.719,75 а није доб ило тражену суму. Према томе г.  
Радовановићу се има исплатити 5% награде за ову нето добијену суму. 

Предлаже, затим, да се одго варајућа сума предвиди у буџет за идућу 
1941/42 год., а г. Радовановића о томе известити. 

Веће усваја предње предлоге, па на основу чл. 88 Закона о  радским 
општинама 

Решава: 
Да се г. Радовановићу Љубомиру, адв. из Београда исплати на име 

адвокатске награде сума од дин. 18.686- за заступање овога Поглаварства у  
спору са предузећем „П.Ј. Клефиш“ из Јаго дине о кланичној такси, која је сума 
производ условљене награде 5% на добијену нето суму од фирме „П.Ј. Клефиш“ 
у 373.719,75б динара по овом спору. 

 Ову суму предвидети у буџет за идућу 1941/42 год. па по одобрењу 
буџета исплату извршити. 
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Одлуку доставити г. Радовановићу на потпис па даље по закону  
поступати. 

XIV бр. 17074. 
Прочитана је молба бр. 16943  Јагодинске текстилне индустрије а.д.  

Београд од 25.XII.1940 год. ко ја г ласи: 
„Имамо намеру да откупимо земљиште од г. Јарослава Бруна, трг. из 

Београда, које се налази преко пруг е према железничкој станици у реону града 
Јагодине. На томе земљишту намерни смо да подигнемо велику текстилну  
творницу, у  ко јој би при почетку рада било упослено  око  500 радника,  а доцније 
по развијању по слова може бити запослено и до 1000 радника. 

Подизањем овог предузећа имамо намеру да припомогнемо у  
продуктивном погледу унапређење града Јаго дине, који се иначе у Поморављу 
сматра као једно јако извозничко место. 

Иако сада скупо кошта подизање грађевинских објеката, јер поред скупог 
грађевинског материјала скупа је и радна снага, ипак смо се одлучили на 
подизање о ве творнице, ако Градско поглаварство са својим Већем буде изашло  
у сусрет нашим захтевима. 

Познато је Градском поглаварству и његовом Већу, да у оним местима 
где постоје индустријска предузећа ова чине благодет како самом месту, тако и 
њего вој околини,  јер,  не само што се већи број радне снаге у посли из места и 
околине, већ и сва њихова зарада остаје у томе  месту, која се троши на 
егзистенцију живота радника и њихових породица. 

Тако исто познато је Пог лаварству и Већу, а све општине у којима се 
подижу нова предузећа, пру жају истима извесне бенефиције и олакшице у  
погледу сношења фискалних општинских терета и дажбина. Овде ћемо навести 
неколико примера, ради боље илустрације начина давања бенефиција појединим 
предузећима. Тако је општина вароши Младеновца уступила бесплатно и звесни 
простор земљишта предузећу „Дугареса“ за подизање текстилне творнице у  
Младеновцу. Исто  тако и општина вароши Г.  Милановца дала је бенефиције у  
земљишту и плаћању општинских дажбина за подизање творнице штирка.  
Општина вароши Ваљева уступила је земљиште Привилегованом а.д. за силосе 
а такођ е и та општина Јагодинска уступила је бесплатно земљиште у вредности 
преко 100.000 динара истом друштву ради подизања силоса.   

Са наведених разлога слободни смо замолити Пог лаварство да ову нашу 
молбу са својим предлогом изволи изнети на решење Градском већу, ко је 
молимо да наше предузеће ослободи плаћања приреза општинског за 15 година. 

Оваквим поступком Градско  веће дало би могућности нашем предузећу  
за развијање веће делатности на своме пословању, што ће бити од велике 
користи по саму варо ш и њено сиротије становништво. Уверени смо, да би у  
накнаду  за ову бенефицију наше предузеће учинило много веће кор исти не само  
трговачком и занатском сталежу, већ и самом варошком становништву, јер  би 
развијањем пословања било у могућности да упошљава све већи број радне 
снаге из Јаго дине, а тиме би се осетила већа благодет код радног сталежа. 

Надамо се да ће ова наша молба наићи на разумевање код Поглаварства и 
њего вог већа и да ће нам изићи у сусрет у овоме захтеву, по што ми не тражимо 
ослоб ађање свих о пштинских дажбина, но само приреза општинског. 
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Истовремено напомињемо, да ће Поглаварство имати доста других  
прихода од нашег предузећа, што ће ови у осетној мери надокнадити опраштање 
општинског приреза. 

Поводом ове молбе развила се дискусија којом је утврђено, да ће по град 
Јагодину и јаго динско становништво бити несумњива кор ист од подизања нових  
индустријских радњи, па је Поглаварство позвано, да овај факат има у виду и да 
се према томе у правља. 

У овом конкретном случају Веће налази да ће се доб ити општа кор ист у  
томе што ће велики број сиро машних становника бити запослен, нарочито  
женскиње, ко је се обично по текстилним индустријама-предузећима 
процентуално највише запошљава. Ова околност је врло важна, када се узме у  
обзир да је наше сиромашно женско становништво веома слабо запослено, услед 
тога што по другим радњама сама приро да посла изиску је мушку радну снагу. 

Веће је, даље, нашло да се по овој молби може одобрити ослобађање 
општинског приреза за 10 година, а више не. Ово се чини са наведених разлога,  
јер ће општа корист бити знатно већа од ове жртве, коју ће општина поднети за 
време од десет година. 

Са изложеног и чл. 88 Закона о градским општинама Веће 
Решава: 

Да се Јагодинска текстилна индустрија а.д. Београд, ослободи плаћања 
општинског приреза ово ј градској општини на основни порез на течевину за 
време од 10 година, почев од 1 јануара 1942 год. па до 31 децембра 1951 године. 

XV бр. 17075. 
Прочитан је акт Дирекције за исхрану под бр. 51330/I од 18-XII-1940 год.  

наш бр. 16607  да је општини гр ада Јагодине начелно о добр ен зајам од 500.000  
динара за кредитирање општинског уреда за снабдевање и да је потребно  
овластити часнике за закључење зајма. 

Веће на основу чл. 96 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да општину града Јагодине пуноважно обвезују: претседник г. Поповић  
Мијалко и градски већници г.г.  Вукићевић Младен,  прота, Тасић Јован,  
индустријалац,  али се у исто време овлашћују  да издају пу новажно пуномоћ је 
претседнику  овог пог лаварства г. Поповићу Мијалку, да одобр ени зајам у  
500.000 дин. од Дирекције за исхрану по дигне, када за то настане потреба. 

XVI 17076. 
Прочитане су молбе за новчану помоћ: Ките, мајке пок. Танете 

Сто јановића, бив. пиљара, и Драге Ђорђевић ( Трепчина ) обе из Јаго дине,  
пошто су старе, и нема ко да их издржава. 

Веће познаје именоване као старе и слабе а посве сиромашне, па зато на 
основу ч л. 88 З акона о градским општинама 

Решава: 
Да се издаје на име новчане помоћи месечно и то: 
1) Кити мајци поч. Танета Стојановића, бив.  пиљара из Јаго дине по 100 

динара и 
2) Драги удови пок. Драгољуба Ђорђевића (Трепче) бив. чиновника из 

Јагодине, по 100 динара. 
На о ву помоћ именоване имају право почев од 1 децембра 1940 год. 
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Исплату вршити из одређене партије и по зиције на помоћ  сиротињи по  
буџету за 1940/41 годину. 

Са о вим је седница закључена. 
Деловођа                       Оверавају                    Претседник 
Б. Спасић                         градски већници            Миј. Поповић 

 
Записник 

 
19 редовне седнице Већа Градског Пог лаварства у Јагодини о држане на 

дан 24 фебруара 1941 године у 8  часова увече, у сали градског Поглаварства у 
Јагодини. 

Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од којих су сви примили позиве, осим једног који је на путу, приступљено је 
прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли већници: г.г. Др. 
Раковац Станимир, Ђокић Станимир, Милојевић Душан, Стамболић Божидар,  
Марковић Душан, Радојевић Радоје,  Алексић  Милашин, Стојановић Миливоје,  
Др. Димић С. Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Коста,  
Вељковић Младен, Витић Видоје, Јаћимовић Војислав, Зивгаревић Стеван, ...,  
Недељковић Станиша, Васић Милутин, Живковић Вукашин, Милошевић  
Будимир, Живановић Бранислав, Крстић Љубомир, Јовановић Ду шан, Томић  
Ташко. Укупно 25 већника. 

За овераче записника изабрани г.г. Др Раковац Станимир и Ташко Томић. 
Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен са примедбом 

г. Јевтић Милуна, што није уведено у записник да је он био против ослобађања 
општинског приреза Текстилне индустрије а.д. за 10 година, већ је предлагао за 
пет година.  

После о вога приступило се раду. 
I бр. 2728. 

Прочитан предлог бр. 1682/41 који г ласи: 
Рок закупа права наплате кланичне таксе из М.бр. 382 Закона о таксама,  

за 1940/41 годину истиче 31 марта 1941 године. 
Да би се благовремено знало за предвиђене закупне цене у буџету за 

наредну буџетску  годину  која  почиње 1 априла 1941 год.  до 31 децембра 1941 г.  
потребно је да Градско веће својом одлуком реши хоће ли се издати у закуп и за 
наредну буџетску годину или ће Пог лаварство само наплаћивати одређену  
таксу. 

Закуп за 1940/41 год. износи 222.000 динара.  
Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
Да се општинско право наплате кланичне таксе из М. Бр. 382 Закона о 

таксама изда под закуп за буџетску 1941 годину, то јест од 1 априла до 31  
децембра 1941  го дине, по условима који су и до сада важили, а које ће 
Поглаварство прописати. 

II бр. 2729. 
Прочитан предлог који гласи: 
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Закуп продатог ђубрета са улица, пијаце и штала истиче 31 марта 1941 
године. 

Да би се благовремено знало колико ће се предвидети у буџету за 
наредну буџетску годину која почиње од 1 априла до 31 децембра 1941 године 
потребно је да се о томе донесе одлука Градског већа. Веће на осно ву чл. 88  
Закона о градским општинама 

Решава: 
Да се ђубре из општинске штале, ђубре са улица и општинске пијаце 

града Јагодине, прода путем јавне лицитације за време од 1 априла до 31 
децембра 1941 године по условима које ће Пог лаварство прописати. 

III бр. 2730. 
Прочитан је предлог бр. 1684/41 који гласи: 
Рок 5 општинских дућана на великој  пијаци, за 1940/41 годину истиче 31 

марта 1941 године. 
Да би се благовремено знало и у буџет излицитирана цена-сума 

предвидела потребно је да градско веће својом одлуком реши хоће ли поменуте 
дућане издати у закуп и за наредну буџетску годину која почиње од 1 априла 
1941 па до 31  децембра 1941  го дине, или не,  чл. 88 Закона о  градским 
општинама. 

Закуп по буџету за 1940/41 годину износи 13.968 динара. Веће на основу  
чл. 88 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се 5 општинских дућана на пијаци издаду под закуп за време од 1  

априла 1941 до 31 октобра 1942 године, по  условима које ће Пог лаварство  
прописати. 

IV бр. 2731. 
Прочитан предлог бр. 1685/41 који г ласи: 
Рок закупа дућана у улици Војводе Степе бр. 3 у Јагодини својина овог  

Поглаварства истиче 31. априла 1941 године. 
Да би  се благовремено знало  хоће ли се поменути дућан издати у закуп и 

за наредну буџетску годину која почиње од 1 априла 1941 до 31 децембра 1941 
год. или не, потребно је да о томе реши Градско веће ч л. 88 Закона о градским 
општинама. 

Закуп за 1940/41 годину износи 960 динара. Поред овога проч итана 
молба бр. 1689/41 закупца Душана Вељковића, да му се као дугогодишњем 
закупцу исти дућан поново уступи по исто ј цени. 

Веће уважава молбу и на осно ву чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Да се општински дућан у улици Војводе Степе бр. 3 изда под закуп 
досадањем закупцу Душану Д. Вељковићу по досадањој цени од 80 динара 
месечно, за време од 1. априла 1941 год. до 31. октобра 1942 го дине, по  
досадашњим условима. 

V бр. 2732. 
Претседник г.  Поповић Мијалко излаже Већу да је потребно донети 

одлуку о  висини наплате таксе која ће се наплаћивати у  току бу џетске 1941  
године а које су и до сада наплаћиване у корист касе ове градске општине,  по  
одобрењима надлежних власти. 
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Веће је утврдило да се таксе из одељка “Л“ од М.бр. 333 до 384 и од 
М.бр. 393 до 407 Закона о  таксама морају  и даље наплаћивати као стални 
општински приход,  који служи за покриће расхода ове градске општине, па на 
основу чл.  88 и 116. Закона о градским општинама, а у вези са чл. 24 Закона о  
државној трошарини 

 
Решава: 

Да Поглаварство града Јагодине у току  буџетске 1941 године наплаћује у  
корист ове градске општине таксе по делу „Л“ таксене тарифе Закона о таксама 
и то: 
1. Такса по Т. Бр. 333   Закона о таксама  ........................................  дин. 10.- 
2.     „       „       „   334         „              „         ......................................   дин. 20.- 
3.     „       „       „   335         „              „        .......................................   дин.   3.- 
4.     „       „       „   336         „              „      за сваку тачку у уверењу  дин. 15.- 
5.     „       „       „   337         „              „              „         „              „        дин. 20.- 
6.     „       „       „   338         „              „       ........................................   дин. 25.- 
7.     „       „       „   339         „              „       ........................................   дин.   5.- 
8.     „       „       „   340         „              „       ........................................   дин. 10.- 
9.     „       „       „   341  а     „              „       ........................................   дин.   5.- 
10.   „       „       „   341  б     „              „       ........................................   дин.  10.- 
11.   „       „       „   342         „              „       ........................................   дин.  20.- 
12.   „       „       „   342  б     „              „       ........................................   дин.    5.- 
13.   „       „       „   343         „              „       ........................................   дин.  50.- 
14.   „       „       „   344         „              „       ........................................   дин.  30.- 
15.   „       „       „   345         „              „        .......................................   дин.  25.- 
16.   „       „       „   346       „              „      ..........................................    дин.  10.- 
17.   „       „       „   347       „              „      ..........................................    дин.  20.- 
18.   „       „       „   348       „              „       .........................................    дин.  20.- 
19.   „       „       „   349       „              „       .........................................    дин.  70.- 
 а поред ове таксе из Т.бр. 349 по 70  динара, још и такса од сваког  
квадратног метра по 20 пара динарских за имање у градском реону а за имање 
ван реона по 10  пара динарских од квадратног метра. Ова ће се такса 
наплаћивати и при издавању уверења о  прометној вредности за продату  
непокретност, у колико није наплаћена при издавању тапије. 
20. Такса  по  Т . Бр. 350   Закона о таксама   .................................   дин.  20.- 
21.     „        „        „    351        „              „       ..................................    дин.  20.- 
22.     „        „        „    352        „              „      ...................................    дин.  30.- 
23.     „        „        „    353        „              „      ...................................    дин. 100.- 
24.     „        „        „    354        „              „      ...................................  дин.1.000.-  
25.     „        „        „    355        „              „      ...................................    дин.  30.- 
26.     „        „        „    356        „              „       ..................................    дин.    5.- 
27.     „        „        „    357        „              „       ..................................    дин.  10.- 
28.     „        „        „    358   а   „              „        .................................    дин.    5.- 
29.     „        „        „    358   б   „              „       ..................................    дин.  10.- 
30.     „        „        „    358   в   „              „       ..................................    дин.  15.- 
31.     „        „        „    359   а   „              „       ..................................    дин.  10.- 
32.     „        „        „    359   б   „              „        .................................    дин.  20.- 
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33.     „        „        „    359   в   „              „        .................................    дин.  30.- 
34.     „        „        „    360        „              „        .................................    дин.    5.- 
35.     „        „        „    361        „              „        .................................    дин.  25.- 
36.     „        „        „    362    а  „              „        ................................     дин.  40.- 
37.     „        „        „    363        „              „        ................................     дин.  30.- 
38.     „        „        „    364        „              „        ................................     дин.  30.- 
39.     „        „        „    365        „              „        ................................     дин.  15.- 
40.     „        „        „    366        „              „        ................................     дин.  20.- 
41.     „        „        „    367        „              „        ................................     дин.  30.- 
42.     „        „        „    368        „              „        ................................     дин.  30.- 
43.     „        „        „    369        „              „        ................................     дин.  40.- 
44.     „        „        „    370        „              „        ...............................      дин.  30.- 
45.     „        „        „    371        „              „        ..............................       дин.  30.- 
46.     „        „        „    372        „              „        ..............................       дин.  40.- 
47.     „        „        „    373        „              „        ..............................       дин.  15.- 
48.     „        „        „    374        „              „        ..............................       дин.  15.- 
49.     „        „        „    375        „              „         .............................       дин.  20.- 
50.     „        „        „    376        „              „         .............................       дин.  10.- 
51.     „        „        „    377        „              „         .............................       дин.    5.- 
52.     „        „        „    378  а    „              „         .............................       дин.    5.- 
53.     „        „        „    378  б    „              „         .............................       дин.    5.- 
54.     „        „        „    379  а    „              „         .............................       дин.    3.- 
55.     „        „        „    379  б    „              „       .............................        дин.    3.- 
56.     „        „        „    379  в    „              „        ............................         дин.    4.- 
57.     „        „        „    379  г    „              „        ............................         дин.    4.- 
58.     „        „        „    379  д    „              „        ............................        дин.     4.- 
59.     „        „        „    379  ђ    „              „        ............................        дин.     4.- 
60.     „        „        „    380        „              „        ............................        дин.   50.- 
61.     „        „        „    380  б    „              „        ............................        дин.   50.- 
62.    „       „         „     382        „              „        за клање питоме и дивље кру пне и 
ситне со ке у атару ове о пштине и за месо и маст донето на овдашњој пијаци и 
другим местима атара града Јагодине, од 1. к.гр. месо и масти по 0,80 пара 
динарских. Поред ове таксе од 0,80 пара динарских на 1 к.гр. месо и масти 
наплаћиваће се за шурење свиња на ово општинској кланици на име таксе у  
корист касе овог Пог лаварства и то: За прасад до 20 к.гр. по 5.- динара  а за 
прасад и свиње преко 20 к.гр. живе мере по 10.- динара од једног брава.  
Плаћању кланичке таксе подлеже све што се закоље у општинској кланици и ван 
ње а не служи за извоз у иностранство. 
63. Такса по  Т.Бр. 383 За кона о таксама, за изношење ђубрета и сметлишта из 
приватних домова и дворишта наплаћиваће се и то: 
 1. Од кафеџија чије су радње на две и више улица месечно-дин.   25; 2. Од 
кафеџија чије су радње на једној улици месечно по- дин. 15; 3. Од трговачких  
радњи и магаза ко је р аде на мало и велико,  а ч ије су  радње на две и више улица 
месечно по- дин. 30; 4. Од занатлијских радњи чије су радње на две или више 
улица наплаћиваће се месечно- по динара 20; 5. Од станова са две улице 
месечно-по динара 10; 6. Од станова са једном улицом месечно-по динара 5; 7.  
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Од станова са кира јџијама од сваког кирајџије месечно-по динара 5; 8. Од магаза 
и дућана са једном улицом месечно- динара 15;  
64. Такса  по  Т .Бр. 393   Закона о таксама      ................................   дин.   20.- 
65.     „        „       „   394         „             „      за про дају пр жене кафе која се бу де 
пржила,  туцала и млела ради продаје у Јагодини, као и она која се буде као  
пржена, млевена или туцана донела са стране у Јагодини ради продаје,  
наплаћиваће се од 1. к.гр.  по      .....................................................   дин.     5.- 
66. Такса  по  Т .Бр.  395   Закона о таксама      ...............................   дин.     1.- 
67.     „        „        „   396          „             „   наплаћиваће се за запремање тротоара и 
улица и то: 1. Од механа и кафана I реда годишње по дин. 300; 2. Од механа и 
кафана II  реда годишње по дин. 150 ; 3. Од механа и кафана III реда годишње по  
дин. 60; 4. Од пиљарских радњи годишње дин. 120; 5. Од трговачких радњи на 
велико и мало гросисте и детаљисте на једну улицу годишње дин. 300; 6. Од 
трговачких  радњи на велико и мало гросисте и детаљисте који раде на две улице 
годишње дин. 1.200; 7. Од трговачких радњи које раде на мало годишње дин.  
150; 8. Од занатлијских радњи го дишње дин. 100; 9. Од ашчијских радњи 
годишње дин. 50.  
68. Такса из Т.Бр. 397 Закона о таксама, за запремање земљишта на улицама,  
пијацама и другим местима града Јагодине, наплаћиваће се од 1 квадратног  
метра  (т.ј. за 24 часа) дин.5.- 1. На сто комада дасака струганих дин.20; 2. На сто  
тараба струганих дин.10; 3. На једна кола тесаних  греда дин.25; 4. На једна кола 
нетесаних греда дин.20; 5. На сто  килограма уг ља лигнита дин. 1; 6. На сто  
килограма ћумура дрвеног дин.10; 7. На сто килограма креча дин.5; 8. На један 
метар  кубни песка или шљунка дин.2; 9. На сто килограма сена дин.1; 10. На сто  
килограма сламе дин.1; 11. На сто снопа кукуруза шаша дин. 3; 12. На једна кола 
бостана (лубеница) дин. 20;  13. На једна кола бундеве-тикава дин.  5; 14. На 
једна кола купуса дин.  40; 15. На сто  ки лограма лука црног или белог дин.  3; 16.  
На једна кола празилука дин. 20; 17. На једна кола лука зв. „Видан“ дин. 20; 18. 
На једна кола паприке дин. 30; 19. Једна кола метле за чишћење дин. 50; 20. На 1  
к.гр. сира (за количине преко 5 к.гр.) дин. 1; 21. На 1 к.гр. бутера (за количине 
преко 5 к.гр.) дин.2; 22) На сто килограма кромпира дин.2; 23. На сто килограма 
грожђа дин.5; 24. На сто килограма јабу ка дин.5; 25. На сто килограма крушака 
дин.5; 26. На сто килограма шљива дин.5; 27. На сто килограма пшенице дин.2; 
28. На сто килограма овса дин.2; 29. На сто килограма јечма дин.2; 30. На сто  
килиграма ражи дин.2; 31.  На сто ки лограма брашна дин.2; 32. На сто килограма 
кукуруза у зрну  дин. 2; 33.  На сто ки лограма кукуруза у клипу дин.  1; 34. На сто  
килограма арпаџика дин.  8; 35.  На сто килограма ораха нечишћених дин. 20; 36.  
На сто килиграма ораха очишћених дин. 40; 37. На сто килограма шљива сувих  
дин. 4; 38. На сто килограма пекмеза дин. 10; 39. На сто килограма ракије дин. 8; 
40. На сто килограма или литара вина дин. 8; 41. На сто килограма вуне дин. 40; 
42. На једно  гр ло-вола или краву  дин. 20; 43. На једно грло- коња,  кобилу,  мазгу  
или магарца дин.15 ; 44. На једно грло-теле или ждребе до годину дана дин. 10; 
45. На једну овцу или козу дин.5; 46. На једно  јагње или јаре дин.4 ; 47. На један 
комад дебелих  свиња дин.20; 48.  На један комад мршаве свиње дин.10; 49. На 
једно назиме дин.5; 50. На једно прасе дин.4 ; 51. На једну ћурку или ћурана 
дин.1; 52. На један комад кожеод рогате марве дин.7; 53. На један комад коже од 
коња дин. 5; 54. На један комад коже од ситне сто ке или дивљачи дин.1; 55. На 



Записници Градског поглаварства у Јагодини 

 

 55 

једну корпу од прућа луксузно обојену дин.1; 56.  На један комад асуре дин. 1; 
57. На један комад зембила-цегера дин.1; 58. На једна кола црепуља за печење 
хлеба дин.20; 59. На једна кола камена белутка или куб ни метар дин.3; 60. На 
један кубни метар прерађеног камена дин.30; 61. На један килограм ситне рибе 
дин.1; 62. На један килограм крупне рибе дин.2;  63. На један кубни метар дрва 
дин. 5; 64. На једна кола дрва продатих до 100 динара дин.3; 65. На једна кола 
дрва про датих преко 100 динара дин.5;  
69. Такса  по  Т . Бр. 399   Закона о таксама  годишње   ..................   дин.   60.- 
70.     „        „       „    402         „             „  за ау томобиле, фијакере, шпедитере  и 
друга кола годишње      ......................................................................   дин.    60.- 
71. Такса из Т. Бр. 402 а За кона о таксама за аутобусе годишње ..   дин.   500.-    
72. Такса до Т. Бр. 404 за истицање и држање фирме без обзира на број њихов 
годишње: а) за сваку занатску радњу-дин.20; б) за сваку кафану, механу, хотел,  
трговачку и остале радње,  као и за занимање слободних  професија у које долазе 
адвокати, лекари,  бабице и томе подобно- дин.60 ; в) за индустријска предузећа 
годишње-дин.500; за новчане заводе, осигуравајућ а друштва и банкарске радње,  
без обзира да ли су акционарска или не-дин. 200. 
73. Такса по Т. Бр. 405  Закона о таксама го дишње  ........................ дин.  100.-    
74.    „       „      „      406        „             „              „          ........................   дин.   15.- 
75.   „       „      „ 407        „             „              „      за позоришне и циркуске 
представе о д бруто прихода (на сваки сто динара)  ..........................   дин.   10% 
76. Такса по Т. Бр. 407  За кона о таксама за забаве и свих  врста кермеса од једне 
преставе    ...................................................................................    дин.  100.- 
77. Такса по Т. Бр. 407 Закона о таксама за концерте свих врста о д једног  50.-  
78. За маскенбалове од једне приредбе: а) кад се приређује у хумане циљеве од 
бруто прихода-10%; б) кад нема хумане циљеве-20%; За јавна предавања 
наведена у напомени уз Т.Бр.99а таксене тарифе наплаћиваће се од једног  
предавања-дин.30; За сваку биоскопску представу-дин.10; За сваку звучну  
рекламу, радио музику, или грамофонске плоче, свирање на улици по одобрењу 
(ово се не односи на кућевну радио музику) годишње-дин.1.000; За продукцију  
по вароши мечком или мајмуном, наплаћиваће се дневно- дин. 5; За приређивање 
игара од једне вечери-дин.10; За свирање музике: тамбураша, музиканата или 
хармоникаша по локалима за 24 часа-дин.20; За преноћиште путника по  
локалима од једног  путника дневно-дин.1; За употребу мртвачких кола 
наплаћиваће се такса: 1) за лица која не плаћају основну порезу или је плаћају  
до сто динара годишње неће плаћати никакву таксу; 2) Од лица која плаћају  
основну пор езу од динара 100 до  500. наплаћиваће се за кола-дин.50; 3) Од оних  
који плаћају порезу од 500 до 2.000 динара наплаћиваће се за употребу кола-
дин.100; 4) Од оних који плаћају порезу преко 2.000 динара нплаћиваће се за 
употребу кола-дин.300. 

Правил ник 
О наплати такса на територији 

Градског поглаварства у Јагодини 
 за бу џетску 1941 годину 
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 На основу чл. 90  и 91 Закона о градским општинама Веће градског  
поглаварства у Јагодини утврђу је Правилник о наплати таксе на територији 
општине града Јаго дине. 

Чл. 1. 
 Такса у кореист општине града Јаго дине наплаћиваће се на начин 
прописан овим Правилником а у висини одређе ној предњом таксеном тарифом с 
тим да обавезну снагу доб ије тек онда кад је одобре надлежне власти. 

Чл. 2. 
 Такса из Т. Бр. 333-381 Закона о таксама предвиђене у предњој таксеној 
тарифи наплаћиваће се у готову на каси Пог лаварства. 
 Ако се по поднетој молби врши каква расправа и води преписка где 
вредност није одређена наплаћиваће се такса поред таксе из Т. Бр. 333 и 334 за 
утрошену х артију и рецеписе. 

Чл. 3.  
 Такса из Т. Бр. 382 Закона о таксама предвиђена у предњој таксеној 
тарифи наплаћиваће се у  готову преко органа поглаварства или директно каси 
истог, а за клање питоме, дивље крупне и ситне стоке у атару пог лаварства 
града Јагодине. 
 Ова се такса има платити одмах по клању и утврђивању количине 
подложне плаћању ове таксе. 
 У ... Пог лаварство ће наплаћивати таксу предвиђену у овој  тарифи и за 
шурење свиња на својој кланици. 
 Такса по овом тарифном броју наплаћиваће се и на маст, месо и месне 
производе који се ма којим саобраћајним средством доносе у атар ове општине 
ради про даје или прераде за продају у Јагодини или друг им местима Краљевине 
Јегославије. 
 Такса по Т. Бр. 382 Закона о таксама неће се наплаћивати на оне 
количине меса и месних производа које служе за извоз у иностранство. 
 Такса из Т. Бр.382  Закона о таксама наплаћиваће се и то : На свињама 
тежину живе мере по одбитку 20% од сто на име цубу ка или тежину заклане 
свиње не мерећи: изнитрицу, главу и ноге. 
 На говеда, јунад и телад на нетро тежину без главе. 
 Таксу из Т. Бр. 382 Закона о  таксама Поглаварство ће  само наплаћивати а 
може и другом у закуп уступити путем јавне лицитације и то целокупну наплату  
атара општине града Јагодине или изузећем индустријских предузећа. 

Чл. 4. 
 Такса из Т.Бр. 383 Закона о таксама предвиђена у предњој тарифи 
плаћаће се директно на каси Поглаварства или преко таксених службеника у  
висини предвиђеној по предњој тарифи. 

Чл. 5. 
 Такса из Т.Бр. 385-392 плаћаће се на каси Поглаварства у висини 
предвиђено ј грађевинским Правилником. 

Чл. 6. 
 Такса на Т.Бр. 393 Закона о таксама, предвиђена предњим таксеном 
тарифом, наплаћиваће се у готову тек ка да се установи Пожарна чета. 

Чл. 7. 
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 Такса по Т.Бр. 394 Зак. о таксама, предвиђена предњом таксеном 
тарифом, наплаћиваће се преко таксених органа Пог лаварства од лица која се 
баве пржењем, туцањем и млевењем кафе ради про даје. 
 Поглаварство може прибећима којо ј врсти контроле ако посумња да се не 
пријављује тачна количина потро шње о д лица која се овом трговином баве. 
 Ову  таксу Поглаварство  може путем лицитације и другом лицу у  закуп 
уступити. 

Чл. 8. 
 Такса по Т.Бр. 395 Закон о  таксама, предвиђена предњој таксеној тарифи,  
наплаћиваће  се преко  таксених органа а за вађење леда из р еке у атару општине 
града Јагодине. 

Чл. 9. 
 Такса по Т.Бр. 396 Зак. о таксама, предвиђена предњом таксеном 
тарифом, наплаћиваће Поглаварство преко својих таксених органа, а плаћању 
исте подлеже сви сопственици р адња, имаоци станова или станозакупца. 
 Класирање р адња вршиће Градско веће сваке буџетске го дине унапред. 

Чл. 10.  
 Таксе по Т.Бр. 397 Зак. о таксама, предвиђене предњом таксеном 
тарифом, наплаћиваће се у готову на све про изводе набројане у предњој 
таксено ј тарифи а преко таксених органа Поглаварства. 
 Ову таксу имају плаћати сва лица која своје производе ма којим 
саобраћа јним средствима доносе у атар општине града Јагодине ради продаје 
или препродаје на пијаци и другим местима Јагодине. 

Чл. 11. 
 Такса по Т.Бр. 399 Закона о таксама предвиђена предњем таксеном 
тарифом наплаћиваће се за продају бозе, пецива и друго по у лицама. 
 Ову таксу плаћаће на каси Поглаварства сви послодавци и то за сваког  
свог про давца у напред за годину дана. 
 При пуштању у рад свог  намештеника послодавац је дужан пријавити га,  
платити таксу и затражити потребну дозволу за рад истог. 

Чл. 12. 
 Таксу по Т.Бр. 402 Закона о таксама, предвиђену  предњом таксеном 
тарифом плаћаће сви имаоци фијакера, аутомобила, аутобуса, шпедитера и 
других кола, који врше превоз и држе их по улицама на одређеном месту (важи 
за такси кола). 
 Ова се такса плаћа годишње у напред. 

Чл. 13. 
 Такса по Т.Бр. 404 Закона о таксама, предвиђена предњом таксеном 
тарифом уз овај Правилник, има се плаћати годиње унапред а у висини 
предвиђено ј поменутом тарифом. 

Чл. 14. 
 Такса по Т.Бр. 405 Закона о таксама, предвиђена предњом таксеном 
тарифом, плаћаће се годишње унапред, а за лепљење реклама на одређеним 
местима од стране Пог лаварства. 

Чл. 15. 
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 Такса по Т.Бр. 406 Закона о таксама, предвиђена предњом таксеном 
тарифом, наплаћиваће се за држање паса у градском реону и то годишње 
унапред. 

Чл. 16. 
 Такса по Т.Бр. 407 Закона о таксама, предвиђена предњом таксеном 
тарифом, наплаћиваће се у висини предвиђено ј поменутом тарифом. 
 Такса из овог тарифног броја има се плаћати по пријави од стране 
приређивача. Рок за пријаве пре извођења на 24 часа. 

Чл. 17. 
 Сви  приходи који су предвиђени и одобрени по овом Правилнику било  
као текући и дуговани имају се прикупљати у највећој пажњи а у предвиђеним 
сумама. 
 Наплату дажбина имају вршити органи Поглаварства за то одређени, а 
према лицима која своје обевезе не плате на време и на захтев Пог лаварства 
поступиће се по чл. 128 З ак. о градским општинама у вези чл. 32 Зак. о таксама. 

Чл. 18. 
 Чиновници и службеници Поглаварства имају се строго придржавати 
одговара јућих прописа за правилно вршење дужности по свима предметима по  
којима раде а који подлежу плаћању таксе по овом Правилнику чл. 15 Закона о  
таксама и њего вим изменама и допунама у вези чл. 44 Закона о таксама и 
њего вог Правилника, у противном сносиће последице из чл. 55 и 56 Закона о  
таксама и његовим изменама и допунама. 

КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 
Чл. 19. 

 Сва лица која се ухвате да су намерно избегла плаћање таксе предвиђене 
предњом таксеном тарифом и овим Правилником, сем таксе из Т.Бр. 382 и тиме 
оштетила касу Пог лаварства  казниће се на плаћање поред редовне и троструком 
таксом-ч л. 52 З акона о таксама у корист касе Поглаварства. 
 Све казне по овом Правилнику иду у корист касе Поглаварства. 
 Сва лица ко ја се ухвате да су избегла плаћање таксе из Т.Бр. 382 ове 
таксене тарифе казниће се поред редовне таксе предвиђене у овој таксеној 
тарифи и новчаном казном у смислу Правилника о прегледу стоке за клање и 
меса и ветеринарској контроли а у вези Закона о сузбијању и угушивању 
сточних  зараза. Месо, маст и друге прерађевине конфисковаће се и по  нахођењу 
Поглаварства или ће се про дати на јавној лицитацији или ће се дати Дому 
стараца и старица у Јаго дини, ако је здрава, а ако није за људску исхрану  
уништиће се. 
 Ова новчана казна и добитак од продатог конфискованог меса, масти и 
других прерађевина иде у кор ист касе Поглаварства. 
 Ако је ова такса из Т.Бр. 382 дата под закуп, у овом случају закупац има 
право само на накнаду трошкова, дангубе као и на накнаду редовне таксе уз 
Т.Бр. 382. 

Чл. 20. 
 За све казнене поступке по  овом Правилнику надлежно је Градско  
поглаварство, противу чије одлуке има места жалбе Краљев. Бан.  Управи 
Моравске бановине-чл. 143. Закон о градским општинама. 
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 Извршне одлуке по  таксеним кривицама застаревају за пет година-чл. 60.  
у вези ч л. 33. Закона о таксама. 

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБ Е 
Чл. 21. 

 Лица која сматрају да им је такса неправилно наплаћена или више 
наплаћена, имају право тражити повраћај истих од Поглаварства у току од 30  
дана од дана наплате-чл. 65 Закона о таксама о чему ће Поглаварство донети 
потребно решење на које незадовољна страна има места жалбе надлежној власти 
као и по чл. 20. овог Правилника. 

Чл. 22. 
 Поглаварство ако утврди да по једина лица због  немаштине или из ма 
којих других разлога нису били у стању да плате таксу из Т.Бр. 383-396, 399, 
402, 404, 405, 406 и 407 Закона о таксама, предвиђ ену и одобрену предњом 
таксеном тарифом може донети решење о отпису ових ко је је одмах извршно. 
 Немогућност наплате утврдиће се по прописима Закона о извршењу и 
обезбеђењу. 

Чл. 23. 
 Овај Правилник ступа у живот кад га одобри надлежна власт, а обавезну  
снагу добија 1 априла 1941 године. 
 Деловођа  Оверавају већници   Претседник 
Бр. 2732 
28. фебруара 1941 год. 
Јагодина 

VI бр. 2733. 
 При претресању питања наплате таксе по Т.Бр. 397 Закона о таксама, за 
запремање земљишта на улицама и друг им местима града Јагодине, за буџетску  
1941 годину, увидело се да је до сада наплаћивана такса за запремање земљишта 
и на рибу по 1 дин. од ... 

Претседник г. Поповић Мијалко излаже Већу, да је приход од такса на 
рибу био врло слаб највише што је немогуће вршити ефикасну контролу, јер  
општински органи су веома оптерећени. Како  се појавило гледиште више 
већника, да би било рентабилније по општинске интересе ако би се право  
наплате ове таксе на рибу издало под закуп. Стога предлаже, да се по  овом 
питању донесе одлука. 

После свестране дискусије по о вом питању, Градско веће, на основу чл.  
88. Закона о градским општинама и бр. 397. Закона о таксама 

Решава: 
Да се општинско право наплате таксе из бр. 397. за запремање земљишта 

на улицама, пијацама и другим местима града Јагодине,  ради продаје рибе све 
врсте, изда под закуп за трајање буџетске 1941 године, то јест о д 1  априла до 31  
децембра 1941 год. под условима које ће Поглаварство прописати. 

Такса на рибу, ко ја се износи р ади про даје на гоњи начин, по Т.бр. 397. 
Закона о  таксама, утврђује на ситну р ибу по 1 дин.  од килограма,  а на крупну  
рибу по 2 дин. о д килограма. 

VII бр. 2734. 
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Ради утврђ ивања потребних такси у вези са бу џетом ове општине за 
идућу буџетску годину, као и израду буџета, потребно је да постоји финансијски 
одбор. 

 С обзиром на то да се ово одобри треба да бирају сваке го дине,  
претседник г. Поповић М ијалко предлаже да се избере финансијски одбор из 
редова градског Већа, који ће обављати потребне послове за ову годину, и 
чинити потребне предлоге пленуму Већа. 

Веће усваја предњи предлог, па на основу чл. 95. Закона о градским 
општинама 

Решава: 
У финансијски одбор Већа овог Пог лаварства бира ју се већници: 
Јевтић Милун, судија, Др Раковац Станимир, Ђокић Станимир,  

професор, Радо јевић Радоје,  трговац, Алексић Милашин, кафеџија, Стојановић  
Миливо је, дир. школе,  Витић Видоје, надз. пруге,  Томић Ташко,  трговац,  
Зивгаревић Стеван, пиљар, Недељковић Станиша, трговац. 

Сви напред именовани већници,  налазе се већ у вечерашњој седници и на 
предњи избор су пристали. 

VIII бр. 2735. 
Прочитана молба предузећа П.Ј. Клефиш, Јаго дина под бр. 1889/41, ко ја 

гласи: 
„По буџету  за 1940/41 год. тога Пог лаварства предвиђена је наплата 

кланичне таксе по Т.бр. 382. Закона о таксама по 0,25 дин. од једног килограма 
меса на стоку која се коље у приватним кланицама. 

По члану 3. Правилника о наплати таксе код тог Пог лаварства за 
буџетску 1940 /41 г. пр едвиђено  је, да ће се о ва кланична такса наплаћивати на 
свиње  о д тежине живе мере по о дбитку 20% на име цубу ка.  На говеду ова такса 
наплаћу је се на нето тежину меса без главе. 

У моме предузећу при клању свиња и говеда, ову стоку види државни 
ветеринар, ради утврђ ивања меса живе стоке због обрачуна скупног пореза. 

Ова мера код живих свиња служи и за обрачун кланичне таксе по  
одбитку фире 20%. 

Како се у мом предузећу говеда мере жива пре клања, а за обрачун 
кланичне таксе важи нето те жина меса без цубука, то је потребно да се утврди 
просечан проценат фире код закланих говеда, а која се фира састоји из цубука,  
главе и ноге, те да би се на тај начин могла установити нето тежина меса ради 
обрачуна кланичне таксе. 

Према показаном резултату у мојој кланици, фира код закланих говеда 
креће  се од 45-55 %  живе мере, то би се у сваком случају имала просечно узети 
за обрачун 50%. 

На основу изложеног стања, молим Поглаварство да изволи затражити 
потребан извештај од државног среског ветеринара, и државног ветеринара при 
моме предузећу, о проценту фире која постоји код закланих говеда.“ 

Прочитани су, затим, извештаји државних ветеринара у Јагодини из 
којих се види да фира код закланих говеда која се кољу у граду  Јаго дини, износи 
просечно 50% од живе мере. 

Веће је у зело у претрес питање по о вој  молби, па је дискусијом утврђено  
следеће: 
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1) Да је Веће при закључ ењу поравнања са предузећем  П.Ј. Клефиш у  
1939 г. утврдило фиру-по 20% живе мере заклане стоке на његовој кланици, не 
правећи разлику између закланих свиња и говеда. То поравњање је и данас на 
снази. 

2) Веће је, пак, вољно  да предузећу  учини попуст код закланих говеда по  
предњој молби, само то не мање у оноликом проценту, колико он тражи са 
следећих разлога. Од закланих говеда предузеће добија чистог меса 50% од 
једног гр ла, а поред тога му остану ноге, глава, џигерица и остала утроба, коју  
он доста добро искоришћава. Зато се не може уважити одбитак на фиру по 50% 
већ највише 35%. 

С тога, на о снову ч л. 88 За кона о градским општинама Веће 
Решава: 

Да се преузећу П.Ј. Клефиш, фабрика салама и месних прерађевина 
призна на фиру-цубок-на заклана говеда у његовој кланици у Јаго дини по 35%  
од живе мере, приликом обрачуна за плаћање у тврђене кланичне таксе општини 
града Јагодине по Тар.бр. 382. Закона о таксама почев од 1 априла 1940 године 
па у будуће. На заклане свиње остаје и даље утврђена фира од 20% по живој 
мери, као што је и до сада било. 

Са о вим је седница закључена. 
Деловођа               Оверавају градски већници             Претседник 
 

 
Записник 

 
20 седнице-редовне-Већа градског  поглаварства у  Јагодини, о држане на 

дан 28. фебруара 1941 го д. у 8  часова увече у сали градског Поглаварства у  
Јагодини. 

Дневни р ед: 
(следећи) 

Седници председава претседник г. Поповић Мијалко. Пошто је 
установљено да су  за ову седницу позвани сви градски већници, од којих су с ви 
примили позиве осим једног који је на путу, приступљено је прозиву, па је 
установљено да су на ову седницу дошли г.г. већници и то: Др. Раковац 
Станимир,  Стојковић Даца, Ђокић Станимир, Тасић  Јован, Марковић Душан,  
Стамболић Божидар, Милојевић Ду шан, Радојевић Радоје, Алексић Милашин,  
Др Димић Ст. Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Коста,  
Вељковић Младен, Антић Видоје, Јаћимовић Војислав,  Зивгаро вић Стеван,  
Цветковић Станоје, Недељковић Станиша, Марковић Бранислав, Милошевић  
Будимир, Ж ивановић Бранислав, Крстић Љубомир, Јовановић Душан. Укупно  
24 већника. 

Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу ч л. 71. З акона 
о градским општинама,  то претседник г. Поповић Мијалко отвара седницу и 
предлаже да се изберу два већника за овераче записника. 

Веће једног ласно изабра за овераче већнике: г.г. Ђокић Станимира и Др  
Димић Михајла. 
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Записник од прошле седнице прочитаће се на наредној седници заједно  
са овим вечерашњим записником. 

После о вога приступљено је р аду. 
I бр. 2873. 

Прочитан је списак точиоца алкохолних пића, којима ваља разрезати 
механско-кафанске акцисе за буџетску 1941 годину као што  је наплаћивано и до  
сада. 

Веће је у поредило овај списак са разрезаним су мама од прошле године па 
је нашло да се за ову  буџетску годину  треба да разреже иста висина акциса,  с  
тога на основу чл. 88. Закона о градским општинама и уредбе о наплаћивању 
механско-кафанских акциса 

Решава: 
Да сви точиоци алкохо лних пића у Јаго дини плаћају каси општине града 

Јагодине у  току буџетске 1941 године на име акциса месечно по  ниже 
изложеном Правилнику и то : 
1) Милашин Алексић, кафеџија, Левачка бр.20-дин. 10; 2) Вукашин Аћимовић,  
ракиј. Кнез Милојева бр.4-дин. 10; 3) Милија Брајовић, кафеџ. Краља Петра 
бр.49-дин.10; 4) Зарија Веселиновић, ракиџ. Левачка-дин.20; 5) Јован Вучковић,  
ракијџ. Престолонаследника-дин.20; 6) Славољуб Донић, кафеџ. Краља Петра-
дин.30; 7) Венедикт Демијаненко, трг. ракијџ. Краља Петра-дин.30; 8)  Борисав 
Ђорђевић, кафеџ. Левачка бр.1-дин.10; Бранко Ђорић, ракиџ. Бријанова-дин.20; 
11) Живојин Живковић, кафеџ. Краља Александра-дин.10; 12) Душан М. 
Јовановић, кафеџ. Краља Александра-дин.10 ; 13) Љубисав Јовановић, ракијџ.  
Бријанова бр. 5-дин.30; 14) Милован Јовановић, кафеџ. Краља Петра бр. 19-
дин.20; 15) Живојин Јовановић, каф. Краља Александра-дин.10 ; 16) Стеван 
Кузмановић, каф. Краља Петра бр. 81- дин.10; 17) Драго љуб Милошевић, каф.  
Краља Александра бр.  76-дин.10 ; 18) Милан Младеновић,  рак. Вука Караџића-
дин 20; 19) Славко Миловановић, каф. Левачка-дин.10; 20) Душан Настић, каф.  
Краља Петра бр. 4 дин-20; 21) Радојко Обрадовић, каф. Ст. Синђелића-дин. 10; 
22) Јаћим Поповић, каф. Вој. Мишића бр. 5- дин. 10; 23) Војислав Симић,каф.  
Краља Петра бр. 5-дин. 30; 24) Славко Степановић, каф. Левачка бр. 5-дин.10; 
25) Андра Тасић, каф. Кр. Александра бр. 27-дин.10 ; 26) Велимир Тимотијевић,  
каф. К. Коче бр. 17- дин.10 ; 27) Драго љуб Милојевић, каф. Кр. Александра-
дин.10; 28) Бора Мојсиловић, каф. Краља Петра бр. 140-дин.10 ; 29) Милан 
Нешић, каф. Михајловићев подру м-дин.10;  30) Влада Павловић, рак. Ст.  
Синђелића-дин.10; 31) Сава Протић, каф. Кр. Александра бр. 76-дин.10; 32) 
Животије Марковић, трг. ракијом, Краља Петра бр. 99-дин.10; 33) Ђур ић Н.  
Браца, рак. Караматићева бр. 4-дин.20 ; 34) Тома Ђокић,  каф. Кнез Милете-
дин.10; 35) Будимир Ћирковић, каф. Ст. Синђелића бр. 16-дин.10; 36) Душан 
Нешић, каф. преко пруге-дин.10 ; 37) Лепосава Илић, каф. Кр. Александра бр. 
68-дин.10; 38) Станимир Филиповић, рак. Ст. Синђелића-дин.10; 39) Петар  
Јевтић, каф. Левачка-дин.10; 40) Радисав Милошевић, каф. Вој. Степе бр. 1-
дин.10; 41)  Љубиша Голубовић, рак. Кнез Милете-дин.10; 42) Драгомир Пантић,  
каф. К. Коче, преко пруге- дин.10; 43) Вукоман Радосављевић, каф. Краља 
Петра-дин.10; 44) Ташко Томић, рак. К. Коче-дин.10; 45) Живан Матић, каф.  
Краља Петра-дин.10; 46) Љубомир Рашковић, каф. Левачка-дин.10;  47) Чедомир  
Јовановић, рак. Вука Караџића-дин.10; 48) Обрад Младеновић,  рак. Краља 
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Петра-дин.10; 49) Светомир Никодијевић, каф. Во ј. Степе-дин.10; 50) Добросав 
Велисављевић, каф. Кн. Милоја-дин.20; 51) Милун Стошић, каф. Кр.  
Александра- дин.10 ; 52) Александар Марковић, каф. Кр. Александра-дин.30; 53) 
Мира Николић, каф. Краља Петра-дин.20; 54) Јован Стефановић, каф.  
Престолонаследника-дин. 30 ; 55) Сретен Грујић, каф. Кр.  Александра-дин.10; 
56) Светислав Хранисављевић, каф. Кр.  Александра-дин.10;  57) Павле Пантић,  
каф. Кр. Аледсандра-дин.10 ; 58) Борисав Влајић, каф. Кр. Александра-дин.10; 
59) Милун Марјановић, каф. Кр. Александра-дин.10; 60) Добривоје 
Радомировић, каф. Краља Петра-дин.10; 61) Живојин Васић, каф. Левачка-
дин.10.

5
  

II бр. 2874. 
 На предлог претседника а по сагласности са финансиским одбором овог  
Већа, решавано је о висини таксе за испашу стоке на општинском имању званом 
„Вашариште“ и „Утрина“, за буџетску 1941 го дину, као што је и до сада 
наплаћивано по надлежним о добрењима. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се на име таксе за попашу стоке предњем општинском имању, за 
време од 1  априла 1941  год. до 31 децембра  1941 год. наплаћује од ималаца 
стоке и то: за једног вола или краву – дин. 50; за једно теле – дин. 39; за једног  
коња или кобилу – дин. 50 ; за једно ждребе – дин. 30; за једну о вцу – дин. 20; за 
једно јагње – дин. 10; за једну козу – дин. 25; за једно јаре – дин. 10. 

III бр. 2875. 
Прочитан предлог бр. 1800/41 који г ласи: 
Закуп за запремање општинског земљишта-плаца код бивше касарне 

градске страже у Јагодини истиче 31 марта 1941 го дине. 
Да би  се благовремено знало  колико ће се предвидети у  буџет за наредну  

буџетску го дину која почиње 1 априла 1941 године и траје до 31 децембра 1941 
године, потребно је да о томе донесе о длуку градско Веће. До сада је био закуп 
годишње дин. 2.400.- Закупац је био Даца Стојковић 

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

                                                 
5 Пр авилник о наплати механско-кафанск их ак циса на територији Градског 
Поглаварства у Јагодини за буџетску 1941 годину 
Чл. 1. Приход од механско-кафанских акциса наплаћиваће се у готову од стране 
градског поглаварства у месечним ратама к ао ш то је напред предвиђено. 
Чл. 2. Пл аћању механско-кафанских акциса подлежу сви точиоци алкохолних пића у 
граду Јагодини. 

Чл. 3. Механско-кафанске ак цисе има се плаћати месечно унапред прописаних 
органима поглаварства. 
Чл. 4. Ако би се десило да који од обвезника не плати на време разрезане акцисе,  
наплата ће се извршити законитим путем у смислу чл. 128 Закона о градским 

општинама. 
Чл. 5. Поглаварство ако утврди да су поједина лица због сиротног материјалног стања 
нису била у могућности да плате ак цисе, донеће решење о томе к оје је одмах извршно.  

Немогућност наплате утврђиваће се по прописима Закона о извршењу и обеубеђењу. 
Чл. 6. Овај Правилник са разрезом ступа у живот кад га одобре надлежне власти а 
обавезну снагу добија година 1941.   
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Решава: 
Предње општинско имање да се не издаје под закуп,  већ да се про да 

према о длуци овог Већа о д 22-X- бр. 14029/40 која је у току рада. 
Процену истог имања да изврше већници г.г. Даца Сто јковић, трговац,  

Милашин Алексић, кафеџија и Видоје Витић, надзорник пруге и да се записник 
достави Краљ. Банској управи у Нишу на о добр ење са одлуком бр. 14029/40. 

IV бр. 2876. 
Прочитан предлог бр. 330/41 који гласи: 
По буџету овог Поглаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија 7  

позиција 6 „На бетонирање тротоара по улицама динара 20.000. Накнадном 
одлуком повећано је 18.000-свега 38.000.- 

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и по истој неће 
бити довољан кредит до краја буџетске године. За буџетирање до краја ове 
буџетске го дине потребан је кредит по овој позицији најмање још динара 
13.000.- 

По истом буџету одобр ена је партија XIII-позиција 1 „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета“ динара 
100.000.- од ове суме до сада је издвојено по одлукама Већа дин. 90.000.- Из о ве 
позиције може се одобрити преношење кредита ресто о д дин. 10.000.- у корист 
партије 7 позиције 6 поменутог буџета. 

Партија XIII позиција 1 о добр еног буџета служи као резервни кредит. 
Веће на основу чл. 120. Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се партија 7 позиција 6 „На кредитирање тротоара по улицама“ од 

садашњих износа предвиђеног и повећаног на динара 38.000.- повећа са још 
10.000 динара- на терет партије XIII позиције 1 „Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета“ по буџету овог  
Поглаварства за 1940/41 годину. 

V бр. 2877. 
Прочитан предлог бр.331/41 који гласи: 
„По буџету овога Пог лаварства за 1940 /41 годину, одобрена је партија 7  

позиција 6 „На бетонирање тротоара по у лицама“ 20.000, а накнадном одлуком 
већа повећано са динара 18.000, свега 38.000.  

Засебним рефератом требован је кредит из партије XIII  позиције 1  
поменутог буџета још дин. 10.000. Више кредита нема из ове позиције. 

За исплату и ликвидацију материјалних рачуна по партији 7. позицији 6.  
износи  динара 51.000-према чему одобрена сума и накнадно требовање 
поменутим рефератом неће бити довољно за буџетирање до краја  буџетске 
1940/41 године. 

За буџетирање и ликвидацију рачуна до краја ове буџетске 1940/41 
године потребан је кредит по партији 7 позицији 6 још динара 3.000. 

По истом буџету одобрена је партија 7. позиција 14 „На експропријацију  
земљишта за регулисање и проширење улица и путева у атару поглаварства“ 
динара 20.000.- По овој позицији до краја буџетске 1940/41 год. довољан је 
кредит дин. 13.000-остатак се може употребити у корист друг е позиције исте 
партије. Из ове позиције може се одобрити преношење кредита од дин.  3.000.- у 
корист партије 7 позиције 6 поменутог буџета. 
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Веће на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама 
Решава: 

Да се позиција 6 по партији 7 „На бетонирање тротоара по улицама“ 
повећа сајош дин. 3.000.- на терет позиције 14 исте партије 7 по буџету за 
1940/41 годину, према предњем предлогу тако, да се на позицију 6 по партији 7 
до краја буџетске 1940/41 може утрошити укупно дин. 51.000.- 

VI бр. 2878. 
Прочитан предлог бр. 1618/41 год. ко ји г ласи: 
„По буџету овога поглаварства за 1940 /41 годину одобрена је партија IX 

позиција 1 „на редовну новчану помоћ и друге потребе сиротињи“ – дин. 15.000, 
накнадном о длуком повећано дин. 4.000.-  свега 19.000 динара. 

У току буџетирања до сада је ова позиција исцрпљена и неће  бити по  
истој довољан кредит до краја буџетске 1940/41 године. За буџетирање до кра ја 
ове буџетске године потребан је кредит још најмање за дин. 3.000.- 

По истом буџету одобр ена је партија XIII-позиција 1 „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.  
100.000.- Ова позиција исцрпљена је. Из ове позиције одлуком градског већа бр. 
11358 од 26-VIII-40 год. ко ја је одобрена од стране Краљевске банске управе 
Моравске бановине II бр. 22954 од 19-I X-1940 г. повећана је партија IX-позиција 
2 „На новчану помоћ  разним хуманим,  научним, патриотским,  витешким и 
другим установама“ дин. 3.000.- Из ове суме намењено је одлуком већа бр. 
11368 од 26- VIII-1940  године, да се изда помоћ Југословенској унији за заштиту  
деце у Београду, као помоћ ове градске општине за избегличку француску децу  
у Женеви. Ова одлука је задржана од извршења решењем Краљевске банске 
управе Моравске бановине II  бр. 22950 од 19-IX-1940 г. према чему је цела сума 
од динара 3.000 остала нетакнута. 

Из ове партије XIII позиције 1. „Кредит на недовољно предвиђене 
материјалне расхо де по свима гранама буџета“- неутрошених динара 3.000-
предлажем да се одобри преношење кредита у динара 3.000.-  у корист партије 
IX позиције 1. поменутог буџета, а да се одлука градског већа бр. 11358 од 26-
VIII-1940 год. стави ван снаге, пошто по њој није потребан издатак. 

„Ова сума из партије XIII позиције 1 служи као резервни кредит.“ 
Веће на основу чл. 120. Закона о градским о пштинама 

Решава: 
Да се позиција 1. по партији IX „На редовну новчану помоћ и друге 

потребе сиротињи“ од предвиђених и накнадно одобр ених укупно динара 19.000 
повећа са још 3.000 на терет позиције 1. партије XIII. Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета по буџету за 1940/41 
г. 

Одлука Већа бр. 11358 od 26- VIII-1940 године о којој је напред реч  
ставља се ван снаге, пошто је исту Краљевска банска управа у Нишу, задржала 
од извршења. 

VII бр. 2879. 
Прочитана је о длука VIII бр. 17067/40 овог а већа којом је одобрен кредит 

стручне про дужне школе у Јагодини за 1941/42 го дину у  износу од 55.850 
динара али како је решењем надлежних виших власти одлучено  да буџетска 
1941 година траје 9 месеци, од 1 априла до 31 децембр а 1941 год. то је било  
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потребно овај буџет сразмерно смањити и он је сведен на износ од динара 
40.190, што сада накнадно ваља о добрити. 

Веће на основу чл. 88. За кона о градским општинама и чл. 296. Закона о  
радњама 

Решава: 
Да се у буџет општине гр ада Јагодине за 1941 го д. унесе сума у динара 

40.190.- ради исплате за издржавање стручне продужне школе у Јагодини по  
њеном напред поменутом буџету. 

VIII бр. 2880. 
Прочитан је буџет Трговачке школе јаго динске трговачке омладине у  

Јагодини за време од 1 априла до 31 децембра 1941 године у износу од динара 
14.720.- који је одобрен решењем господина Бана Моравске бановине VIII бр. 
3952 од 18 фебруара 1941 године. 

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама и чл. 296 Закона о  
радњама 

Решава: 
Да се у буџет општине града Јагодине за 1941 го д. унесе сума од 14.720 

динара ради исплате за издржавање Трговачке школе јагодинске трго вачке 
омладине у Јаго дини, по истом напред поменутом буџету. 

IX бр. 2881. 
Претседник г. Поповић Мијалко излаже да је потребно одлуком Већа 

утврдити службеничка места у буџет за 1941 годину, пошто наша градска 
општина још нема израђени статут за своје службенике,  у смислу ч л. 100 Закона 
о градским општинама, којим би се предвиђала службеничка места и њихо ве 
плате. 

Излаже даље,  да су плате службеницима повећане у децембру месецу  
1940 год. процентуално  од конца марта ове го дине, те се отуда у платама 
појављује не само цели динар већ и паре, зато је финансиски одбор поново узео  
у претрес питање о врло  малим повишицама плата и донео  закључак, да се то  
учини заокруживањем плата на целе динаре ради лакшег обрачуна. 

На о снову предлога финасиског одбора,  предњег предлога претседника и 
чл. 88 и 95 З акона о градским општинама Веће 

Решава: 
Да се у буџет градске општине града Јагодине за 1941 го д.  унесу као  

утврђена следећа службеничка места: 
1. Претседник градског поглаварства (накнада за вршење дужности по чл. 83  
Зак. о градским општинама) 4.000 дин. месечно-за 9 месеци 36.000.- 
2. Потпреседник градског пог лаварства (накнада за вршење дужности по чл. 83  
Зак. о градским општинама) 2.800 дин. месечно за 9 месеци 25.200.- 
3. Деловођа (шеф општег отсека и секретар већа) 2.500 динара месечно-за 9 
месеци  22.500.- 
4. Правни референт (шеф суд. и полиц. отсека) дин. 3.200 месечно за девет 
месеци 28.800.- 
5. Пет писара прве категорије месечно по 1.650 дин. за девет месеци 14.850 – 
укупно 74.250.- 
6. Четири писара друг е категорије месечно дин. 1.400 за девет месеци 12.600 –  
укупно 50.400.- 
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7. Два званичника месечно по 1.000 дин. за 9 месеци 9.000 - 18.000.-   
8. Један архивар месечно по 1.900 за девет месеци 17.100.- 
9. Блага јник (шеф финансиског отсека) месечно по 2.500 динара, за девет 
месеци дин. 22.500.- 
10. Рачуновођа (шеф рачуноводства) месечно по 2.500 за девет месеци дин.  
22.500.- 
11. Контролор месечно по 2.420 за девет месеци 21.780 дин. 
12. Три таксатора месечно по 1.230 дин. за девет месеци 11.070 укупнпо динара 
33.210.- 
13. Два мерача месечно 1.200 за девет месеци дин. 10800. укупно динара 
21.600.- 
14. Један мерач месечно 1.050 за девет месеци 9.450.- 
15. Два помоћника мерача  месечно по 900 динара за девет месеци 8.100. у купно  
динара 16.200.- 
16. Један лекар месечно 2.500. за девет месеци дин. 22.500.- 
17. Једна бабица месечно 900 за девет месеци 8.100.- 
18. Један чу ват кланице месечно 1.100 за девет месеци 9.900.- 
19. Два чувара гробља месечно по 900 дин. за девет месеци 8.100 укупно  
16.200.- 
20. Седам ч истача месечно по 800 за девет месеци 7.200 укупно 50.400 динара. 
21. Један инжињер месечно по 3.120 за девет месеци 28.080.- 
22. Командир градске страже месечно по 1.700 за девет месеци 15.300. 
23. Надзорник страже и вароши по 1.550 динара месечно за девет месеци 
13.950.- 
24. Два десетара градске страже месечно по 1.100 динара, за девет месеци 9.900 
укупно 19.800.- 
25. Осамнест стражара месечно по 1.000 за девет месеци по 9.000 укупно  
162.000.- 
26. Два чувара поља по 900 месечно за девет месеци 8.100 укупно 16.200.- 
27. Три чувара винограда по 900  дин. месечно за девет месеци 8.100 – укупно  
24.300.- 
28. Два чувара шуме месечно по 900 дин. за 9 месеци 8.100 укупно 16.200.- 
29. Један чу вар Арачлиског потока месечно по 800 дин. за 9 месеци 7.200.- 
30. Један добошар месечно по 1.000 за девет месеци 9.000.- 
31. Два циганска надзорника месечно по 250, за девет месеци по 2.250 укупно  
4.500.- 
32. Један служитељ-вратар месечно по 1.150 за девет месеци 10.350.- 
33. Један служитељ-вратар месечно по 1.000 за девет месеци укупно 9.000.- 
34. Шест позивара месечно по 900 за девет месеци по 8.100 укупно 16.200.- 
                                   Свега   932.670.- 

X бр. 2882. 
 Прочитан акт среске катастарске секције среза беличког у Јагодини од 28 
новембра 1940 године бр. 1143, наш бр. 15711 који гласи: 
 Ова секција приводи крају своје радове и предвиђа се, да ће за кратко  
време бити образована катастарска управа у Јагодини, која ће припасти у  
надлежност среза беличког. 
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 Катастарска управа имаће велики обим рада у коме ће случају  бити ова 
управа од користи Јагодини, јер ће у њој имати приступа не само поседници са 
територије среза беличког, већ и земљопоседници са осталих срезова, који имају  
своје поседе у о воме срезу. 
 Ну како је ова секција добила акт од Министарства финансија-одељење 
катастра и државних добара, којим се тр ажи хитан извештај о овоме. 
 Да ли може ова секција и после 1.IV-1941 год. остати у досадањим 
канцеларијама-просторијама или не и да ли ће и надаље плаћати кирију за ту  
зграду Градско пог лаварство у Јагодини. 
 Овај извештај потребан је Министарству  да се увиди, да ли ће се 
створ ити могућност за образовање катастарске управе у Јаго дини. 
 Да би о ва секција мог ла поднети извештај Министарству финансија, а у  
интересу саме вароши Јаго дине, моли се Поглаварство да што пре донесе 
извештај овој секцији о овоме. 
 Пристаје ли Поглаварство да и  надаље плаћа кирију у месечном износу  
од 500 динара почев о д 1 априла 1941 године за зграду у ко јој ћ е бити смештена 
катастарска управа у Јагодини или не. 
 Учтиво се напомиње Поглаварству да већина општинских управа-
градских поглаварстава дају своје  зграде или плаћају кирију за смештај 
катастарске управе. 
 Моли се пог лаварство да што  пре по днесе тражени извештај,  како би о ва 
секција могла известити Министарство. 
 После овога развила се дискусија по питању овоме, па на предлог  
претседника г. Поповића Мијалка а на основу чл. 88. Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се у буџет општине гр ада Јагодине за 1941 го д. унесе сума у динара 
4.500-за плаћање кирије од 500 динара месечно за зграду у којој сада послује 
катастарска управа у Јаго дини,  а у којо ј је до  пре извесног времена пословала 
среска катастарска секција за срез белички, то јест за време од 1 априла до 31  
децембра 1941 године, до ког а дана траје о ва буџетска година. 

XI бр. 2883. 
 Прочитан предлог бр. 519/41 који гласи: 
 Технички отсек приступио је састављању предлога програма за израду  
регулационог плана за Јагодину. У погледу надлежности за састављање овог  
програма о дређује чл. 12. Правилника о изради регулационих радова од 14.VI-
1932 н.бр. 8720,  да „Програм саставља општински одбор на предлог  
Грађе винског одбора, који има претходно да расправи, сам или евентуално  
путем анкете, сва потребна питања о уређењу и регулацији насеља.“ 
 Како би било, то мишљење, расправљање, ових веома обимних питања 
путем анкете,  практично го тово немогуће, то предлажем, да Градско веће 
делегира известан број саветодавних органа, можда 3-6, из својих редова и из 
редова осталог грађанства, који имају смисла за уређење града и вољу за 
активну сарадњу и који би имали задатак, да потпомажу грађ. одбор при 
редиговању предлога о програму за израду регулационог плана. Овако  
предложен и од Градског већа усво јен програм одобрава Министар грађевина по  
предлогу надлежног бана. 
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 Обзиром на горе изнешене околности и позитивне про писе част ми је 
молити, да Градско поглаварство изволи Градском већу поднети конкретан 
предлог ради избора проширеног грађевинског о дбора за састављање програма 
о изради регулационог плана за Јаго дину. 
 Веће на основу Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Усваја се предњи предлог и за проширени грађевински одбор за 
састављање програма за израду регулационог плана за град Јаго дину, избира 
следећа лица: 
1. Аранђеловић Илију, електротехничара и потпреседника град. пог лаварства; 2.  
Др. Раковца Станимира, лекара, градског већника; 3. Инж. Стамболића 
Божидара,  градског већника; 4. Ђокића Станимира, професора,  градског  
већника; 5. Марковића Брану, пољ. референта, градског већника; 6. Алексића 
Милашина, кафеџију, градског већника; 7. Илића Ристу, трговца; 8. Стојковића 
Анђелка, предузимача. 

XII бр. 2884. 
 Прочитан предлог бр. 566/41 који гласи:  
 „Краљевска банска управа Моравске бановине одобрила је решењем II  
бр. 7556 од 22.III-1940 године“ Правилник о фонду за извођење регулације града 
Јагодине. 

Чл. 3  овога правилника гласи: „За регу лациони фонд о твара се особени 
рачун у књигама овог а поглаварства, на коме ће се водити сва имовина овога 
фонда. Ова имовина депоноваће се код Државне хипотекарне банке сваког  
месеца.“  
 Наведени члан исказао се у  пракси веома непрактичним. Благајна је 
слала сваки месец целокупне прихо де по овом фонду Хипотекарној банци на 
фондску  уложну књижицу, а готовинска средства, потребна за исплаћивање 
рачуна учињених расхода по  о добреном програму, тражила је од Хипотекарне 
банке. 
 Али како се фонд води на уложној  књижици, то се за исплате потребне 
износе не може отпозвати неким чеком или слично. У сваком поједином случају  
треба претензирати уложну књижицу, што значи да се мора путовати за Београ д.  
Јасно је да се није могло дозвољавати путовање за Београд ради подизања неких  
600 или 1.000 динара, при чему би пут стајао око дин. 300. У пракси се 
причекало, док неки од функционера пу тује по неком послу за Београд и да код 
те прилике иде у Хипотекарну банку, на шта се понекле чекало и 2  до 3 месеца.  
Последица је тога било неуредно исплаћивање рачуна странкама. 
 Ради тога би требало изменити текст чл. 3 у толико,  да се депонује у  
Хипотекарну банку само вишак прихо да, прикупљених на име Регу лационог 
фонда, по о дбитку  расхода, који су  у то време учињени по о добреном програму.  
Депоновање вршило би се квартално, т.ј. свака три месеца, при ч ему се рачу на 
квартале складно буџетској години. 
 У вези горњег образложења ч аст ми је ставити 

Предлог 
 Да Градско  веће изволи изменити чл. 3. Правилника о фонду  за извођење 
регулације града Јагодине бр. 2583 од 27.II.1940 г. који има да г ласи: 
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 Чл. 3. „За регулациони фонд отвара се особени рачун у књигама овог  
Поглаварства,  на коме ће се водити сва имовина фонда.  Ова имовина 
депоноваће се код Државне Хипотекарне банке сваког тромесечја, по одбитку  
расхо да учињених у протеклом раздоб љу а по одобреном програму радова и 
набавке по чл. 6. о вог Правилника.“  
 Са о вим предлогом сложило се рачуноводство овог Поглаварства. 
 Веће на основу чл. 88 и чл. 89 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Одобрава се предњи предлог чл. 3 одобреног правилника о фонду за 
извођење регулације града Јагодине мења се, и пропису је нов текст истога, ко ји 
има да г ласи: 
 „За регулациони фонд отвара се особени рачун у књигама овог  
Поглаварства,  на коме ће се водити имовина овог фонда. Ова имовина 
депоноваће се код Др жавне хиотекарне банке сваког тромесечја, по одбитку  
расхо да учињених у протеклом раздоб љу а по одобреном програму радова и 
набавака по чл. 6 овог Правилника.“  

XIII 2885. 
 Прочитан је израђени грађ евински правилник за наплаћивање 
грађевинских такса, по коме треба наплаћивати таксе у корист регу лационог 
фонда овог Пог лаварства за буџетску 1941 годину. 
 Веће је узело у претрес предвиђене таксе у правилнику, проценило  
садање прилике, па је нашло да све предвиђене таксе ваља наплаћивати, јер су  
исте и до сада наплаћиване. Неке од њих ваљало је повећати с об зиром на 
измењене пр илике.   
 Стога  а на основу  чл. 103. и чл. 126. Грађе винског закона у вези чл. 88. 
Закона о градским општинама Веће 

Решава: 
 Да се за буџетску 1941 годину наплаћују гр ађевинске таксе у корист 
регулационог фонда Градског поглаварства у Јагодини, онако и у оноликом 
износу, како их је о во Веће у тврдило у приложеном правилнику. 
 Ову одлуку заједно са приложеним правилником спровести на одобрење 
и даље по закону поступити. 

XIV бр. 2886. 
 Прочитан предлог бр. 2867/41 који г ласи: 
 По регрутном списку Градског поглаварства у  Јагодини младића рођених  
1921 године уписан је регрут Младеновић Панте Радосав. 
 Одредбо м члана 2 тач. 2. Правила о попуњавању војне силе пописном 
стоком и преносним срествима, свака имућ на задруга по оцени општине и војне 
власти дужна је да набави и издржава прописног јахаћег коња са прибором ако  
плаћа 1.200-2.500  динара  го дишње основне порезе.  По истој  тачки става II  
задруге у градовима које плаћају пр еко 5.000 динара го дишње основне порезе,  
обавезни су да дају јахаћег коња са прибором за своја два задругара,  ко ји 
подлежу служењу у во јци. 
 Задруга регрута М ладеновић Панте Радосава, плаћа о сновну порезу 1.741  
динар. О извештају пореске управе у  Јаго дини бр. 2031 од 10 фебру ара 1941  
године. 
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 Извештава се о предњем Градско веће, ради доношења потребне одлуке 
да ли поменута задруга може држати на лицу места прописног јахаћег коња са 
прибором или не. 
 Веће је узело у оцену материјално стање задруге напред именованог  
регрута, па на о снову чл. 89. Закона о градским општинама доноси о ву 

Одлуку: 
 Да задруга р егрута Младеновића  Панте Радосава,  пекара из Јаго дине није 
у могућности да држи јахаћег коња за свог задругара-регрута Радосава, али 
може да уплати у Ремонтски фонд одго варајућу суму за набавку јахаћег коња и  
прибора. 

XV бр. 2887. 
 Прочитан предлог бр. 2568/41 који г ласи:  
 По регрутном списку Градског поглаварства у  Јагодини младића рођених  
1921 године уписан је регрут Томић Ташка Тома. 
 ...  

Задруга регрута Томић Ташка Томе, плаћа  основну порезу 2.932 динара 
по извештају пореске управе у Јагодини бр. 2037 од 10 фебру ара 1941 године. 
 О овоме се извештава Градско веће, ради доношења потребне одлуке да 
ли поменута задруга може држати на лицу места прописаног јахаћег коња са 
прибором или не може. 
 Веће је узело у оцену материјално стање задруге напред именованог  
регрута, па на о снову чл. 89. Закона о градским општинама доноси о ву 

Одлуку: 
 Да задруга регрута Томића Ташка Томе, ракиџије из Јаго дине, није у 
могућности да држи јахаћег коња за свог задругара-регрута Тому, али може 
уплатити у Ремонтски фонд одговарајућу суму за набавку јахаћег коња и 
прибора. 

XVI бр. 2888. 
 Прочитан предлог бр. 2569/41 који г ласи: 
 По регрутном списку Градског поглаварства у  Јагодини младића рођених  
1921 год. уписан је регрут Мишић Саве Милутин. 
 ... 
 Задруга регрута Мишић Саве Милутина, плаћа основну  порезу 7.114  по  
извештају пореске управе у Јагодини бр. 2033 од 10 фебруара 1941 године. 
 О овоме се извештава градско веће, ради доношења потребне одлуке, да 
ли поменута задруга може држати на лицу места прописног јахаћег коња са 
прибором или не може. 
 Веће је узело у оцену материјално стање задругара напред именованог  
регрута, па на о снову чл. 89 Закона о градским општинама доноси о ву  

Одлуку: 
 Да задруга регрута Мишић Саве Милутина, трго вца из Јагодине, није у  
могућности да држи јахаћег коња за свог задругара-регрута Милутина, али може 
да уплати у Ремонтски фонд о дго варајућу суму за набаку коња и прибора. 

XVII бр. 2889. 
 Прочитан предлог бр. 2571/41 који г ласи: 
 По регрутном списку Градског пог лаварства у Јагодини, младића 
рођених 1921 год. уписан је регрут Џелатовић Гвоздена Живојин. 
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 ... 
 Задруга регрута Џелатовића Гвоздена Живојина, плаћа основну порезу  
2.306 динара по извештају пореске ураве у Јагодини бр. 2034 од 10 фебруара 
1941 године. 
 О овоме се извештава Градско веће ради доношења потребне одлуке да 
ли поменута задруга може држати на лицу места про исног јахаћег коња са 
прибором или не може. 
 Веће је узело у оцену материјално стање задруге напред именованог  
регрута, па на о снову чл. 89. Закона о градским општинама доноси о ву 

 
Одлуку: 

 Да задруга регрута Џелатовић Гвоздена Живојина, адвоката из Јаго дине,  
није у могућности да држи јахаћег коња за свог задругара-регрута Живојина али 
може да уплати у Ремонтски фонд одговарајућу суму за набаву јахаћег коња и 
прибора. 

XVIII бр. 2890. 
 Прочитан предлог бр. 2570/41 који г ласи: 
 По регрутном списку Градског пог лаварства у Јагодини, младића 
рођених 1921 године, у писан је регрут Таушановић Живојина Ду шан. 
 ... 
 Задруга регрута Таушановић Живојина Душана плаћа основну порезу  
48.053,40 динара по извештају пореске управе у Јаго дини бр. 2035 од 10  
фебруара 1941 године. 
 О овоме се извештава Градско веће, ради доношења потребне одлуке, да 
ли поменута задруга може држати на лицу места прописног јахаћег коња са 
прибором или не може. 
 Веће је узело у оцену материјално стање задруге напред именованог  
регрута, па је нашло,  с обзиром да има велико  непокретно имање (њиве, ливаде,  
зграде) да може држати јахаћег коња са прибором. 
 Стога веће на основу ч л. 89. Закона о градским општинама доноси ову 

Одлуку: 
 Да је задруга регрута Таушановић, Живојина, Душана из Јагодине у  
могућности да набави и држи јахаћег коња са прибором за свога задругара-
регрута Душана. 

XIX бр. 2891. 
 Прочитана молба бр. 309/41 Вељковић Миодрага, месара из Јаго дине,  
која г ласи: 
 „Решењем Градског поглаварства у Јаго дини одређен сам за стараоца П.Ј. 
Клефиш инд. из Јагодине а по предмету забране његове покретне и непокретне 
имовине од стране Поглаварства наплату дуга у 68.700 дин. и као судом 
одређ ени старалац примио сам на себе обавезу и дужност, те сам следовао  
свима су дским позивима,  свима позивима Поглаварства,  присуствовао  попису  и 
процени имовине П.Ј. Клефиша и водио сам се као старалац све до окончења 
процеса између Градског поглаварства и Клефиша. 
 Кад је окончан процес између Поглаварства и Клефиша, свима је своје 
наплаћено и то бр аниоцима награда а мени за мој тру д и моју дангубу није 
ништа исплаћено. 
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 Стога молим Градско веће при градском поглаварству у Јагодини да 
изволи донети одлуку, да се мени из касе Градског  поглаварства у  Јагодини 
исплати стараначка награда у 5.000 динара, колико сам издангубио у своме 
послу као мајстор, јер сам редовно за о пштинску  корист сле довао свим судским 
позивима и позивима Градског поглаварства, те сам на тај начин у већој штети 
услед дангубе но што тражим. 
 Поводом ове молбе развила се дискусија у којој је уч ествовало више 
већника. Сви су сагласни да је тражење молиоца Вељковића оправдано, али да је 
означена сума коју он тражи сувише висока. Кад се узме у оцену њего в рад око  
наведеног посла, већина го ворника налази да сума од 2.000 дин. одговара 
њего вом раду и да му толико треба дати. 
 После тога Веће на основу чл. 88. Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се молиоцу  Вељковићу Миодрагу, месару из Јагодине одобри сума од 
2.000 динара, на име старалачке награде код пописа непокретне имовине П.Ј. 
Клефиша, индустријалца из Јагодине, у време спора између њега и овог  
Поглаварства 1937 го дине око наплате кланичне таксе из Т.бр. 382 Зак. о 
таксама. 
 Ову суму у дин. 2.000 унети у буџет о ве градске општине за 1941 г. а по 
одобрењу истог исплату извршити. 

XX бр. 2892. 
 Прочитано решење Краљевске банске управе Моравске бановине под 
III/7 бр, 7067 од 16-III-1940 г. ко је г ласи: 

Господине Бане, 
 Среско начелство у  Јагодини актом бр.  16911/40 год. доставило је Отсеку  
дрвосечни предлог града Јаго дине за 1940/41 год. на преиспитање и одобрење за 
сечу 210 м дрвне масе на рачу н редовног го дишњег ... и 100 м од прореда. Шума 
града Јагодине има 150 х површине, са 70% храста, 20% цера и 10% осталих  
лишћара, и за исту не постоји уређајни елаборат на основу којег би се могло са 
шумом по плану да го сподари. Шума града Јагодине спада у категорију шума 
чл. 56. Закона о шумама са којом се мора по чл. 57. истог закона строго потрајно  
да го сподари а да би се то омогућило, потребно је да постоји привредни план. 
 Отсек предлаже, да се изда одлука Градском поглаварству да за своју  
шуму поднесе привредни план на одобрење до кра ја 1941 год. 
 12-XII-40 год.                                  Шеф отсека шумарство 
       Ниш                                                     инж. Но ванић 
 На основу горњег реферата,  чл. 38. Закона о  Банској управи и чл. 60. 
Закона о шумама 

Решавам: 
 Да Градско пог лаварство у Јагодини о дмах пр иступи изради привредног  
плана за своју шуму и достави га на преиспитивање и о добрење Банској управи 
до краја 1941 год. Уколико се не достави привредни план, убудуће се неће 
одобрити никаква сеча у шуми. 
 Противу овог р ешења,  незадовољна страна има право жалбе у року од 15 
дана пријема преко ове власти на Министарство шума и чл. 117 и 118 Закона о  
управном поступку. 
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 16-XII-1940 год.     Ниш                                  Бан   Ј. Красојевић  
      
 По овом решењу Пог лаварство је затражило од Банске управе у Нишу 
одобрење да израду плана изради Срески шумарски референт, а да ће се зато  
платити 2.000 динара. 
 На о во је Краљаевска банска управа Моравске бановине под III/7 бр. 1661  
од 19-II-1941 год. у путила Поглаварству акт следеће садржине: 
 Привредне планове за недржавне шуме, које немају своју стручну  
управу,  раде по закону о овлашћеним инжињерима –  овлашћени шумарски 
инжињери. По томе закону шумарски инжињери државни чиновници не могу да 
раде привредне планове за овакве шуме. Шумарски инжињери,  државни 
чиновници, могу да раде привредне планове за овакве шуме, али по службеној 
дужности, по чл. 17 поменутог закона, ако у таквим шумама воде стручну  
управу, т.ј. ако су такве шуме поверене на стручну управу државном стручном 
органу. 
 Да би Градско поглаварство саставило привредни план за своју шуму 
треба да поступи о вако: 
 Градско веће треба да донесе одлуку, да стручну  управу своје шуме 
поверава среском шумарском референту у Јагодини. Ову одлуку среско  
начелство ће спровести овом отсеку а овај отсек Министарству шума и рудника 
на решење. 
 Након што  Министарство одобри ову о длуку,  овај отсек издаће потребна 
упутства среском шумарском референту, који ће израдити привредни план по  
службеној дужности, у з накнаду путних трошкова за теренски рад по постојећој 
уредби за државне чиновнике. 
 Препоручу је се Градском поглаварству да овако поступи, јер ће тако  
најбр же израдити привредни план за шуму, и са шумом ће се у будуће с тручно  
управљати према стручним предлозима које ср. шумарс ки референт бу де 
предлагао томе Пог лаварству. 
 Веће је сагласно са предњим предлогом, па стога на основу ч л. 60. З акона 
о шумама и чл. 88. Закона о градским општинама 

Решава: 
 Стручна управа шуме општине града Јагодине, која постоји у месту  
званом „Липар“  поверава се среском шумарском р еференту у Јагодини. 
 Одговарајућ е путне трошкове за теренски рад око израде привредног  
плана сноси ова градска општина по посто јећој уредби за државне ч иновнике. 

XXI бр. 2895. 
 Поводом расписа Земаљског одбора за пропаганду пошумљавања, под.  
бр. 4/41, који је Краљевска банска управа у Нишу под III/7 бр. 1446 од 13.II.1941  
г. доставила среском начелству, Начелство среза беличког актом бр.  4350 од 
19.II.1941 г. наш бр. 2515/41, упутило је акт следеће садржине: 
 Град Јагодина имаде на вашаришту до Воћно-лозног расадника једну  
типичну голет која граду не служи ни на какву корист. Како би овај објект био  
веома подесан ради близине да се по шуми багр емом са ђацима месне Учитељске 
школе и Гимназије и оснују  Гај Краља Петра II моли се за одобрење да в.д.  
срески шумарски референт овога среза са Среским одбором за пропаганду  
пошумљавања поменуто земљиште пошуми, што је свакако и у интересу  самог  
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града. Потребан број садница осигурао би се из бановинских шумских  
расадника. Како је за те послове одређ ен месец март моли се предмет сматрати 
хитним да би се могле саднице правовремено осигурати. О предњем моли се 
известити у повратку предмета са извештајем колика би се површина уступила 
ради потребног бро ја садница. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се дозволи пошумљавање општинске утрине оног дела на левој страни 
друма који води ка Багрдану (лево од Вашаришта), о чему на лицу места 
упознати вр.д. среског шумарског референта, ради даљег рада. 

XXII бр. 2896. 
 Прочитана молба бр. 16302/40 Боровића Драгољуба, из Јагодине ко ја 
гласи: 

Молим управу града Јаго дине да ми изволи одобрити да могу мој плац у 
улици Кнез Милете да оградим, пошто регулисањем улице треба да уплатим за 
земљиште, које припада том Пог лаварству. 

Затим је про читан извештај шефа техничког отсека о вог Пог лаварства од 
21.II.1941 г. који гласи: 
 Пред молиочевим земљиштем налази се појас општинског земљишта,  
који се мора по одредбама чл. 52 грађ. закона апропријисати молиоцу. Ово  
земљиште има површину од 5 ари 91 кв. метра. Градско веће треба да даје 
начелни пристанак, после чега би Техн. отсек приступио потребној процедури 
око отуђивања предметног земљишта. 
 Наглашавам, да молиоц још не намерава зидати,  него моли само да сме 
оградити евентуално заступљено земљиште. 
 Са техн. гледишта препоручујем, да се молиоцу изађе у сусрет. 
 Веће на основу чл. 52 грађевинског закона и чл. 88 Закона о градским 
општинама 

Решава: 
 Да се молиоцу Богојевићу  уступи у  својину 5  ари и 91 кв.  метар  
општинског земљишта од улице Кнеза Милете, која површина посто ји испред 
молиочевог плаца под парц. бр. 2600 исте улице Кнеза Милете, у смислу  
прописа чл. 52 грађевинског закона. Такође му се уступа и 14 м. општинског  
земљишта од исте улице Кнеза Милете ко ја се површина налази испред 
молиочевог плаца под парц. бр. 2595 исте у лице. 
 Ову укупну површину од 6.05 ари уступити молиоцу пошто претходно  
положи новац по процени, коју ће извршити грађевински одбор овог  
Поглаварства. 
 Добијени износ новца има се уплатити у  Регулациони фонд овог  
Поглаварства у смислу чл. 4 Правилника о фонду за извођење регу лације града 
Јагодине. 
 Сви трошкови административни и судски око израде тапије као и при 
препису падају на купца, молиоца Богојевића. 

XXIII бр. 2897. 
 Прочитана молба Динића С.  Светислава, банског инспектора из Ниша,  
која г ласи: 
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 „Крајем 1940 г. издао сам своју збирку песама „Наша земља и људи“. 
Књига садржи велики број ро дољуб ивих песама, пуних националног духа, тако  
потребног за данашњицу. 
 Поред тога песмом „Ој Мораво“  и другим опевана је Морава а песмом 
„Негде у пољу“ стр. 42 опевана је непосредно околина Јаго дине-Арачлиски 
поток. 
 Веру јем да ће ми Пог лаварство као мештанину, који се поноси сво јом 
Јагодином, откупити већи број књига и разделити их сиротој деци и ученицима 
за награду. (Наводим да ми је откупљено доста књига о д општина: Краљевачке,  
Поглаварства у Нишу и др.)  
 Томе Поглаварству изузетно чиним попуст од 25% за књигу од 20 динара 
и 20% за ону од 15 динара, с напоменом да ћу дати друго издање књиге са 
фотографијама, али под у словом да ми се откупи већи бро ј. 
 Молим за што скорију одлуку по ово ј мојој пону ди, како би сам могао  
откупити остатак књиге из штампарије. 
 По овој ствари развила се дискусија и утврђено је да књига одиста 
одговара данашњици, и да је веома добр а за поклон ђ ацима. 
 Стога на предлог претседника г. Поповића Мијалка, Веће на основу чл.  
88. Закона о градским општинама једног ласно 

Решава: 
 Да се од г. Димића С. Светислава по предњој молби откупи 100 књига 
„Наша земља и људи“ по цени о д 12 дин. комад, што износи 1.200 динара. 
 Исплату извршити на терет партије XIII позиције 2 „На непредвиђене 
потребе“ по буџету за 1940/41 го дину. 
 Примљене књиге да се уступе про светним установама у Јаго дини као  
поклон општине града Јагодине, ради р аздељивања ученицима. 

XXIV бр. 2898. 
 По поднетим молбама за месечну новчану помоћ, пошто је Већу по знато  
сиромашно стање молилаца, о но је сагласно у томе да им се помогне. 
 Стога на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Да се од 1 априла 1941 године, па до конца 1941 год. буџетске наплаћу је 
месечно на име новчане помоћи и то : 
1. Перки уд. пок. Живојина Нинића, бив. општ....доцније чистача, дин. 200.- 
2. Даници у д. пок. Станимира Стојановића, бив. град. страж. дин 200.- 
3. Филипу Станојевићу, земљораднику из Јагодине динара 100.- 
4. Јуци М. Лазаревић сестри Саве пинтера динара 100.- 
     ----------------------------------------------------- 

Свега  динара                           600.- 
 Исплату вршити из позиције на помоћ  општинској сиротињи по буџету  
за 1941. годину. 

XXV бр. 3083. 
 Прочитана је молба Зорке удове пок. Душана Јанковића, бив. трговца из 
Јагодине од 24 јануара 1941 године која гласи: 
 Још 1927 г. донета је одлука тог поглаварства под бр. 8687 од 3.IX.1927  
год. По молби и пристанку мог пок. мужа Душана Јанковића бив. трг. из 
Јагодине која је заведена под бр. 7527 о д 1.VIII.1927 год. и бр. 2870/26 год. да се 
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исплати по 5 динара кв. мет. за узето земљиште за гробље ко је је својина тога 
поглаварства. 
 Како је та одлука одобрена од стране надлежне власти иста је постала 
извршна то молим поглаварство и веће, да својом другом одлуком оснажи 
одлуку бр. 8687 и да ми се досуђена сума по кв. метру исплати за заузето  
земљиште. 
 Прочитан је затим предмет под. бр. 8687/27 у коме се  налази понуда пок.  
Душана Јанковића од 30 јула 1927 под. бр. 7527, као и одлука одбора општине 
Јагодине од 26 августа 1927 године под. бр. 7527, надлежно о добрена, којом је 
уважена понуда по к. Душана да му се исплати из општинске касе по 5 дин. од 
квад. метра  за 1574 кв. метра његовог земљишта заузетог за про ширење гробља. 

Како пак почив. Ду шан све до своје смрти није издао општини тапију на 
заузето земљиште то исплата није извршена. 
 Веће је даље, нашло,  да се одговарајућ а сума за означено земљиште не 
може исплатити молиљи Зор ки, нити ма коме другоме, без извршног решења 
надлежног суда о наслеђу имовине пок. Душана и без тапије на исто имање. 
 На основу изложеног и чл. 88 Закона о градским о пштинама Веће 

Решава: 
 Одбија се милиља Зор ка Д. Јанковић од тр ажења напред изложеног, као  
на закону неоснованог, о чему је известити 

XXVI бр. 3084. 
 На о вој седници су пале оптужбе противу чувара винограда на Ђурђевом 
брду,  који су доста лабави у  извршењу своје дужности услед чега  су  за време 
зиме причињене знатне штете, разбијањем вила, о дношењем ограде, ствари итд. 
 Говорили су већници г.г. Др. Станимир Раковац, Др. Димић, Станимир  
Ђокић,  Брана Марковић, Милун Јевтић,  Радоје Радојевић и др. па Веће на 
основу ч л. 88. З акона о градским општинама 

Решава: 
 Да се чу варима винорада ове градске општине, који чувају винограде на 
Ђурђевом брду, наплаћу је на име казне до 30% од њихове плате, ако се 
виноградима или вилама учини штета,  а кривац се у о пште не пронађе.  Казна да 
се унесе у корист општ. касе. 
 Ово решење саопштити чу варима винограда ради знања. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа               Оверавају градски већници        Претседник 

 
 

Записник 
 

 21 редовне седнице Већа  Градског  пог лаварства у Јагодини одржане на 
дан 20 марта 1941 г. у 8 часова у вече у сали Градског пог лаварства у Јагодини. 

Дневни р ед: 
(следећи) 

 Седници претседава претседник г. Поповић Мијалко а истој присуствује 
и потпреседник г. Аранђеловић Илија. 
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 Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од којих су  сви примили позиве осим двојице који су на путу, приступљено је 
прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли већници г.г.: Стојковић  
Даца, Ђокић Станимир, Тасић Јован, Марковић Душан, Милојевић Душан,  
Радојевић Радоје, Алексић Милашин, Стојановић Миливоје, Др. Димић Ст.  
Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Коста, Вељковић М ладен,  
Зивгаревић Стеван, Златановић Димитрије, Цветковић  Станоје, Мишић 
Димитрије, Васић Милутин, Милошевић Будимир, Живановић Бранислав,  
Јовановић Душан, Томић Ташко. Укупно 22 већника. 
 Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о градским општинама,  то претседник г. Поповић Мијалко отвара седницу и 
предлаже да се изберу два већника за овераче записника. 
 Веће једног ласно изабира за овераче већнике г.г. Стојковић Дацу и 
Јевтић Милуна. 
 Прочитан је записник од 24-II- 1941 г. који је примљен без пр имедбе. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 4011. 
 Прочитан је предлог претседника г. Поповић Мијалка, који г ласи: 

„Господо већници, 
 Пре неколико дана умро је у Нишу један од веома ретких неустрашивих  
бораца за наше народно у једињење и ослобођење, наш Јагодинац коњички мајор  
Милутин Петковић. Широка јавност наше земље одала му је заслужено  
признање,  а нарочито наша војска која га је са пуно искреног бо ла испратила до  
вечне му куће. 
 Позивам Вас,  да у знак нашег великог бола за изгуб љеним храбрим  
славним борцем, устанемо и једним минутом ћутања одамо му последњу пошту.  
Слава му! (Сви већници устају са узвиком: Слава му!) После ћутања од 1 минута 
опет сви вичу: Слава му! 
 У исто време, а да би врлог нам покојника задржали у трајној успомени,  
предлажем: 
 да се једна од улица града Јагодине назове именом мајора Милутина 
Петковића. Сматрам да би улица Бријанова мог ла бити прекрштена и да се 
назива улица: Мајор а Милутина Петковића. Да се нова улица између  
парцелисаних плацева Мила Трпковића, хлебара, назове у лица Бријанова.“  
 Веће усваја у потпуности предњи предлог претседника и на основу  
Закона о градским општинма 

Решава: 
 Да се садања улица Бријанова назове улицом Мајора Милутина 
Петковића. 
 Нова улица која се налази између испарцелисаних плацева Мила 
Трпковића, хлебара, која се налази позади кафане „Темнић“  и пру жа се на 
северо исток ка имању Пиваре, да се назове Бријанова. 

II бр. 4012. 
 Прочитана је молба бр. 3740/41 инд. Л. Шпартаља-машинско и 
металург ијско предузеће из Београда, која г ласи: 
 „Потребно ми је земљиште у атару општине Јагодинске на коме бих  
подигао „Фабрику за израду предмета за земаљску одбрану“. У ово ј фабрици 
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одмах у поч етку рада упослио бих око 500 радника, међу којима би било и око  
половину женских радница. 
 Као  пого дно земљиште за подизање ове фабрике откупио бих један део  
земљишта на вашаришту, својину тога поглаварства, а које је означено на 
приложеној скици у површ. о д 11.64,13 хектара. Поред о вог земљишта потребно  
би било да то градско поглаварство још прибави земљиште од бановинског  
Лозно-воћног расадника у површини од 3.11,50 хектара затим земљиште од 
Илије Митровића, из Јаго дине,  у површини од 1.85,92 хектара,  и земљиште од 
Петра Николића, из Јаго дине, у површини од 0,34,39 хектара, што је то све 
означено на приложеној скици, тако да се комасацијом означених површина 
образује један комплекс укупне површине 16.95,94 хектара. 

Да би овај комплекс земљишта у површини укупно око 17 хектара,  
образовао једну парцелу, општина би могла са својим суседима да изврши 
трампу-размену уступајућ и им своје земљиште у истој површини, тако, да мени 
општина бу де дужна уступити цео комплекс земљишта у означеној површини 
од око 17 хектара. 
 За такав цео  комплекс земљишта у површини 17 хектара нудим општини 
накнаду у суми од дин. 350.000.- с тим да ми општина на цео комплекс 
земљишта изда тапију. 
 Овим узимам слобо ду напоменути Поглаварству следеће: 

По одредбама тач. 5 чл.  88 Закона о градским општинама, дато је право  
Поглаварству да се стара за унапређе ње народног господарства-односно стара за 
унапређ ење трговине,  занатства и индустрије у дотичном месту,  а по о дредбама 
чл. 94 и 113 истог закона дато је право граду да може да ос новне имовине, као  
што је непокретно имање, да отуђи земљиште било уз накнаду, или без ове што  
значи поклоном. Ово се нарочито може учинити у циљу подизања и унапређења 
индустрије у дотичном месту. 
 С обзиром на то, да би подизање оваквог предузећа у Јагодини било од 
велике користи како по само место,  тако  и по  његову околину, сматрам да би 
Поглаварство требало да учини све са своје стране, да би ми се остварило  
уступање горњег комплекса земљишта. 
 Градском поглаварству је познато, да у оним местима, где посто је 
индустријска предузећа, она чине благодет како самом есту, тако и његовој 
околини тиме: што велики број радника добија запослење и могућност за 
опстанак у месту како тих радника тако и њихових породица. На тај начин и 
град добија већи број имућнијих грађана, способних да тро ше, што се 
индиректним путем повећава благостање града. 
 Напомињем још и то: да се све општине у којима се подижу нове 
индустрије, даје овима разне бенефиције и повластице као што су: бесплатно  
уступање земљишта, ослобођење о д општинског приреза и осталих дажбина за 
известан број година, само да би у своје место привукле нову индустрију. 
 Налазим за кор исно да напоменем и то, да сам имао неколико понуда и  
од других општина, да у  дотичним местима подигнем ово  предузеће, са већим 
бенефицијама и повластицама, али да их нисам прих ватио из извесних личних  
обзира, те се стога првенствено и обраћам градском поглаварству у Јагодини 
овом молбом за уступање потребног ми земљишта. 
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 Ако би са тим пог лаварством дошао до спор азума у погледу уступања 
овог земљишта, онда би ми се овим дала могућност да своје предузеће у току  
рада од неколико година про ширим до максимума, тако да би могао веро ватно  
упослити и до 1000 радника, те би се тиме највише помогло сиро тније 
становништво града Јагодине и о колине. 
 Сматрам, да б и се у овоме требало изаћи у сусрет у толико пр е, што се 
тиче подизања фабрике за земаљску одбрану, јер би се тиме учинила и једна 
велика услуга нашој о таџбини. 
 На основу изнетих разлога и чињеница, молим Поглаварство да ову моју  
молбу са својим предлого м изволи изнети на решење градском већу ко је молим 
да је усвоји, па ме затим о резултату обавести.“ 
 Прочитан је, затим, акт Министарства војске и морнарице-артиљеријско-
техничко одељење пов.  бр. 5851/41 достављен нам од стране Краљев. банске 
управе у Нишу 10 марта 1941 год. под II бр. 1193, да се са решењем предње 
молбе убрза. 
 Пошто је инж. Поглаварства,... објаснио приложену скицу, развила се 
дискусија, у којој су учествовали већници г.г. Јевтић Милун, Др. Димић, Ђокић  
Станимир, па Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 1) Да се молиоцу инж. Шпартаму, из Београда, уступи непокретно имање 
општине града Јагодине, ко је постоји на Вашаришту, по израђеном плану, по  
цени од 5 динара кв.  метар (50.000 дин. хектар) а у по вршини о д 11 хект. 16 ари 
и 28 кв. метар. 
 2) Што се тиче имања бановинског расадника, ово поглаварство ће 
помоћи молбу инд. Шпартама код банске управе у Нишу, да о ва изађе у сусрет 
молби,  т.ј.  да му  имање уступи бесплатно и да потребне размене изврши са 
суседним имањима Митро вић Илије и Николића Петра,  из Јагодине. Но за успех  
ове интервенције Поглаварство не прима никакву обавезу. 
 3) Општинско имање под тач. 1  овог решења уступа се под условом да 
инж Шпартам односно његово предузеће, на истом у року од две године 
подигне фабричка постројења у ко јима ће бити упослено најмање 500  радника 
дневно. 
 Ако  молилац не поступи по  тачци 3  ове одлуке, општина ће 
искоришћавати имање за две године, а после тога рока молилац мора општини 
плаћати 100.000 дин. го дишње накнаде док фабрику не подигне у смислу  
прописа тачке 3. Но ако фабрику  не подигне ни за три го дине, т.ј.  укупно  за пет 
година од како му је имање уступљено, уговор се раскида на штету, и имање се 
мора вратити о пштини без икакве накнаде. 

III бр. 4013. 
 Прочитан је буџет Државне народне школе (Вежбаонице учитељске 
школе) у Јагодини за 1941 год. наш бр. 3315/41 по коме укупни расхо ди за 
буџетску го дину, од 1 априла до 31 децембра 1941 го д. износе динара 88.850, а  
приходи дин. 3.772 те се остатак у дин. 85.078, ради подмирења предвиђених  
расхо да има унети у буџет општине града Јагодине за ову 1941 буџетску годину. 
 Веће је прегледало овај буџет и нашло да је све то предвиђено као р асход 
по истом, потребно и да се мора тако учинити за потребе школе и њено  
издржавање. 



Записници Градског поглаварства у Јагодини 

 

 81 

 Стога на основу чл. 4 Правилника за извршење уредбе о издржавању 
народних школа чл. 23 За кона о народним школама и чл. 88 За кона о градским 
општинама, Веће 

Решава: 
 Одобрава се буџет Државне народне школе (Вежбаонице уч ит. школе) у  
Јагодини, за бу џетску 1941 год. по коме се предвиђа сума у дин. 85.078 за 
подмирење укупних расхода,  с тим да се та сума унесе у буџет о пштине града 
Јагодине за буџетску 1941  го д. која траје о д 1 априла до 31 децембра 1941 год. а 
исплата врши по по стојећим прописима. 

IV бр. 4014. 
Прочитана је молба Џуфића Николе, писара овог Пог лаварства, да му се 

плата повећа, пошто врши дужност правног референта овог Поглаварства. 
 Тим поводом претседник г. Поповић Мијалко извештава Веће да је 
ранији одређени вршилац дужности правног референта овог пог лаварства 
Сто јковић Живота, на војној вежби још од 15 новембра 1940 год. и пошто је 
молилац Џуфић правник, он га је одредио за заступника вршиоца дужности 
правног референта, коју дужност стално отправља. Предлаже Већу да се 
Џуфићу плата повећа, тако да он имадне исте принадлежности као и писар I  
класе, јер он прима плату писара II класе. Али како нема ни једног празног  
места писара I класе, претседник предлаже да се Џуфићу принадлежности 
издају из позиције предвиђене на плату правног референта, а да бу ду у висини 
плате писара I класе, т.ј. дин. 1.650.- месечно, колико је предвиђено одлуком 
Већа за уношење у нови буџет за 1941 год. Место писара II класе, ко је сада 
заузима молилац Џуфић, има да остане празно. 
 Веће је сагласно са предњим предлогом претседника, па на основу  чл. 88  
у вези ч л. 154 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да дужност правног  референта овог Поглаварства врши писар  овог  
Поглаварства Џуфић Никола, дипломирани правник, с тим да му се месечне 
принадлежности повећају на висину плате писара I класе, а место писара II  
класе, које о н сада заузима, да остане празно. 
 Принадлежности Џуфићу Николи исплаћивати из позиције предвиђене за 
плату правног референта док се не упразни које од места писара I класе. 
 У пог леду принадлежности за Џуфића Николу ова одлука има да важи од 
1 априла 1941 године. 

V бр. 4015. 
 Присутни грађани код начелства. 

VI бр. 4016. 
  Прочитна је молба бр. 2930/41 г. Алфреда Ерлиха, прив. чиновника из 
Јагодине, која гласи: 
 „Ја доле потписани Алфред Ј. Ерлих, рођен 27 децембра 1909 год. у  
Костелцу, срез Радовнички, банов. Дравска обраћам се горњем Пог лаварству са 
учтивом молбом да ме прими у завичај града Јагодине. 
 У Јагодини живим од 9 новембра 1931 год. непрекидно и запослен сам у  
пивари Мих. Ј-Косовљанина. 
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 Прилажем свој крсни лист са простим преводом као и препис 
домовинског листа и надам се, да ће градско поглаварство града Јагодине мо јој 
молби изаћи у сусрет.“  
 Потврђујемо да су горе наведени подаци нашег чиновника г. Алфреда Ј.  
Ерлиха тачни и да се у свему слажу са документима у оригиналу, који се код нас 
налазе,  као и то, да је дотични код нас запослен непрекидно од 9 новембра 1931  
год. па све до данашњег дана. 
      С поштовањем: 
     Парна пивара, фабр ика слада и квасца 
     Мих. Ј. Косовљанин  Јагодина 
                      Р. Шрамек ср.              Бекерус ср. 
 Већу је познато да молилац испуњава све услове из чл. 13 Закона о  
градским општинама, па пошто је именовани држављанин Краљевине 
Југославије, то на основу изложеног и ч л. 11 За кона о градским општинама 

Решава: 
 Да се Алфред Ј. Ерлих, приват. чин. из Јагодине, прими у завичајност 
општине града Јаго дине, о чему га известити, кад ово решење постане извршно 
и увести га у књигу завичајника о ве градске општине. 

VII бр. 4017. 
 Прочитана је молба бр. 3710 /41 г. Арношта Вистера, музичара из 
Велкабистена, бив. Чехословачке републике, која г ласи: 
 „Молим Пог лаварство да ме прими за грађанина-житеља града Јаго дине,  
пошто сам овај град заволео. Живим од 1920 г. у Југославији. Ожењен сам 
женом Југословенком. Син ми се ро дио у Југославији и не мислим да се више 
вратим у Чешкој, јер ради тога ми је потребно ово, да бих добио држављанство  
Југословенско и примио све обавезе као прави Југословен. 
 Веће на основу чл. 13 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се молилац Арношт Вистер прими у завичајност општине града 
Јагодине, ако бу де примљен у поданство Краљевине Југославије. 

VIII бр. 4018. 
По прочитаним молбама за новчану помоћ, Веће на основу чл. 88 Закона 

о градским општинама 
Решава: 

 Да се издаје на име новчане месечне помоћи и то: 
1) Зорки уд. Ђ. Ђорђевића, Левачка ул. дин. 100; 2) Драги кћери поч. Драгољуба 
Ђорића, ул. Љ. Симића дин. 100; 3) Љубици уд. пок. Спире Марићевић, дин.  
100; 4) Симки Ј. Милошевић, Левачка у л. дин. 100; 5) Десанки Лукић, домаћ. у л.  
Панајот. дин. 60; 6) Мијајлу Симићу, зв. Мики баџи дин. 100; 7) Мици 
Мијатовић, кћер поч. Ракића дин. 100; 8) Катици у д. Јовић дин. 60; Свега динара 
720.- 
 Ова помоћ  има се исплаћивати именовима из буџетске позиције 
предвиђене на помоћ сиротињи, а исплата да се почне од дана кад се  буџет за 
1941 год. одобр и. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа             Оверавају градски већници             Претседник 
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Записник 
 

 Свечане седнице Већа градског поглаварства у Јагодини, одржане на дан 
28 марта 1941 год. у 7 ½  часова у вече, у сали Градског поглаварства у Јаго дини. 
 Присутни су: 
 Претседник Градског поглаварства и Већа г. Поповић Мијалко и градски 
већници г.г. Др. Раковац Станимир, Сто јковић Даца, Ђокић Станимир,  
Марковић Душан, Алексић Милашин, Др. Димић Михајло, Шрамек Рудолф,  
Јевтић Милун, Радичевић  Коста, Витић Видоје, Јаћимовић Војислав, З ивгаревић  
Стеван, Недељковић Станиша, Васић Милутин, Живановић Бранислав, Крстић  
Љубомир, Јовановић Душан, Томић Ташко.  Укупно 19 већника.  Дошао је по  
закону довољан број за доношење пуно важних о длука чл. 71 За кона о градским 
општинама. 

Претседник г. Поповић Мијалко отвара седницу и позива све присутне 
већнике да г а слушају. 
 Затим г. Поповић Мијалко у кратком лепом говору излаже, као што је 
познато широм наше велике и лепе Отаџбине, да је Његово Величанство млади 
краљ Петар II јуче преузео Краљевску власт у своје руке. Моменти у којима он 
на  
власт ступа,  веома су  тешки. Ду жност је свију нас да будемо  уз нашег младог  
Краља и да му сву могућу потпору укажемо, јер  то захтева интерес нашег  
народа и Отаџбине. 
 Затим сви градски већници устају и заједно са претседником кличу  
Њ.В.Краљу, Краљици Марији, Влади и целокупном нашем народу. 
 После овога, на предлог претседника, Веће је једног ласно решило  да се 
упуте телеграфске честитке Њ.В. Краљу Петру II, Краљици Марији,  
претседнику владе Симовићу, Министру војном ђенералу Богољубу Илићу и 
министру унутрашњих послова Срђ ану Будисављевићу. 
 Садржина телеграма која се има упутити Њ,В. Краљу Петру II г ласи: 
 „Градско поглаварство града Јагодине са својим Већем са данашње 
свечане седнице поздравља Ваш долазак на престо  славних Карађорђевића  и 
преузимање Краљевске власти, са осећањем непоколебљиве верности и 
оданости своме Краљу и Отаџбини. 
 Молимо се Свевишњем за Вашу дуговечну владавину на срећу и 
напредак Отаџбине и наро да. 
     Претседник Градског погл. и Већа 
                Мијалко Поповић 
 Пошто су проч итани и друг и телеграми који се има упутити напред 
именованима, ове свечана седница је завршена са узвиком „Живео Краљ Петар  
II ! 
 Деловођа              Оверавају градски већници             Претседник 
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Записник 
 

 22 редовне седнице Већа градског пог лаварства у Јагодини одржане на 
дан 28 марта 1941 год. у 8 часова у сали Градског поглаварства у Јагодини. 

Дневни р ед: 
(следећи) 

 Седници претседава г. Поповић Мијалко. 
 Пошто је установљено да су  за о ву седницу позвани сви градски већници 
од којих су сви примили позиве, осим четворице, који су на путу ван места,  
приступљено је прозиву,  па је установљено да су на ову седницу дошли већници 
г.г Др. Раковац Станимир, Стојковић Даца, Ђокић Станимир, Марковић Душан,  
Алексић Милашин, Др.  Димић Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун,  
Радичевић Коста,  Витић Видоје,  Јаћимовић Војислав, Зивгаревић Стеван,  
Недељковић Станиша, Васић Милутин, Живановић Бранислав, Крстић  
Љубомир, Јовановић Душан, Томић Ташко. Укупно 19 већника. 
 Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о градским општинама,  то претседник г. Поповић Мијалко отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за овераче записника. Веће једног ласно  
изабира за о вераче г.г. Сто јковић Дацу и Др. Д имића Михајла. 
 Прочитан је записник са прошле седнице,  који је примљен без примедбе.  
После о вога приступило се раду. 

I бр. 4521. 
 Прочитана је молба инд.  Л. Шпартама из Београда, да му се уступи 
бесплатно општинско имање на Вашаришту и да се поради код Банске управе у 
Нишу да му и она уступи бесплатно део имања од воћног расадника, као и 
потребну трампу са суседним имањима Митро вића Илије и Николића Петра, те 
да на истом подигне фабрику за израду предмета за земаљску одбрану. 
 За све то молилац нуди о пштини града Јаго дине,  на име поклона су му од 
дин. 585.000.- 
 Веће је поново узело питање у претрес у  вези своје одлуке од 20  марта 
1941 г. бр. 4012, па се развила дискусија у којој је учествовало више већника. 
 Пошто је покренуто питање опширно претресено, Веће је на основу чл.  
88 Закона о градским о пштинама донело ово 

Решење: 
 Веће у свему остаје при својој одлуци бр. 4012 од 20 марта 1941 г. о чему  
известити молиоца ради знања. 

II бр. 4522. 
 Прочитан је протокол лицитације од 28 марта 1941  г. о издавању под 
закуп општинског права наплате кланичне таксе за ову буџетску го дину, по  
одлуци Већа бр. 2728/41 надлежно о добреној,  а по коме протоколу се види да је 
постигнута највећа цена од дин. 57.000, док је за протеклу буџетску годину  
износила преко 200.000 дин. 
 Веће налази да је понуђена цена од стране најповољнијег лицитанта 
Поповића Јаћима,  веома ниска и не одго вара  општинским интересима, па се 
стога на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 



Записници Градског поглаварства у Јагодини 

 

 85 

 Не у важава се напред поменути протокол лицитације. 
 Наплату кланичке таксе из тар. бр. 382 Закона о таксама да врши Градско  
поглаварство, преко својих органа до даље одлуке већа. 

III бр. 4523. 
 Прочитан је предлог бр. 4006/41 за продају два општинска вола, ко ји 
гласи: 

 „Као ру ководилац возним парком тога пог лаварства част ми је поднети 
следећи извештај: 

Један пар (два вола) својина тог а Поглаварства који су скоро купљени 
посве су  неспособни за сва рад који се изводи стоком код тога поглаварства а  
нарочито грађ евинских радова који се изводе у режији тим пре што су много 
злојешни те тиме све више слабе и  своју вредност губе, а послови који се сада 
изводе па и надаље биће много у застоју. 

О предњем извештавам Поглаварство, да овај извештај сматра као хитан 
и по њему даље донесе решење.“ 

Руководилац Драг. Сагић, с.р. надзор. воз. парка 
Затим је прочитано решење претс едника које г ласи: 
„Према предњем реферату руковаоца возним парком овог Поглаварства,  

а на основу  чл. 96  Закона о гр адским општинама и указане потребе,  а с об зиром 
што  у Јагодини по стоји само среда као пијачни дан са рогатом стоком, а то је 
данас 26-III-1941 г., па да послови не би били много у застоју и поменути волови 
трошили храну без користи а још и њихова вредност много смањила на штету  
самог Поглаварства, а још имајући у виду претстојеће грађе винске ра дове ко ји 
има да се изводе у режији при овом Поглаварству, тим пре што сам се лично  
уверио о наводима у предњем реферату 

Решавам: 
Да се још данас на овд. пијаци продаду два о пштинска вола из слободне 

руке и добијен новац унесе у касу овог поглаварства у корист предвиђене 
позиције буџета овог поглаварства „приход од про дате стоке.“ 

Продају ће извршити потписати у присуству г. Бранимира 
Миловановића, конт. овог Поглаварства и г. Милашина Алексића, већника овог  
Поглаварства. 

Ово решење са рефератом руковаоца изнети градском већу на одобрење 
на првој наредној седници. 

Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 
Решава: 

Одобрава се напред изложена радња претседника г. Поповића Мијалка, о  
извршеној продаји два општинска вола. 

IV бр. 4524. 
Прочитан је протокол лицитације од 28 марта 1941 г. по коме је 

општински дућан бр. 1 на пијаци, уступљен под закуп Стефановић Јездимиру  
трговцу  из Јаго дине по  цени од дин. 370  месечно за време о д 1  априла 1941 год.  
до 31 октобр а 1942 год. по што је понудио највећу цену лицитацијом. 

Веће налази да је понуђена цена повољна, па с тога и на основу чл. 88 
Закона о градским општинама 

Решава: 
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Одобрава се да закупац општинског дућана бр. 1 на пијаци бу де 
Стефановић Јездимир трговац из Јагодине по  лицитационој цени од дин. 370 
месечно  за време од 1  априла 1941 го д. до 31  октобра 1942 го дине,  по  
прописаним и прихваћеним у словима. 

V бр. 425. 
Реферат као под тачком IV. 
Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
Одобрава се да закупац општинског дућана бр. 2 на пијаци бу де 

Стефановић Јездимир, трговац из Јаго дине по лицитационој цени од дин. 360 
месечно за време од 1 априла 1941 г. до 31 октобра 1941 године по прописаним 
и прихваћеним условима. 

VI бр. 4526. 
Реферат као под тачком IV. 
Одобрава се да закупац о пштин. дућ ана бр.  3 на пијаци буде Стефановић  

Јездимир трговац из Јаго дине по лицитационој цени од дин. 310 месечно за 
време од 1 априла 1941 год. до 31 октобра 1942 год. по прописаним и 
прихваћеним условима. 

VII бр. 4527. 
Реферат као под тачком IV. Веће 

Решева: 
 Одобрава се да закупац о пштин. дућ ана бр.  4 на пијаци буде Стефановић  
Јездимир, трг. из Јаго дине по лицитационој цени од дин. 230 месечно за време 
од 1 априла до 31 октобра 1942 год. по прописаним и прихваћеним условима. 

VIII бр. 4528. 
 Реферат као под тачком IV.  Веће 

Решава: 
 Одобрава се да закупац општинског дућана бр. 5 на пијаци бу де 
Стефановић Јездимир, трговац из Јаго дине по лицитационој цени од дин. 220 
месечно за време о д 1 априла 1941 год. до 31 октобра 1942 го д. по прописаним и 
прихваћеним условима.  

IX бр. 4529. 
 Прочитана је молба Јовановића Живојина, трговца из Јаго дине, да му се и 
за о ву буџетску го дину наплаћу је иста цена као и до сада за заузето земљиште 
на пијаци код хотела Михајловића једним киоском, у коме продаје 
монополисане ствари и остале посластице. До сада је плаћао 30 дин. месечно. 
 Већу  је познато сиромашно стање и слаб р ад молиоца, ко ји иначе уредно  
плаћа, па на основу тога и чл. 88 Закона о градским општинама  

Решава: 
 Да се од Јовановића Живојина,  трговца из Јагодине, наплаћује на име 
таксе за запремање општинског земљишта на пијаци код хо тела „Михајловић“ 
киоском, у  коме обавља продају монополисаних ствари и других посластица,  по  
30 динара месечно, почев од 1 априла па до конца децембра 1941 год. за ко је 
време траје буџетска 1941 год. што у купно износи 270 динара. 

X бр. 4530. 
 Прочитан је протокол лицитације бр. 4330/41  о д 28/III-1941 г., по коме је 
ђубре из општинске штале, са улица и пијаце за бу џетску 1941 год.  ко ја траје од 
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1 априла до 31 децембр а 1941 г. продато Милутину Ристићу, трговцу из 
Јагодине, по прописаним условима, пошто је на лицитацији највећу цену  
понудио, у дин. 4001. 
 Веће налази да је ова цена повољна, јер до сада није била толика већ  
мања, па с тога и на основу ч л. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Одобрава се лицитациона продаја ђубрета из општинске штале, из улица 
и са пијаце града Јаго дине, Ристићу К. Милутину, трговцу из Јагодине, по цени 
од дин. 4001, по прописаним условима, а за време од 1 априла до 31 децембра 
1941 г. за које време траје буџетска година. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа             Оверавају градски већници            Претседник 
 
 

Записник 
 

1-прве седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, одржане на дан 
12- јуна 1941 год. у 4 часа после подне, у сали градског поглаварства. 
 Присутни су : г. Рад. С. Петковић, начелник среза беличког; г. Трифун 
Ђурић, претседник Градског поглаварства, затим досадањи као и 
новопостављени градски већници и потпредседник. 

I 
Г. Петковић, срески начелник је прочитао  решење одређеног вршиоца 

дужности Бана Моравске бановине од 5 јуна 1941 год. којим се, по указаној 
потреби и по чл. 2 и 3 Зак. о изм. и допунама Зак. о општинама разрешавају  
дужности досадањи градски већници и то: Др Раковац Станимир, Стојковић  
Даца,  Ђокић Станимир,  Тасић Јован, Вукићевић Младен, Марковић Душан,  
Стамболић Божидар, Милојевић Душан, Марковић Момчило, Радојевић Радо је,  
Алексић Милашин, Стојановић Миливоје, Марковић В. Јован,  Милојковић  
Душан, Др. Динић Михајло,  Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Коста,  
Вељковић Младен, Витић Видоје, Јаћимовић Војислав, Зивгаревић Стеван,  
Златановић  Димитрије, Спасо јевић Бошко, Цветковић Станоје, Мишић 
Димитрије, Недељковић  Станиша, Марковић Бранислав, Васић Милутин,  
Живковић Вукашин, Симић Стеван, Милошевић Будимир, Живановић  
Бранислав,  Крстић Љубомир,  Јовановић Душан и Томић Ташко; а на њихо ва 
места постављени су за потпредседника и већнике следећа лица: 
I за потпредседника: г. Момчило Симић, економ. 
II за градске већнике: 1. Ђорђевић Тома, адвокат, 2.  Клефиш Тодор6, 
индустријалац,  3. Коцић Мика,  воскар, 4. Уро шевић Драго љуб, бравар, 5.  

                                                 
6
 Теодор Клефиш био  је о суђен пр есудом Војног суда на дожи вотну робију. Одузета имовина: 

вред ност бло ка фабрич ких зграда у вр едности од 21.148,550 динара и машинских постројења, по  
предра тној вредно сти, 35.000 ,000  динара; зграда у ул. Капетана Коче у вредности од 967.000 
динара; у Доњем Штипљу одузето је 54,99, 57 х у вред ности од 3.290, 650 динара-оранице 
повр шине 30 .53.83, вртови површине 11 .42,88 дин., пашњаци површине 057,33 , виноград  
повр шине 1,73,02  х, воћњаци површине 0 ,20,79 , шуме површине 10, 57, 72 х; у Црнчу-оранице 

повр шине 1,35,05 х, пашњаци површине 0,12,12 х; у Јаго дини- вр тови 2.35.33 х, ливаде 2.68,35 х, 
вино град  1.96 ,91 х. (АС, Министарство финансија, Г233 м фаски кла 19.) 



мр Добривоје Јовановић 

 

 88 

Настасијевић Лазар, адвокат, 6. Таушановић Предраг, великопоседник, 7. 
Матејић Радисав, трговац, 8. Б екерус Јосиф,  директор Пиваре, 9. Величковић  
Јосиф, часовничар, 10. Тасић Јован, индустријалац, 11. Станојевић Тихомир,  
трговац, 12. Др. Вукићевић Богић, лекар, 13. Илић Риста, трговац, 14. Ђорић  
Бранко, трговац, 15. Јоцић С. Милан, трговац, 16. Митровић Милутин,  
великопоседник, 17. Нешић Миодраг, трговац, 18. Тасић Христифор, казанџија,  
19. Момировић Радосав, кафеџија, 20. Ненковић Коста, књижар, 21. Костић  
Миљко, трговац, 22. Милосављевић Петро није, трговац, 23. Андрејевић Андра,  
трговац, 24. Николић Илија, гвожђарски трговац, 25. Степановић Душан,  
кафеџија, 26. Манојловић Миладин, економ, 27. Илић Сима, сенђ ал, 28. Симић  
Милутин, опанчар, 29. Милановић Милан,  трговац, 30.  Пантић Чедомир,  
ћурчија, 31.  Бабудер Цветко, марвени лекар,  32. Ристић Светолик, трговац, 33. 
Дамњановић Милутин, месар, 34. Лазаревић Живојин,  пинтер,  35. Др. Путић  
Милан, зубни лекар и 36. Стојковић Анђелко, предузимач. 
 Пошто је проч итао напред поменуто решење и имена старих и нових  
већника, начелник г. Петковић објављује: да су данашњим даном 
новопостављени потпредседник и градски већници уведени у дужност, а 
досадашњи већници р азрешени. 
 Позива новопостављене часнике, потпредседника и градске већнике, да 
своју дужност отправљају савесно и по законима. 

II 
Претседник г. Трифун Ђурић

7
 у подужем говору излаже, да је имао  

намеру да ради са старим градским већем, али су пр илике такве да се промена 
морала извршити. Сада је у нашој земљи таква ситуација, да се на политичке 
партије не сме обр аћати пажња нити радити партизански, већ све у интересу  
српства и нашег гр ада. Данас међу нама не сме бити подвојености. Морамо бити 
сви само Срби и ништа друго. Јер ваља  радити савесно и марљиво да се 
поправи шта је оштећено. Нада се у пуну потпору већника и грађанства. 
 Стари и нови већници вичу: Тако је! 
 После о вога седница је закључена. 
       Деловођа          Претседник 
       Б. Спасић           Т. Н. Ђурић 
    Оверавају градски већници: 
    Лаз. Настасијевић, С. Тасић 
 

 
                                                 
7 АС, Министарство финансија, Г 233, ф 19. Трифун Ђурић је после рата осуђен на 

принидни рад, и одузета му је имовина: приземна з града од тврдог материјал а, у улици 
Титов ој бр. 13, која се састојала од локала и четири магацина са двориштем в еличине 
632 м² у вредности д 510. 000 динара; приземна зграда од тврдог материјала у улици 
Војводе Степе бр. 27, са двориштем од 200 м²  у в редности од 121.000 динара; магацин 

са кошем од тврдог материјала са двориштем од 530 м² у улици Бријановој бр. 8, у 
вредности од 663.500 динара; зграда приземна од слабог материјала са два одељења за 
дућане у Ковачевачкој улици бр. 4, са двориштем величине 2.262 м² у вредности од 

130.550 динара; плац на пијаци у Бријановој улици бр. 6 са лагуном од тврдог 
матереијала у вредности од 562.000 динара;  њива в еличине 0,68. 00 х у вредности од 
13.600 динара; в иноград величине 1.21,78 х у вр едности од 118,360 динара. 
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Записник 

 
Друге седнице Већа градског  пог лаварства у Јагодини, о држане на дан 16  

јуна 1941 год. у 5 часова по подне, у сали градског пог лаварства. 
Седници претседава г. Ђурић Трифун 

 Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од којих су сви примили позиве, осим четворице од ко јих су тројица на путу а 
један болестан, приступљено  је прозиву па је установљено да су  на ову седницу  
дошли већници г. г. Ђорђевић Тома, Урошевић Драгољуб, Настасијевић Лазар,  
Таушановић Предраг, Матејић  Радисав, Бекеру с Јосиф,  Величковић Јосиф,  
Тасић Јован, Станојевић Тихомир,  Др. Вукићевић Богић, Ђорић Бранко,  Јоцић  
С. Милан, Митровић Милутин, Нешић Миодраг, Тасић Христифор 8, Момировић  
Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Милосављевић Петроније,  
Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић Ду шан, Илић Сима, Симић  
Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир, Бабудер Цветко, Ристић  
Светолик, Дамњановић Милутин, Лазаревић Живојин, Др. Путић Милан,  
Сто јковић Анђелко. Укупно 32 већника. 

I бр. 1207. 
 Претседник г. Ђурић Трифун излаже, да су од стране надлежних упућени 
у Јагодину  преко три стотине избеглица из Словеначке.  О њихо вом издржавању 
се стара нарочито изабран о дбор грађана. Избеглице су смештене на спавање у  
Учитељско ј школи, Дому глувонемих и др. Одбор се стара о њиховој исхрани и 
мора се старати све дотле док се за избеглице не нађе запослење. За сада су  
средства прикупљена добровољним прилозима како у новцу тако и у натури.  
Мора  изјавити нарочиту благодарсност на издашној помоћ и г. Клефишу,  
власнику кланице, и Јагодинској пивари. Б ило би пожељно да се на њих  
угледају сви наши гр ађани и да сваки приложи што је могуће више, јер су  
избег лице у веома тешком положају. Морамо све то разумети, јер нико не сме 
рећи да и њега слична недаћа неће задесити. 
 Предлаже Већу да одобри да и општина гр ада Јагодине приложи извесну  
суму, ради куповине брашна за исхр ану избеглица, да би им се х леб осигурао.  У 
колико би брашно преостало, оно би служило као резерва за продају  
сиромашном становништву Јагодине. 
 Веће је у потпуности сагласно са предњим излагањем и предлогом 
претседника г. Ђурића, 

Решава: 
 Одобрава се да се утроши сума од 50.000 динара, за набавку брашна и 
других животних намирница, р ади исхране Словеначких и других избеглица у  
Јагодини. 
 Исплату ове суме извршити из одговарајуће позиције на издржавање 
избег лица и досељених лица, по буџету за 1941 годину. 

                                                 
8
 Од Христифора Тасића одузета је имо вина: зграда од тврдог материјала у ул. Кнез а Мил ете бр. 

28, са д вориштем, укупне по вршине 25 ари и 37м² у вредности од 200.000 динара , и три 

стамбене згр аде од слабог материјал а у ул. Ђуре  Јакшића  бр 11,  са д вориштем од  632 м² , у  
вред ности од  18.000 ди нара. 
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II бр. 1208. 
 Претседник г. Ђурић Трифун излаже, да је дугогодишњи надзорник 
градске страже и варо ши при о вом Пог лаварству Драгутин Сагић, упућен пред 
овај рат на  војну дужност и да се није вратио већ је, по сазнању, зароб љен а 
оставио је жену и  петоро малолетне не збринуте деце. Њего во место је морало  
бити упражњено  од 1 маја тек. го д., пошто  општина нема финансијске 
могућности да плаћа,  а то  место  у овим приликама није потребно те се ни други 
неће поставити.  Али пошто је ова породица остала без средстава за живот,  јер је 
стања сиромашног, он предлаже Већу да реши о висини новчане помоћи коју  
треба давати Сагићевој жени. 
 По о вом питању развила се дискусија,  у којој су учествовали већници г.г.  
Милановић Милан, Ђорић Бранко и други, па Веће на основу члана 88 тач. 3 
Зак. о град. општинама  а по предлогу г. Ђорић Бранка 

Решава: 
 Да се Катарини жени Драгомира Сагића, бив. надзорника градске страже 
овог Поглаварства, исплаћује по 900,- девет стотина динара месечно на име 
новчане помоћи, почев од 1  јула 1941 г.  до даљег решења Већа.  За мај и јуни 
именовано ј је учињена помоћ. 
 Исплату вршити из позиције на помоћ сиротињи, по буџету за 1941. 

III бр. 1209. 
 Претседник г. Трифун Ђурић извештава, да су поднете Пог лаварству  
неколико молби за новчану помоћ, од сиромашних и старих и слабих људи и 
жена, по којима треба донети о длуку. Да се не би пленум бавио овим питањем,  
предлаже да се образује један одбор  већника, који ће о ве и будуће молбе пр во  
претресати и дати предлог о висини помоћи, па онда изнети пред пленум Већа 
на дефинитивно решење. 
 Веће у потпуности усваја предњи предлог претседника па на основу  
Закона о општинама 

Решава: 
 У одбор  за решавање по молбама за помоћ  избирају се већници г.г. Илић  
Сима, Величковић Јосиф, Ристић Света, Милановић Милан и Андрејић Андра. 
 Сви изабрани присутни су на овој седници и избор а се примају. 

IV бр. 1210. 
 Ова тачка: Изјава фелдкоманданта из Ниша о господину Месићу као  
претседнику  Општине града Јагодине и као среском начелнику,- узета је у  
претрес. 
 Пре него се прешло на дискусију по овој тачци, умољен је од стране  г.  
претседника и г.г. већника г. Месић, те је он дошао да присуствује о вој седници. 
 Затим је дошао  ортскомандант лајтнант г.  Берг, који улазећи поздравља 
присутне. Сви г а поздрављају устајањем. 
 Одмах затим претседник г.  Ђурић Трифун излаже Већу, да је 13  овог  
месеца дошао у Јагодину, у зграду овог Поглаварства, фелдкомандант из Ниша,  
пуковник Баро н Ботмер, и у присуству г. г.  Др. Ханкеа, вишег управног  
саветника, капетана Др. Хазе-, Крајскоманданта у Крушевцу, лајтнанта Борга,  
ортскоманданта у Јаго дини, Мил. Костића, вршиоца дужности бана Моравске 
бановине, Рад. С.  Петковић, начелника среза беличког,  Клефиша Теодора,  
индустријалца из Јагодине и Ђурића Трифуна, претседника Градског  
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поглаварства у Јагодини,- замолио њега–претседника Ђурића, да саопшти 
градском Већу а преко њега грађанству града Јаго дине и околине, да г. Месић 9 и 
као претседник општине града Јаго дине и као  начелник среза беличког учинио  
много за грађанство Јагодине и околине и радио на пуно задовољство немачке 
војне власти, те му он, фелдкомандант о даје пуно признање и захвалност. 
 Сви већници устају и одушевљено захваљују г. Месићу. 
 После тога  претседник г. Ђурић изјављује, да је он као сарадник г.  
Месића у општини, а и целокупно грађанство Јагодине, увидело шта је све г.  
Месић учинио за све њих у овим тешким данима, те је наша општина и 
грађанство поштеђено од тешких последица окупације, па налази да је таква 
драго цена сарадња г. Месића нама увек потребна. Зато предлаже и моли 
господина Месића да се поново прими на положај претседника општине, а он  
обећава да ће са г. Месићем сарађивати као  већник,  заједно са свима присутним 
већницима и осталим грађанима. 
 У исто време г. Ђурић моли го сподина Ортскоманданта, да ову нашу 
молбу потпомог не код  Фелдкоманданта, да би се истој у довољило. 
 Сви устају и о душевљено поздрављају г. Месића, једнодушно га молећи 
да се прими претседничког положаја. 
 Све ово што је говорено преведено је на немачки језик за 
Ортскоманданта. 
 Пошто је саслушао превод и оцене градског већа, командант устаје,  
поздравља и одлази. 

После овога развила се дискусија, у којој су учествовали г.г. Јоцић  
Милан и Ђорђевић Тома.  Они обојица излажу велике заслуге г. Месића, на чему  
му је захвално целокупно грађанство града Јагодине, као и из више срезова, јер  
се истински заузимао да свакоме помогне и да свакога заштити. Они моле г.  
Месића да се прими и испуни жељу већа и грађанства. 
 Устаје, потом, г. Месић захваљује много на поверењу и овако лепим 
похвалама, али му није могуће да се прими претседничког положаја, јер је 
оптерећен на другим странама. Он вели да је учинио у  корист општине и 
становништва града Јагодине као и ван Јагодине све што је могао, јер је разумео  
свачију незгоду и жељу,  но све то не би могао чинити да није имао  за сарадника 
г. Ђурића Трифуна, који је тако исто много учинио и има великих заслуга. 
 Поново устају, затим, већници г.г. Лазар Настасијевић, Бе керус Јосиф,  
Урошевић Драгољуб и потпредседник г. Симић  Момчило и сваки од њих, у  
лепим образложеним говорима доказује да г. Месић треба да се прими положаја 
претседника градског пог лаварства и моле га да пристане.  
 Затим целокупно градско  веће одушевљено моли г.  Месић,  да пристане 
да бу де постављен за претседника градског поглаварства у Јаго дини, а они сви 
обећавају му пуну сарадњу као и садањи претседник г. Ђурић Трифун. 
 После овако једнодушне молбе градског већа и претседника г. Ђурића 
Трифуна, г. Јосиф Месић најзад пристаје да се прими положаја претседника 
општине града Јаго дине, али да му и даље остане сарадник г. Ђурић Трифун. 

                                                 
9
 Јосиф Месић , директор Клефишеве фабри ке, осуђе н је на смрт , а од имовине одузета му је кућа 

од 195 м²  у ул. Арачлијска бр. 5, која се састојала од четир и соба, пр едсобља, ку хиње, купатила 

и две вешернице. Вр едно ст куће изно сил а је 195.270 динара, а са двор иштем у купна вредно ст 
одузете имовине изно сил а је 329.420 динара. (А С, Министарство финансија, Г233, фасцикла 19) 
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 Сви присутни прилазе и топло честитају г. Месићу. 
Затим Веће једнодушно: 

О д л у ч и л о: 
 Да се уч ини пр едлог  надлежнима да г. Месића поставе за претседника 
Градског поглаварства у Јаго дини. 
 Са овим је ова тачка дневног реда закључена, као и целокупан  дневни 
ред исцрпен. Претседник закључује седницу. 
 Деловођа   оверавају   Претседник 
 Б. Спасић                  градски већници                          Т. Ђурић 
                
 

Записник 
 

Треће седнице Већа Градског поглаварства у Јаго дини одржаној на дан 8 
августа 1941 г. у 4 сата по подне у сали градског поглаварства. 

Дневни ред у 8 тачака 
Прво је констатовано да на ову  седницу није дошао довољан број 

већника, да би се мог ло пуноважно  решавати. Стога претседник г.  Ђурић ипак 
захтева од већа да се изберу два оверача записника. Веће је једног ласно  
изабрало за овераче већнике г.г. Уро шевића Драго љуб а и Величковић Јосифа.  

Претседник г. Т. Ђурић обавештава Веће да је за позивање ове седнице 
настала хитност са следећих разлог а. По налогу фелдкомандатуре из Ниша и 
Крајскоманде из Крушевца од пре о ко петнаест дана Пог лаварство је требало  да 
формира гр адску стражу од 21  човека, по правилима за чување јавне 
безбедности. Немачка команда би имала дати ору жје за стражу. Стража је 
формирана већ има 8 дана. Данас је ишао у Команду места али му је командант 
рекао  да оружје не може дати, с обзиром на догађаје који се у о колини Јагодине 
дешавају. Сазвао је ову седницу ради договора, шта да се ради. 

Г. Тома Ђорђевић у опширном говору излаже да смо одиста у тешкој 
ситуацији: између чекића и наковња. Он сматра да би требало писати 
Крајскомандантури и известити да је стража формирана и очекујемо пу шке. Или 
да се раздаду пушке поу зданим грађанима, ради узајамне помоћи у случају  
потребе. 

Г. Милан Јоцић се слаже са предњим предлогом. После дужег саветовања  
и на предлог г. претседника Већа 

Решава: 
Да се упути акт Месном команданту са молбом да по могућству немачка 

војска прими на себе старање о јавној безбедности а ако  то није могуће, о нда да 
нам да пушке за градску стражу. 

Овај акт да однесу: претседник г. Трифун Ђурић, и већници г.г. Тома 
Ђорђевић, Илија Николић, Предраг Таушановић, Риста Илић, Др. Табу дер и 
Драги Урошевић. 

Пошто није дошао довољан број већника седница се о длаже. 
Деловођа      Претседник 
Б. Спасић        Т. Ђурић 

Оверачи, градски већници: Величковић Јосиф и Уро шевић Драгољуб 
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Ред. 
Бр.  

Име и презиме звање Бруто Месечни 
прихо д 

 Плата часника   
1 Мијалко Поповић претседник  4.000 (1-22.IV) 
2 Трифун Ђурић претседник 4.000 (мај) 
3. Илија Аранђеловић п. председник 2.800 (1-8.IV) 

 Плата часника   
4. Трифун Ђурић претседник 4.000 (јун) 
5.  Момчило Н. Симић п. претседник 2.800 (јун) 
 Административно од.   

6. Богосав Спасић деловођа 2.500 
7. Десимир Марковић архивар 1.900 
8. Никола Џуфић писар 1.650 
9. Предраг Пауновић писар 1.650 

10. Љубомир Жикић писар 1.650 
11. Тома Пиндовић писар 1.650 
12. Миодраг Јовановић писар 1.650 
13. Миодраг Миленковић писар 1.400 
14. Војислав Гавриловић писар 1.400 
15.  Милан Димитријевић писар 1.400 

 Отсек рачуноводства   
16. Живојин Ђорђевић благајник 2.500 
17. Душан Лазаревић рачуновођ а 2.500 
18. Бранимир Миловановић контролор 2.420 
19. Христифор Лазаревић таксатор 1.230 
20.  Влајко Ћирковић мерач 1.200 
21. Милија Стефановић мерач 1.200 
22. Ђорђе Милојевић мерач 1.050 
23. Драгутин Марковић пом. мерача 900 
24. Милутин Огњановић пом. мерача 900 

 Санитетски отсек   
25. Милан Стевановић лекар 2.500 
26. Милица Ђурић бабица 900 
27. Сава Радуловић чувар кланице 1.100 
28. Ђерасим Соколовић гробар 900 
29. Радомир Стевић гробар 900 
30. Љубомир Алексић чистач 800 
31. Ђурђе Јовановић чистач 800 
32. Радосав Стошић чистач 800 

 Грађевински отсек   
33. Иван Торнаго инжињер 3.120 

 Полицијски отсек   
34. Љубиша Младеновић командир 1.700 
35. Милан Гостовић десетар 1.000 
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36. Јаблан Петровић десетар 1.100 
37. Милутин Младеновић стражар 1.000 
38. Живојин Павловић стражар 1.000 
39. Радић Јанићијевић стражар 1.000 
40. Добривоје Андрејић стражар 1.000 
41.  Драгутин Недељковић чувар поља 900 
42. Милоје Јанићијевић чувар поља 900 
43. Бошко Спасић чувар шуме 900 
44. Тодосије Петровић чувар пото ка 800 
45.  Богић Мићковић стражар 1.000 (19-30.VI) 
46. Спира Кнежевић чувар винограда 900 (16-30. VI) 

 Отсек осталог особља   
47. Драгољуб Цветковић вратар 1.150 (јун) 
48. Драгиша Матић кочијаш 1.000 (јун) 
49. Богосав Јаковљевић кочијаш 1.000 (јун) 
50. Милан Стефановић кочијаш 1.000 (јун) 
51. Андреја Рајкић позивар 900 (јун) 
52. Јеремија Крстић позивар 900 (јун) 

 
 

Записник 
 

Треће седнице Већа Градског пог лаварства у Јагодини, о држане на дан 11  
августа 1941 го дине, у 4 часа по подне, у сали градског поглаварства. 

Дневни р ед: 
( Дискусија и одлука о градско ј стражи) 

Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од којих нису примили позив њих десеторица, који су болесни и на путу, па је 
установљено да су на ову седницу дошли већници г.г. Ђорђ евић Тома, Клефиш 
Теодор, Коцић Мика, Урошевић Драгољуб, Таушановић Предраг, Матејић  
Радисав, Бекерус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир,  
Илић Риста, Нешић Миодраг, Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић  
Миљко, Милосављевић Петроније, Андрејић Андра, Симић Милутин, Пантић  
Чедомир, Дамњановић Милутин и Лазаревић Живојин. Укупно 21 већника. 

Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о градским општинама, то претседник г. Ђурић Трифун отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за о вераче записника. 

Веће једног ласно изабра за овераче већнике г.г. Ђорђевић Тому и Тасић  
Јована. 

I бр. 3081. 
Претседник г. Ђурић Трифун излаже Већу озбиљност ситуације у којој се 

наш град налази, с обзиро м на догађаје који се одигравају у околини Јаго дине.  
Да би се лична и имовна безбедност у граду сачувала потребно је формирати 
градску стражу, по прописима постојећих правила и наоружати их пушкама,  
које ће нам дати Месна командантура. Градска стража би имала ноћу да врши 
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своју  дужност на местима ко ја ће се означити у споразуму са Месном 
командантуром. Но с обзиром на то  да ноћна служба је напорнија о д дневне, као  
и да је наступила велика скупоћа животних намирница, требало би градској 
стражи дати специјални додатак на скупоћу и наћи материјални извор за 
исплату. 

По овом питању развила се дискусија и после свестраног расправљања 
Веће доноси следећу 

Одлуку 
1) Да се у граду Јагодини на терет буџета општине града Јагодине 

формира гр адска стража од 24  човека коју ће сачињавати: Командир гр адске 
страже, Надзорник градске страже, два десетара, 20 стражара. 

Њихове редовне месечне принадлежности остају исте како су утврђене 
одлуком већа овог Поглаварства од 28. II 1941. бр. 2881, која је одобрена од 
стране Банске управе у Нишу бр. 2989 од 2. VII 1941. 

Број градских стражара повећава се на двадесет, уместо осамнајест, што  
имати у виду при изради буџета за ову годину. 

2) С обзиром на данашњу велику скупоћу животних намирница као и на 
то да градска стража мора вршити и ноћ ну службу, веће је о длучило да се свима 
органима градске страже: Командиру, надзорнику, десетарима и стражарима 
исплаћу је по 1.000 хиљаду динара месечно на име додатка на скупоћу,- онима 
који са пушкама буду  вршили ноћ ну стражарску службу. Овај додатак ће се 
исплаћивати за шест месеци а почиње о д дана почетка ноћног стражарања. 

3) На случај да ко од именованих вршећи ноћну стражарску службу у  
овде означеном времену од шест месеци, на дужности непредвиђаним случајем 
изгуб и живот његовој породици да се одмах исплати 5.000 динара на име 
посмртнице. 

4) Да се обр азује фонд за личну и имовну безбедност у износу од најмање 
150.000 динара из ког а ће  се исплаћивати додатак на скупоћу из тачке 2 као  и 
евентуалне помоћи из тачке 3 ове одлуке. 

Овај фонд се има створити путем разреза и наплате од имућнијих  
пореских об везника грађ ана града Јагодине, највише до 30% од основне порезе. 

Разрез за поменути фонд да изврши одбор градских већника са 
претседником Пог лаварства. Веће избира у тај одбор  већнике: г.г. Клефиша П.  
Тодора, индустријалца, Таушановића Предрага, поседника, Бекеруса  Јосифа,  
директора пиваре, Тасић Јована, индустријалца, Ђорђевића Тому, адвоката и 
Илића Ристу, трговца. 

Списак о извршеном разрезу одбор ће предати благајни овог  
Поглаварства, р ади наплате. 

5) Да се преко нарочитог одбора већника прегледају сви градских  
стражара и испита њихова солидност и поузданост пре него што им се пушке 
даду. У тај одбор бирају се, пор ед претседника г. Трифуна Ђурића,  
потпреседника г. Момчила Симића и градски већници г. г. Миодраг Нешић,  
Јосиф Величковић, Чедомир Пантић и Живојин Лазаревић. 

Остаће у служби и добити пушке они стражари које овај одбор прими. 
Са о вим је седница завршена. 
Деловођа      Претседник 
Б. Спасић      Т. Ђурић 
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Записник 
 

Четврте (4) седнице Већа Градског пог лаварства у Јагодини, о држане на 
дан 14. августа 1941 г. у 5 часова по подне, у сали Градског поглаварства. 

Дневи ред: 
(следећи) 

Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од којих нису примили позив њих осморица, који су болесни и на путу, па је 
установљено да су на ову седницу дошли већници г.г. Урошевић Драгољуб, 
Настасијевић Лазар, Матејић Радисав, Бекерус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић  
Јован, Др. Вукићевић Богић, Јоцић С. Милан, Нешић Миодраг, Тасић  
Христифор, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејић Андра, Николић Илија,  
Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Б. Милан,  
Пантић Чедомир, Р истић Светолик, Дамњановић Милутин и Стојковић  
Анђелко. Укупно 22 већника. 

Како је дошао довољан број већника за р ешавање, претседник г.  Ђурић  
Трифун отвара седницу  и предлаже да се изберу два већника за овераче 
записника.  

Веће је једногласно изабрало  за овераче већнике г.г. Настасијевић Лазара 
и Тасића Христифора. 

Прочитан је потом записник од прошле седнице, који је примљен без 
примедбе. 

Затим је приступљено раду. 
I бр. 3082. 

Претседник г. Ђурић Н. Трифун излаже Већу, да је сазнао да 
Министарство социјалне политике и народног здравља намерава да из Јагодине 
исели глувонему децу, смештену у нарочито изграђеном Дому, који Дом у  
Јагодини посто ји од пре 15 и више година, а да од овог Дома глувонемих  
образује болницу за заразну очну болест „Трахома“. 

Ми Јаго динци, наставља претседник, па готово и сви Србијанци, све до  
скора  нисмо били изложени опасности од о ве очне бо лести. Слушали смо о њој,  
али се никада нисмо упуштали у расправу о истој, јер код нас није било. 

Пре око два месеца надлежни су упутили у срез белички Јагодина већи 
број Срба избеглица из Славоније и Срема, међу којима има њих који болују од 
очне бо лести „Трахома“ и сада су надлежни одлучили да такве болеснике 
смести и згр ади Дома г лувонемих у Јаго дини. 

Ми морамо, господо већници, одлучно настати да се очна бо лница од 
заразне болест „Трахо ма“ не образу је у Јагодини, јер како смо обавештени од 
лекара, то је болест веома лако преношљива и прети нам опасност од јаког  
распростирања те опасне болести.  

Кривица је до меродавних из Београда, што нису предходно  подврг ли 
лекарском прегледу сваког избеглицу, па заражене трахомом не пуштати у 
унутрашњост,  да ову  болест не разносе,  већ их  одмах изоловати у  Београду.  
Овако сада мора наш наро д у овом крају да се изложи и тој опасности! 
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Поводом овога развила се дискусија, у којо ј су учествовали г.г Др. 
Вукићевић Богић, Николић Илија, Јоцић Милан и др. Пао је предлог да се 
изберу два већника, који ће као делегати овог Пог лаварства са молбом отићи г.  
Комесару министарства со цијалне политике и народног здравља и умолити га да 
намеравану болницу за очну болест трахому не установљава у Јагодини. Неки су  
г.г. већника предлажу да се об авести г. Комесар, да Бановинска болница у  
Деспотовцу скоро нема болесника а зграда је удаљена од варошице око два 
километара, потпуно изолована од насеља,  и да би та зграда била најподеснија 
за намеравану болницу. 

Пошто је дискусија исцрпена, Градско већена основу За кона о градским 
општинама 

Решава: 
Да се упути молба г. Комесару министарства социјалне политике и 

народног здравља, да болницу за очну болест трахо му не установљава у 
Јагодини, како се не би грађанство Јагодине и околине излагало великој 
опасности ширења ове опаке болести,-већ да у Јаго дини и даље остане Дом 
глувонемих  у истој згради, а  болницу за очну болест трахому установити у коме 
другом месту, ко је није овако насељено као Јагодина, као нпр. болница у  
Деспотовцу, која је изолована од насеља преко два километара, или које друго  
место по наређењу г. Комесара. 

За делегате, који треба ову молбу да однесу комесару, Веће избира 
већнике г.г. Настасијевић Лазара, адвоката и Николића Илију, трговца. 

II бр. 3084. 
Прочитан је реферат бр. 2084/41, који г ласи: 
За наступујаћу зиму потребно је да се добије дозвола за маркирање дрва 

која ће се исећи из шуме, својине општине града Јаго дине, зване „Липар“ а која 
су дрва потребна за огрев просторија у згради овог Поглаварства, затим Градске 
амбу ланте, Градске кланице, Градске куће чувара винограда на Ђурђевом брду,  
Градске кућ е у Арачлијском потоку, куће чувара шуме у „Липару“ , Градске 
штале, Дома стараца, Основне школе, затим за тр и житне ваге, за једну колску  
вагу, за једну свињску вагу, у  згради на женској пијаци где се мере ситније 
животне намирнице, као и за потребе општинске сиротиње. 

Претседник извештава Веће да је об авештен, да је прошлих година 
сечено о ко 500 куб.метара  дрва за огрев свега напред поменутог, и  да о н сматра 
да ће толико и сада требати да се одобри. 

Веће једног ласно  
Решава: 

Да се из шуме зв. „Липар“  својине Општине града Јагодине исече до 500 
м³ за огрев општинских зграда и осталих просторија као и општинске сиротиње 
за наступајућу зиму 1941 /42 одине. 

Сеча да се изврши на основу стручно израђеног дрвосечног прегледа 
надлежног органа шумске управе. 

III бр. 3085. 
Претседник извештава Веће да је Банска управа Моравске бановине 

решењем од 14 јула 1941 г. распор едила на службу при овом Пог лаварству г. 
Ристу Лазића, геометра Градског пог лаварства у Скопљу, као избеглицу, у 
истом својству, са месечним принадлежностима у 1.450.-динара. 
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Извешатава, даље,  да је по налогу г. Бана поред г. Лазића  до сада примио  
још неколико службеника, јер није хтео да долази у сукоб са г. Б аном, мада није 
било потребе за истим упућеним нам службеницима. И у овом случају, са 
геометро м, ствар је иста: овом Пог лаварству гео метар није потребан, чак ни 
буџетом то  место н ије предвиђено,  али да се не би замерило овом Пог лаварству  
како не излази у сусрет о ваквим избеглим чиновницима, он је г. Лазића задржао  
и увео га у дужност 24 јула т.г. Али како нема буџетске позиције ради исплате 
одређ ене му плате, потребно је да Веће донесе одлуку о томе. 

Веће се у потпуности слаже са предњим разлозима претседника г. 
Ђурића, и ма да место геометра није буџетом предвиђено и да није потребно, јер  
Поглаварство има свога инжињера за своје техничке ствари а за мерење терена 
нема потребе, оно на основу Закона о гр адским општинама и решења Ба на 
Моравске бановине 

Решава: 
Да се г. Лазић Р иста,  геометар Градског Поглаварства у Скопљу, прими у  

службу овог Пог лаварства на звање геометра, ко је се овом приликом 
установљава, са правом на месечне принадлежности у дин. 1.450.- хиљада 
динара четвртог јула 1941 г., као дана када је на дужност ступио. 

Ову  позицију на плату  геометра,  унети у буџет општине града Јагодине 
за 1941 г., а исплату вршити одмах чим се ова о длука одобр и од стране Банске 
управе. 

IV бр. 3086. 
Прочитана је молба бр. 2718/41 предузећа П.Ј. Клефиша, индустрија и 

салама и остале сухомеснате робе, из Јагодине, да му се на заклана говеда у  
њего вој кланици о дбијана фиру (цубок) по 50%, при обрачунавању са општином 
града Јагодине ради плаћања кланичне таксе по 0,25 дин. од килограма, на 
основу пар. бр.382 Зак. о таксама. 

Ово своје тражење поткрепљују званични извештаји марвених државних  
лекара, а то је познато и месарима. Поред тог а и општинским Правилником за 
наплату кланичне таксе предвиђено је да се такса плаћа на нето  тежину без 
главе.  

Прочитан је затим предмет бр. 4673/41 као и одлука пређашњег Већа од 
24 фебруара 1941 г. бр. 2735, из кога се види да је молбу пр едузећа Клефиш на 
фиру код закланих говеда признато 35%, да се на ту одлуку оно жалило и да 
иста није окончана. 

По овом питању се развила дискусија, у којој су учествовали г.г 
претседник Ђурић Трифун, и већници Драгољуб Уро шевић,  Милан Јоцић,  
Милутин Дамњановић, Лазар Настасијевић. 

Сви су у својим говорима сагласни у томе да је г. Клефишева молба 
оправдана. 

Стручна мишљења, управо стручни извештаји државних  марвених лекара 
поднети по овом питању, меродавни су. И о д говорника има стручњака, као што  
су: Дамњановић, месар и Јоцић, трговац и поседник, који такође знају и тврде да 
код говеда мора да се одбаци просечно 50% на фиру (цубок). Отуда није право  
да се од г. Клефиша наплаћује такса на о но што се баца. 
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Изван тога, предузеће г. Клефиша је једно од веома корисних предузећа 
по становништво града Јагодине и околине, па не треба ни с тога разлога да се 
оптерећу је на неправилан и неоправдан разлог. 

На основу изложеног и Закона о градским о пштинама, Веће 
Решава: 

Да се предузећу П.Ј. Клефиша, фабрика салама и сухо меснатих  
производа, призна на фиру- цубок на заклана говеда у његовој кланици у  
Јагодини по 50% од живе мере, приликом обрачуна на плаћање утврђене 
кланичне таксе Општине града Јагодине по Закону о  таксама, почев од 1 априла 
1940 године па у будуће. На заклане свиње остаје и даље утврђена фира о д 20% 
по живој мери, као што је и до сада било. 

Овом одлуком се замењује одлука Већа бр. 2735 од 24 фебруара т.г. ко ја 
престаје да важи. 

V бр. 3087. 
На предлог претседника г.  Ђурића Трифуна, а на осно ву Закона о  

градским општинама, Градско веће 

Решава: 
У финансијски одбор овог Поглаварства бирају се већници г. г. Ђорђевић  

Тома, адвокат, Таушановић Предраг, поседник, Настасијевић Лазар, адвокат,  
Бекерус Јосиф, директор Пиваре и Тасић Јован, индустријалац. 

VI бр. 3088. 
На прeдлог претседника г. Ђурића Трифуна а на основу Закона о 

градским општинама, Градско веће  
Решава: 

Да се у школски одбор за школску  1941/42. г. за Наро дну школу-
Вежбаоницу Мушке учитељске школе у Јагодини, изберу већници: г.г. Нешић 
Миодраг, Костић Миљко, Милановић Б. Милан, трговци, Тасић Христифор,  
казанџија и Ненковић Коста,  књижар,-  поред 4 лица која по пропису  Закона о  
народним шко лама улазе у  школски одбор, а то су: претседник општине,  
управитељ школе, директор г имназије и градски лекар. 

VII бр. 3089. 
На предлог претседника г.  Ђурића Трифуна, а на осно ву Закона о  

градским општинама и Грађевинског закона, Веће 

Решава: 
Да се у  грађевински о дбор овог Пог лаварства изберу:  технички референт 

овог Пог лаварства инжињер г. Торнаги Иван, Др Стевановић Милан, градски 
лекар  и г. Стојковић Анђелко, предузимач и градски већник и њима за заменике 
Др Вукићевић Богић, лекар, Јоцић Милан, трговац и Урошевић Драгољуб, 
бравар, градски већници. 

VIII бр. 3090. 
Претседник г. Трифун Ђур ић, излаже да је потребно изабрати два 

градска већника, који ће општину обвезивати у случају потребе, по пропису  
закона. Веће на основу За кона о градским општинама 

Решава: 
Да се у Одбор за обвезивање општине града Јаго дине узму већници г.г.  

Ђорђевић Тома и Настасијевић Лазар, адвокати, а њима за заменике већници г.г.  
Тасић Јован, индустријалац и Николић Илија, трго вац, који заједно са 
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претседником градског поглаварства, имају право обвезивати ову општину у 
свима стварима, по  којима је предхо дно,  донето решење, надлежно  одобрено, за 
обвезу општине. 

IX бр. 3091. 
Претседник г. Ђурић Трифун извештава Веће, да је по решењу Комесара 

Министарства социјалне политике и наро дног здравља образован у Јагодини 
Дом народног здравља, пре око месец дана и настала је потреба да се нађе 
зграда, у ко јој ће Дом пословати. Поглаварство је дужно да изађе у сусрет 
оваквим установама, у толико пре што је ова установа једна од веома корисних  
по здравственост становништва града Јагодине и о колине. Он је, са тих  разлога,  
ступио у везу са одређеним лекарима и за поменути Дом уступио општинску  
зграду у којој је било смештено забавиште и један део основне школе-
Вежбаонице Учитељске школе, која зграда постоји у Бријановој улици, преко  
пута нове цркве. У то ј згради је Дом народног здравља већ отпочео да ради,  
пошто је предхо дно 17 јула тек. године комисијским путем извршена 
примопредаја зграде. Моли Веће да по ово ј ствари донесе своју  одлуку, па с тога 
на основу З акона о град. Општинама 

Решава: 
Да се општинска зграда у улици Бријановој, преко пута Нове цркве, у  

којој  је био смештен један део учионица основне школе-Вежбаонице Учитељске 
школе и канцеларија управитеља Вежбаонице,-уступи на бесплатну услугу  
Дому народног здравља, који је пре кратког времена образован у Јагодини. 

X бр. 3092. 
Прочитана молба Мике Шарчевића, овд. ко ја гласи: „Одлуком Већа тога 

Поглаварства од 29 фебруара 1940 г. одобрен је мени закуп павиљона у  
Арачлијском потоку за три године почев од 1  априла 1940  године до 31  марта 
1943 године, за динара 10.000.-десет х иљада, према чему износи једногодишњи 
закуп динара 3.333,30. 

Закуп за 1940 годину платио сам благо времено јер сам радио са радњом 
одређ ене радње. Сада услед наступиле промене окупације Србије, немогуће ми 
је да за ову 1941 го дину могу радити у поменутом локалу услед разних  
наређења и законских прописа немачке власти. Да не би и ја био обавезан 
закупац за ову 1941 годину и да не би општина изгуб ила ус лугу у овој згради о 
предњем извештавам Пог лаварство да ме ослободи закупа за ову го дину или по  
могућству раскине уговор –услови за сво време тра јања закупа то јест до 31  
марта 1943 г. 

Никакву дозволу ни писмену  исправу немам ни од једне власти да могу у  
овим нередовним приликама радити као што сам то у своје време радио и  закуп 
уредно плаћао. 

Веће налази да је молба оправдана, с обзиром на разлоге изнете у истој,  
па с тога на основу Закона о град. општинама  

Решава: 
Да се раскине уговор о закупу између општине града Јагодине и 

Милорада Шарчевића, месара из Јагодине, за павиљон у градском парку  
„Арачлијски поток“,-за време о д 1 априла ове 1941 па до 31 марта 1943 године,  
т.ј. за две го дине, који је закуп одобрен одлуком градског већа  овог  
Поглаварства о д 29 фебруара 1940 г. под бр. 2578/40.  
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Када настане могућност павиљон поново  издати под закуп, путем јавне 
лицитације. 

XI бр. 3093. 
Претседник г. Трифун Ђурић отвара дискусију по питању стварања 

резерви хране ради исхране становништва Јаго дине. 
Ово питање истакнуто је на дневни ред као хитно, јер се утврдило да 

нема вишкова пшенице у довољној количини за исхрану нашег становништва. 
Отвара се дискусија по овом питању. 
Г. Јован Тасић објашњава да пшеница има али услед максимиране цене 

на 3,50 дин. по кгр. нема продаје па и вишкови нису предати према уредби о 
вршидби. 

Г. Милан Јоцић излаже да треба забранити куповину пшеницу изнад 3.50 
дин., а такође забранити извоз пшенице из Јагодине. Услед максимиране цене 
млинари не могу ништа купити, док житарски трговци па и приватни плаћају  
скупље. Изгледа да би једини излаз био да се цена пшенице подигне. 

Претседник г. Ђурић каже да живимо у оквиру постојећег закона и 
уредаба те није могуће ово питање решити на пречац. Мора ће се проучити 
уредбе и после тога наћи неко решење. Јуче у среду било је на пијаци свега 
17.000 кгр. пшенице, од меродавних је цена максимирана на 3.50  дин., а 
млинови исту продају  по 4.12 дин. разлику од 0.62 паре  по кгр. односно 6.200  
дин. по ваго ну добија, како изгледа „Призад“ односно сада житарска централа.  
Мораћемо покушати да избегнемо ову разлику да би се цена хлебу мог ла 
одржати 5 до 5.50 по кгр. Ако не буде законске могућности да пшеницу  
набављамо без овог повишења од 62 паре онда морамо позвати све млинаре  и 
житарске трговце на седницу ради споразума. 

Г. Јован Тасић поново устаје и говори о томе да је његово мишљење 
једини излаз тражити о д житарске централе око 30 вагона пшенице без доплатка 
од 62 паре. 

После овога Веће је решило: да се питање исхране становништва проучи 
заједно са млинарима и житарским трговцима, па изнесе поново пред Веће на 
решење.   

XII бр. 3094. 
По поднетим молбама за новчану помоћ Веће је решило: Да се молбе 

уступе одбору који је изабран на II седници Већа који ће  исте прегледати и 
ставити предлог колико се по свакој молби треба да исплаћује,  па онда изнети 
пленуму Већа на решење.   

XIII бр. 3095. 
Прочитана је молба Јездимира Стефановића, закупца општинских дућана 

из Јагодине од 1 ју ла т.г. која гласи: 
Као закупац општинских дућана на женској пијаци исплатио сам кирију  

за месец април ове го дине у суми од динара 1.490.- Како је изашла уредба по  
којој се ослобађају кирије за месец април, то молим Поглаварство да плаћену  
кирију употреби за месец јуни ове године. 

Већу је познато да је ослобођена кирија по свим закупима испод 1.500.- 
дин. месечно, нарочитом уредбо м донетом од стране Савета комесара, што је у  
конкретном случају потпуно  оправдано, јер молилац није могао ништа радити у  
априлу месецу, па стог а а на основу Закона о градским општинама 
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Решава: 
Да се Стефановић Јездимир ослободи плаћања кирије на закупљене 

дућане ове општине на женској  пијаци,  за месец април ове године, и то: на 
дућан бр. 1 у дин. 370.- на  дућан бр.  2 у дин. 360.-  на дућан бр.  3 у дин. 310.- на 
дућан бр. 4 у дин. 230.- на дућан бр. 5 у дин. 220.-. Свега динара 1.490.- Пошто  
је Јездимир предњу суму већ положио за април месец, то исту употребити за 
наредни неплаћени месец. 

XIV бр. 3096. 
Прочитана молба Драгомира Стаменковића и Селимира Јовановића, оба 

из Јагодине, да их општина прими у службу као стрводере, а они траже да 
наплаћу ју од општине за свако убијено псето по 10.- динара, а за драње 
цркнутих или убијених коња по 60.- динара, без права на кожу. У ову цену спада 
и укопавање мртвих паса као и коња. 

Веће је на основу З акона о градским општинама 
Решило: 

Да се прихвати напред изложена понуда именованих Стаменковића и 
Јовановића. Њима уступити права убијања лутајућ их паса по цени од 10.-  
динара на једно псето, као и платити им по  60.- динара за драње угинулих коња,  
без права на кожу. За ову цену именовани су дужни про писно укопати уб ијене 
или угинуле животиње, на одређеном сточном гробљу, а они су дужни мртве 
животиње и пренети на сточно гробље. 

Саопштити им ово решење, па даље шта треба учинити. 
XV бр. 3126. 

Претседник г.Ђурић Трифун саопштава Већу, да је Поглаварство морало,  
по наређењу Немачких војних  власти, приступити грађењу канала за одвод 
скупљајуће воде од угла улице Краља Петра и Вука Караџића, код зграде 
Градског поглаварства,  улицом Кнеза Милоја,  затим делом улице Војводе 
Степе, до реке Белице, који ће коштати око 80.000 динара. 

Почели су да се обраћају Поглаварству по једини власници имања из 
поменутих  улица,  ради дозволе да се прикључе овом главном каналу  за одвод 
воде из својих имања до канала. Први се пријавио г. Таушановић Живојин,  
трговац овд. за своје имање у ул. Вука Караџића, са ким је погођено да Општини 
плати дин. 10.000.- једном за свагда, као удео у грађењу канала, са правом да 
изводи канал за о двод воде из својих дворишта до општинског канала. Затим се 
јављају и други који нуде веома мале суме. Предлаже Већу  да реши о висини 
таксе за овај прикључак. 

Веће је узело у претрес ово питање,  па  на основу Закона о  градским 
општинама 

Решава: 
Да се на име таксе за прикључак општинском каналу кроз улицу Кнеза 

Милоја и део Војводе Степе, ради одвода воде, наплати по 300.- динара једном 
за свагда, од сваког власника имања дотичних улица, изузев г. Таушановић  
Живојина, са ким је погодба већ извршена, као што је напред изнето. 

Ово је најмања такса која се прописује, а Поглаварство може слободном 
погодбом са имућнијим власницима, по њиховом пристанку и више наплатити. 

Са о вим је седница закључена. 
Деловођа              Претседник 
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Записник 
 

Пете (5) седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, одржане  на дан 
3-трећег новембра 1941 го дине у 3 часа поподне, у сали Градског поглаварства у  
Јагодини. 

Дневни р ед: 
(следећи) 

Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од ко јих су сви примили позиве,  осим петорице који су на путу,  приступљено је 
прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли већници: г. г. Клефиш 
Теодор, Урошевић Драго љуб, Настасијевић Лазар, Тасић Јован, Илић Риста,  
Јоцић Милан, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко,  
Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић Душан, Манојловић Миладин,  
Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир, Б абудер  
Цветко, Ристић Светолик, Дамњановић Милутин, укупно 20 већника. 

Како је дошао довољан бро ј већника за деловање у смислу Закона о  
градским општинама, то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и 
предлаже да се изберу два већника за овераче овог записника. 
 Веће једног ласно изабира за овераче већнике г.г. Настасијевића Лазара и  
Симића Милутина. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедби. 
 Пре прелаза на дневни ред претседник г. Ђорђевић Тома излаже већу, да 
је решењем господина Бана  Моравске бано вине од 11. октобра 1941 го д.  
разрешен дужности дотадањи претседник општине града Јагодине, г. Ђурић  
Трифун и потпреседник г. Симић Момчило, а за претседника постављен је он г. 
Ђорђевић Тома, а за потпредсеника г. Шохај Милоје, апотекар. Примопредаја 
дужности извршена је на дан 20. октобра 1941 го дине.  Веће прима предње, са 
узвиком живели!   
 Претседник г. Ђорђевић каже, да се са свима већницима о длично познаје,  
јер је он, као досадањи већник њихов стари друг, па се нада да ће код свих  
већника наићи на пуну сарадњу, нарочито у са дањим тешким приликама по наш 
народ и земљу. Сви већници о бећавају искрену сарадњу. 
 После о вога прешло се на дневни ред. 

I бр. 6207. 
 Претседник г. Ђорђевић Тома излаже веома тежак положај нове управе,  
нарочито за исхрану и огрев становништва. Путеви су намерно упропашћени,  
тако да је довоз сасвим прекинут. Услед  таквог стања ми већ данас плаћамо  
хлеб 10 дин. 
 Немачка месна команда издала је наредбу да се не сме извести ништа од 
намирница и ставила у дужност Пог лаварству да се стара о извршењу те 
наредбе. 

Што  се тиче  пшенице и кукуруза за исхрану становништва,  претседник г. 
Ђорђевић Тома каже да је дошао на мисао, да поради код надлежних  
министарстава и Монополске управе да се општини града Јаго дине уступи 
целокупна потребна количина соли и петро леума за срезове белички, левачки и 
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деспотовачки које да о ва о пштина даје потрошачима из тих срезова у размену за 
пшеницу и кукуруз. Ради тога био је у Београду како у монополској  управи тако  
и у надлежним Министарствима,  као и на седници Комитета министара на ко јој 
је ово питање начелно решавано. Излаже даље ток овога рада на тој ствари.  
Дефинитивна о длука о уступању соли и гаса у  размену за жито  пашће кро з ко ји 
дан повољно у нашу корист на тај начин он се нада да ће се питање исхране 
повољно решити. 
 Г. Милан Јоцић  захваљује претседнику на заузимању за исхрану  
становништва.  Сматра да се може поред пшенице узимати и кукуруз,  пошто је и 
он добра храна. Треба општина да купи око 30 вагона као резерву за пролеће.  
Предлаже да се одмах одузме сва со од трговаца. 
 Г. Риста Илић сматра, да са кукурузом није зго дна манипулација. Он је за 
то да се размена врши само за пшеницу. 
 Г. Тома Ђорђевић претседник вели да је једини начин да се сиро тињи 
изда кукуру з, пошто се не може добити довољна количина пшенице. Успео је да 
од Таушановића добије пристанак да нама уступи свој кукуруз по максимираној 
цени. Узећемо кукуру з и од других ималаца процентуално. Г. Трифун Ђурић  
ставио нам је на распо лагање свој кош а г. Јован Тасић власник млина „Морава“ 
изаћи ће нам у сусрет у погледу мељаве и магацина. Обо јици захваљује. 
 Г. Т . Клефиш предлаже да се одреди један већник који ће водити рачу на 
да се кукуруз не квари. 
 Г. Ђорђевић претседник усваја предњи предлог и вели да тр еба изабрати 
одбор већника, за поделу жита, огрева, као и за контролу како жита тако и 
кукуруза од кварења. Мо ли већнике да сви снажно помогну. 
 Веће усваја предње предлоге и бира одбор  за контролу при пријему жита 
и осталог као и контролу и извођење сече дрва у Липару, у ко ји улазе г.г.  
Таушановић Предраг, Јоцић Милан, Месић Јосиф, Костић Миљко,  Андре јевић  
Андра, Илић Сима, Манојловић Миладин и Др. Бобудер Цветко. 
 Г. Ђорђевић претседник саопштава да је пре неколико дана мост на 
друму Јаго дина-Ћуприја на реци Лугомиру бачен у ваздух. По наређењу 
немачке власти о дмах се приступило оправци.  Поглаварство је ради тога  било  
послало своје волове са колима на рад. Међутим одметници су тога дана после 
подне, предвече, растерали раднике, а општинске волове испрегли и одвели. До  
данас нису пронађени а тр агање учињено. 
 Веће прима знању предњи извештај, с тим да ако се волови не пронађу да 
се доцније расходу ју. 

II бр. 6208. 
 Претседник г. Ђорђевић Тома излаже Већу, да је због изванредних  
прилика у  околини Јагодине саобраћај скоро сасвим онемогућен, те се 
намирнице слабо могу добити. Нарочито дрва и угаљ не могу се добити. И оно  
што некако стигне на пијацу толико је скупо, да је највећи део становништва у  
немогућности набавити ни дрва ни угаљ. Зима је на прагу. Наша сиротиња не 
сме о стати без огрева, као ни без хлеба.  Мора се наћи начина да јој се помогне, у  
интересу р еда и мира као и из хуманих разлога. Сматра да би се циљ најбоље 
постигао, када би се из општинске шуме „Липар“ посекло  од 1000 до  2000 м³, 
јер је најприродније да се прво жртву је општинска, заједничка својина, па тек 
онда приватна. Један овако велики лагер дрва у тицаће и на снижење пијачних  
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цена,  које су сада управо неподношљиве. Предлаже да се по овом питању 
донесе потребна одлука. 
 После дискусије по овом предлогу, Веће на основу Закона о градским 
општинама, а с обзиро м на данашње изванредне прилике у којима се налазимо,  
једногласно 

Решава: 
 Да се из општинске шуме „Липар“ исече 1.000 м³ дрва, ради продаје 
сиромашном становништву града Јагодине,  за огрев у наступајућу зиму 1941/42.  
године, по утврђено ј минималној цени,  а сасвим сиромашним породицама 
давати по извесну количину и бесплатно по оцени изабраног одбора већника. 
 Из шуме исећи првенствено старо дрвеће, па онда и друго, и то најпре 
поред друма, па онда даље у дубину, имајући у виду, по могућству, привредне 
околности, у вези са налозима Немачких власти. 
 Да би се сеча извршила што  рационалније, у  колико то садање пр илике 
допу штају, и да би се исечена дрва како треба спремила и превезла до града,  
Веће бира одбор за контро лу сече и остало, у који да уђу већници г. г.  
Таушановић Предраг, Јоцић Милан, Месић Јосиф, Костић  Миљко,  Андре јевић  
Андра, Илић Сима, Манојловић Миладин и Др. Бабудер Цветко. 
 Овај одбор ће вршити контролу тако, да сваког дана при раду бу ду на 
лицу места по један или двојица од чланова одбор а, који ће у име Пог лаварства 
водити контролу над р адом и давати потребна упутства. 
 Исплату потребне суме за сечу и пренос дрва до нашега града извр шити 
на терет буџетске позиције предвиђ ене за сечу и пренос дрва  и огрев сиротиње. 

III бр. 6209. 
 Прочитана молба чиновника и службеника овог Пог лаварства, да им се 
изда зимска помоћ у износу једномесечних принадлежности, да би им се у  
неколико помог ло на о вој  великој скупоћи, а као што је учинила држава за своје 
чиновништво и више градских и других општина за своје чиновнике и 
службенике. 
 Претседник г. Ђорђевић Тома налази, да је молба оправдана и да јој 
треба изаћи у сусрет. 
 Поводом овога говорило је неколико већника. Сви су нашли да је молба 
оправдана, пошто на овој веома велико ј скупоћи и сталном поскупљивању 
животних намирница, чиновничке плате остају на истој висини, те се сви који од 
плате живе налазе у врло тешкој материјалној ситуацији. 
 Већник г. Тасић Јован предлаже, да се чиновницима и службеницима 
поред једномесечне плате изда за зимску помоћ још и по два кубна метра дрва,  
из општинске шуме.  Ово питање је остављено  за доцније,  када се дрва из 
општинске шуме спреме и довезу овде. 
 После овога Веће, на основу чл. 88 Закона о градским општинама,  
једногласно 

Решава: 
 Да се часницима, чиновницима и службеницима општине града Јагодине 
исплати на име зимске помоћи једномесечне принадлежности, у износу у коме 
је сада месечно примају, и то у бруто износу, без икаквих одбитака. 
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 Исплату ове помоћи извршити из салда готовине, која је пренета за 1.  
новембар 1941. г. у динара 202. Зимска помоћ коју треба из овог салда 
исплатити по о вој одлуци износи укупно 76.980 динара. 
 Од о ве помоћи се изузимају органи градске страже, који примају месечни 
додатак по 1000 дин. р едовно од 15-августа 1941 год. 

IV  
 Прочитан акт Привилегованог акционарског друштва државних фабрика 
свиле, из Београ да, од 2 септембр а 1941 г. који гласи: 
 „Наше друштво привилеговано а. д. државних фабрика свиле у Београду  
има намеру, да у Србији подигне једну модерну фабрику за израду греж-свиле. 
 Према средствима ко јима располажемо, било би потребно, да нам 
општина у свом атару стави на расположење земљиште у површини од око три 
хектара, бесплатно. 
 У колико сматрате да би било од интереса за Ваше место, да се ова 
фабр ика, која би у свом поч етном раду упослила око 400 радника, подигне у  
Јагодини, молимо Вас,  да нас о  томе изволите обавестити, да би Вам упутили 
наше представнике, који би све појединости са Вама утврдили. 
 Привилеговано акц. Друштво државних фабрика свиле 

Претседник 
Др Милан Хорватски с.р. 

Помоћ ник Министра финансија...“ 
 Веће налази, да ће подизање фабрике свиле у Јагодини бити од користи 
по наш град, па зато на основу За кона о општинама 

Решава: 
 Да се од општинског земљишта „Вашариште“, које посто ји поред 
земљишта државног лозног и воћног расадника, у градском реону града 
Јагодине, уступи бесплатно површина о д тр и хектара у својину Привилего ваном 
акц. Дру штву државних фабрика свиле у Београ ду, ради подизања зграда за 
фабр ику свиле и остале потребне просторије. 
 Земљиште одвојити у сагласности са претставницима фабрике свиле и 
претставницима овог Поглаварства. 
 Три хектара земље на Вашаришту вреде, према данашњој прометној 
вредности, 180.000 динара. 
 Са о вом је седница закључ ена.- 

Деловођа              Оверавају град. већници                      Претседник 
  
 

Записник 
 

 Шесте (6) редовне седнице Већа Градског Пог лаварства у Јагодини 
одржане на дан 10 новембра 1941 го д. у 2 часа по подне, у сали Градског  
поглаварства у Јаго дини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих су сви примили позиве, осим двојице, који су на путу, 
приступљено је прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли 
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већници: г. г. Клефиш Теодор, Настасијевић Лазар, Матејић Радисав, Бекерус 
Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Др. Вукићевић Богић, Илић Риста,  
Ђорић Бранко,  Јоцић С.  Милан, Митровић Милутин, Нешић Миодраг, Тасић  
Христифор, Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић  Миљко,  Андре јевић  
Андра, Николић Илија, Степановић Душан, Симић Милутин, Милановић Б.  
Милан, Пантић Чедомир, Бабу дер  Цветко,  Ристић Светолик,  Дамњановић  
Милутин, Лазаревић Живојин, Др. Путић Милан, у купно 27 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу Закона о  
градским општинама, па претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за о веру записника. 
 Веће једног ласно изабра за овераче  г. г. Лазара Настасијевића и Бранка 
Ђорића. 
 Прочитан је записник од прошле седнице који је примљен без примедбе. 

I бр. 6444. 
Претседник г. Тома Ђорђ евић излаже Већу, да је Поглаварство добило  

наредбу Начелника среза беличког од 9. новембра 1941. год. којом, на основу  
тражења Сточарске централе из Београда, тражи да општина града Јагодине 
набави и преда начелству, односно претставнику Сточарске централе, 8  гр ла 
говеда, ради исхране становништва Београда. Овај број стоке има се предати на 
дан 10. а најдоцније 11. овог месеца. Новац ће се добити по максимираној цени. 
 Пошто се го веда не могу купити на пијаци по максимираној цени већ по  
знатно вишој,  то би се стока морала набавити или од ималаца стоке или да се 
разлика плати, у случају куповине на пијаци. 
 Моли да се о овоме дискутује и донесе потребна о длука.  

Г. Милан Јоцић говори о томе, да наши земљорадници све до данас нису  
поорали ни посејали жито, услед рђавог времена, те ако почнемо да кољемо 
волове о ве зиме, онда ћемо остати без жита за идућу годину,  јер ће  поља остати 
незасејана. А то ће б ити општа штета. Ипак се наредба мора извршити. Али се 
мора имати у виду да је у Јагодини пијачан дан среда, и да се стока не може пре 
набавити. 

Г. Јосиф Бекерус излаже, да се становништво Београда одиста не може 
снабдети месом и да се месо даје на купоне. Потреба за месом је неопходна,  
нарочито за сиротније становништво. Зато се овој наредби мора у довољити, по  
предлогу претседника г. Ђорђевића. Ваља наћи начина како да се ово изведе.  
Што се, пак тиче Пиваре, он, као њен претставник, може изјавити, да она сто ји 
на распо ложењу, да по сразмери, поднесе о дговарајућ и терет. 

У дискусији су учествовали још г.г. Илија Николић,  Чедомир Пантић и 
Лазар Настасијевић, па Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама  

Решава: 
Да се образује одбор већника од шесторице чланова, који ће  уредити 

питање како набавке стоке тако  и евентуалне све друге потребе у вези тиме, као  
и испоруку набављене стоке. 

У овај одбор Веће бира већнике г.г. Милана Јоцића, трговца, Јосифа 
Бекеруса, директора Пиваре, Христифора Тасића,  казанџију,  Милутина 
Митровића, поседника, Светолика Ристића, трговца и Милутина Дамњановића,  
месара. 
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За куповину стоке, као специјалисти из истог Одбора ће се узети г.г. 
Милан Јоцић,  Милутин Митровић и Милутин Дамњановић, а за све остало  
уређене ове ствари одлучиваће сва шесторица. 

II 
  Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је услед нередовних  
прилика ово ј о пштини пао  много већи терет него пре, нарочито око издржавања 
многобројних избеглица као и наше градске сиротиње. Приходи општински 
остали су скоро исти који су били у редовним приликама, а неверо ватно велика 
скупоћа свију животних намирница изискује и повећање издатака које општина 
редовно подноси, као што су плате, новчане помоћи и.т.д. Нарочито се за 
наступајућу зиму мора по већати издатак на помоћ сиротињи, којо ј се мора дати 
огрев а у мног им случајевима и хр ана. Нови извори прихо да морају се наћи,  
иначе општина неће моћи да изврши сво ју социјалну задаћу, у овим  тешким 
приликама.  Претседник налази, да се може без икаквих незго дних последица 
завести пијачна такса на ћурке, ко је се сада отпочињу продавати у великим 
бројевима код нас у Јагодини, и то по врло високој цени. Право је произвођача,  
који и иначе сваки свој производ сада продаје по неверо ватно високим ценама,  
поднесе једну незнатну жртву у корист јагодинске општине, на чијој пијаци 
добија велике суме новца. Мо ли Веће да о овоме о длучи. 
 После спроведене дискусије по овом питању, градско веће, на основу  
Закона о градским општинама, једногласно  

Решава: 
 Да на сваку про дату ћурку или ћурана на пијаци и осталим местима града 
Јагодине наплаћује на име таксе по 2-два динара о д килограма, у корист касе о ве 
градске општине. 
 Наплату ове таксе вршити преко органа овог Поглаварства на начин како  
се наплаћују и остале пијачне таксе по надлежно о добреном правилнику. 

III бр. 6446. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић го вори о великом терету који наша 
општина подноси ради издржавања избеглица и своје сиротиње. 
 Морају се створити нови извори прихода, иначе општина неће имати 
материјалне могућности да овај терет подноси, нарочито у наступајућој зими 
која је већ отпочела. Он налази да би ваљало ударити нове таксе на биоскопске 
карте, као и на шећер. Мо ли да се донесе одлука.  
 По овом предлогу развила се дискусија у којој је уч ествовало више 
већника, после чега Веће, на основу чл. 88 Закона о градским општинама 
једногласно 

Решава: 
 Да се у општини града Јагодине заведу нове таксе и то: 1) на биоскопске 
карте по 2 – два динара на сваку карту и 2) на шећер у ма коме облику, који се 
доноси у Јагодину, по 2 – два динара од килограма. 
 Наплаћену таксу по овој одлуци књижити као депозит и исплату вршити 
по налозима претседника Градског поглаварства. 

IV бр. 6447. 
 Прочитан реферат бр. 6050/41 ко ји г ласи:  

„По закључ ку дневника касе примања и издавања за месец март 1941.  
буџетске 1940/41 год. појавила се готовина као остатак за пренос у буџетску  
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1941 годину, динара 182.001,66 која се сума предвиђа у предлогу бу џета за 1941  
год. на страни прихода парт. 1. позиц. 1. 

По прописима чл. 122 Зак. о градским општинама предвиђ ено је да 
остатак вишкова после подмирења обавеза једне буџетске године, може да се 
унесе у буџет наредне године и употреби за покриће редовних расхо да. 

О предњем извештавам Поглаварство ради даљег поступка, сходно  
прописима ч л. 122 за. О градским општинама.“ 

Веће на основу чл. 122 Закона о градским о пштинама 
Решава: 

 Да се преостала готовина-вишак прихода над расхо дима на концу  
буџетске 1940/41 године на дан 31 марта 1941 го д. у износу о д дин. 182.001,55  
унесе у буџет Општине града Јагодине за 1941 годину и употреби за покриће 
редовних расхо да. 

V бр. 6448. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је у Јаго дини дошао  
поред Српског оружаног  одреда и четнички одред,  ради одржавања јавне 
безбедности. У четнике су се уписали доста млађих људи сиромашног стања,  
који нису могли купити прописане четничке капе-шубаре. Зато је он, на молбу  
четничког војводе издао налог те је општинска благајна исплатила за набављене 
шубаре суму од дин. 2276.- па моли Веће за одобрење овог издатка. 
 Веће на основу Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се издатак у дин. 2276,- за набављене шубаре сиромашних  
људи уписаних у четнике. 
 Овај издатак расхо довати на терет позиције на непредвиђене потребе, по  
буџету за 19841 годину. 
 После о вога седница је закључена. 
     Деловођа             Претседник  
     Б. Симић             Т .Ђорђевић 

Оверавају 
Градски већници 

Лазар Настасијевић 
Бранко Ђорић 
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Записник 

 
 Седме (7) редовне седнице Већа Градског пог лаварства у Јагодини 
одржане на дан 12 децембр а 1941 г. у 2 часа по подне, у сали Градског  
Поглаварства у Јагодини. 

Дневни р ед: 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих су сви примили позиве, осим тро јице, ко ји су на путу, 
приступљено је прозиву,  па је установљено да су на ову седницу дошли већници 
г.г. Клефиш Теодор, Урошевић Драго љуб, Настасијевић Лазар, Таушановић  
Предраг,  Матејић  Радисав,  Тасић Јован, Станојевић  Тихомир,  Ђорић Бранко,  
Јоцић С. Милан,  Тасић Христифор,  Момировић Радосав, Ненковић Коста,  
Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић Ду шан, Илић Сима, Симић  
Милутин, Пантић  Чедомир, Бабудер Цветко и Ристић Светолик. Укупно 20  
већника. 
 Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о град. општинама, то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и предлаже 
да се изаберу два већника за о веру записника. 
 Веће једног ласно изабра за овераче већнике г.г.  Лазара Настасијевића  и 
Светолика Ристића. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе.  
После о вога прешло се на дневни ред. 

I бр. 7501. 
 Прочитан је годишњи завршни р ачун за буџетску 1940/41  го дину,  из кога 
се види да је укупних прихода са преносом преостале готовине из буџетске 
1939/40 г. било 2,669,773.23 а укупних расхо да 2,487,771.57. Разлика од дин.  
182.001,66 налазила се у  готовини која је унета у буџет за 1941  го дину, као  
приход. 
 По предлогу претседника г. Томе Ђорђевића Веће, на основу чл. 88 и 122  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Одобрава се завршни го дишњи рачун за рачунску 1040/41 годину са 
предњим износима, с тим да се упуте надлежној контро ли ради дефинитивног  
прегледа и о добрења. 
 Годишњи рачун је био изношен на увид, по прописима закона, и на исти 
није изјављена никаква жалба. 

II бр. 7502. 
Прочитан је експозе финансијског одбора Већа овог поглаварства, којим 

извештава Веће, да је проучио састављен буџет ове градске општине за 1941  
годину, по коме расходи износе дин: 2,555.000.- а приходи са редовним и 
ненаплаћеним приходима из ранијих година као и пренетом готовином из 
1940/41 г., износе исто толико, дин: 2,555,000.- 

Финансијски одбор је у експозеу детаљно изложио шта га је ру ководило  
да буџет за 1941 г. утврди на горњу суму, и нарочито подвлачи да су лични 
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расхо ди по предложеном буџету мањи за дин: 75,270.- од оних у прошлој 
буџетској години. Па предлаже Већу да овакав буџет усвоји са општинским 
прирезом о д 50% као што је до сада било. 

Поред овога и претседник г. Ђорђевић Тома излаже Већу, да је се са 
изношењем овог буџета много задоцнило, услед нередовних прилика у нашој 
земљи, али се до сада финансирало по прошлогодишњем буџету као и на основу  
одобрених о длука Већа. Моли да се предложени одобри а такође и Правилник о  
финансирању, приложен у з буџет. 

Веће је пажљиво саслушало излагање финансијског одбора у експозеу,  
као и излагање претседника г. Ђорђевића, па је нашло да су све позиције 
буџетом предвиђене потребе, као и то да је буџет састављен са упутствима 
Министарства финансија, у колико  се односи на фор малну страну, па га с тога 
ваља одобрити. 

Решава: 
Усваја се буџет Градске општине јаго динске за буџетску 1941 го дину,  

онако како је предложен и утврђен од стране финансијског одбора, тако да 
буџет ове градске општине за 1941 годину износи укупно расхо да – Дин 2, 555, 
000.-, а толико и прихода, рачунајући у ту суму и 50 % општинског приреза,  
који се има плаћати на основну порезу који грађани ове градске општине 
плаћају, - а по коме буџету износе р асхо да и то: 

Лични р асхо ди                       Дин: 976.370.- 
Материјални                           Дин: 1.578.630.- 
Свега расхо ди                         Дин: 2.555.000.- 
 
И словима: два милиона петстотина педесет и пет хиљада динара.  Такође 

се усваја предложени правилник о финансирању по истом буџету, то јест 
Правилник за извршење истог бу џета. 

III бр. 7503. 
Прочитана молба бр.6161 од 7.  новембра 1941.г. Феодоре и Милоша 

Милошевића, избеглица из Руме, са станом у ул. Вој. Путника бр. 31, ко ја г ласи: 
Доле потписати смо брат и сестра, избег лице из Руме, остали смо без 

игде ичега. И отац и мајка су нам умрли после рата. Њихову смрт је 
проузроковала и убрзала бежанија и наша тешка судбина.  

Ја сам ученик VII разреда гимназије,  стара 18  година. Мој брат,  
трговачки помоћник, тешко се разболео и лежи у Јагодинској болници. До сада 
су о нама бригу водили зет и сестра, мали чино вник исто  избеглица, који је 
такођ е у тешком материјалном положају. 

Апелујемо на – Вашу ху маност, Госпо дине претседниче, и најучтивије 
молимо, да нам доделите мало багремових дрва и извесну новчану помоћ, јер је 
зет у могућности да нам само стан даје. 

Болница ме је упутила на Вас за помоћ, са којим би могла појачати храну  
мом болесном брату, пошто је о на први услов за његово  оздрављење,  а  Бо лница 
му то не може да пружи. 

У нади сам да ћете ми изаћи у сусрет, јер се налазим у безизлазном 
положају. 

После краће дискусије, а на предлог претседника, Веће на основу чл. 88  
Закона о градским оптинама 
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Решава: 
Да се Феодори Милошевић,  ученици VII разреда Гимназије у  Јаго дини,  

избег лици из Руме, изда на име новчане помоћи за месец децембар  1941. године 
сума од 900.- девет стотина динара, и да јо ј се изда то лика су ма,  по 900.- динара 
месечно и у  бу дуће за шест месеци, од 1 јануара до конца јуна 1942 го дине,  
такођ е на име новчане помоћи за издржавање себе и болесног јој брата Милоша. 

Што  се тиче помоћи у  дрвима, то  се оставља претседнику  Градског  
Поглаварства, да јо ј и у томе учини нужну помоћ, по својој оцени. 

IV бр. 7504. 
Прочитан предлог бр. 5239/41 који г ласи: 
„Рок двогодишњег закупа две општинске њиве (зиратне земље) у Липару  

истиче 1 новембра 1941 г. 
Закуп ове две њиве траје од 1-XI-1939 г. до 1-XI-1941. г. за Динара 

16.500.- 
Да би се благовремено ове њиве издале под закуп и на даље, потребно је 

да о томе Веће овога Пог лаварства донесе своју одлуку чл. 88 тач. 1  Закона о  
градским општинама, те како би се благовремено услови прописали и даље 
поступило. 

Веће на основу чл. 88 тач. 1 З акона о градским општинама 
Решава: 

Да се општинске две њиве у Липару, чији је закуп истекао 1 новембра 
1941 г., издају под закуп за једну годину дана, то јест до 1 новембра 1942  
године. 

На случај да општина ово имање буде продала то ће питање бити ур еђено  
са закупцем и купцем, по про писима закона, и то прописаним условима. 

Услове о закупу да пропише Градско поглаварство и даље по закону  
поступи. 

V бр. 7505. 
Претседник г. Т Ђорђевић извештава да је по ранијој одлуци Већа 

посечено у општин. шуми Липару 1.000 м³ дрва за огрев. 
Сада се, пак, мора  посећи велика површина наше шуме,  по постојећој 

Уредби Врховног Во јног заповедника Србије, по 500 метара са једне и друге 
стране пута: Београд-Лапово-Багрдан-Јагодина, што ће изнети још неку хиљаду  
куб. метара дрва за огрев. 

Како наше грађанство не може да се снабде дрвима, јер су  и поред 
максимираних цена, на овој пијаци веома скупа, то ће бити препоручљиво да се 
дрва про дају гр ађанству за огрев, по цени коју Веће о дреди. 

Питање превоза дрва је једно те шко питање. Наши јагодински рабаџије,  
којих и иначе мало има,  траже за превоз дрва из општинске шуме „Липар“ по  
150.- од кубног метра!  Цена је веома висока. За то сам, вели г. претседник,  путем 
преговор а са надлежнима из о колних села у таначио, да нам се дрва превозе не за 
новац већ за гас-петро леум, који је сељацима потребан а нема га. Успео сам да 
нам се одобри 1.000 лит.  петролеума, а сељаци су  пристали да нам превозе дрва 
један кубни метар за један литар петро леума.  Нешто ћемо превозити и нашим,  
општинским, колима у колико остали послови буду дозвољавали. Сечом дрва у  
Липару руководе чувари шуме под надзором наших већника г. г. Миладина 
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Манојловића,  Миљка Костића,  Симе Илића, а нарочито Миладина и Миљка,  
којима топло захваљујем на преданом старању. 

После дискусије по о вом питању Веће, на основу ч л. 88 тач 1. Закона о  
град. општинама 

Решава: 
1) Да се дрва која буду превезена из општинске шуме „Липар“ продају по  

300.- кубни метар, франко стовариште у општинском дворишту. 
Од ових дрва могу се сиро машним становницима као и избеглицама 

давати извесне количине по нижој цени, па чак и бесплатно,  по нахођењу 
Одбора који сачињава: претседник г. Миле Шохај и већници г.г. Драгољуб 
Урошевић и Јосиф Величковић.  

2) Да се оне количине дрва, које се не могу пренети, про дају грађанству  
по 250.- дин. по кубном метру,...општин. шума „Липар“ , с тим да се о преносу  
има старати купац. И о ва цена може се смањити, по цени истога Одбора. 

3) У прво време не може се никоме уступити више од једног куб. метра  и 
увек се има водити рачуна првенствено о сиромашнијим становницима. 

4) Да се купи 1.000 лит. петролеума па ако  може и више и за пренос дрва 
уступи,  а  такође исплатити и у готову за пр енос дрва по погодби,  у колико  бу де 
било потребно. 

Исплата пада на терет одговарајуће позиције на сечу и пренос дрва по  
буџету за 1941 год. 

Уколико се не исплати по буџету за 1941  го д. да се исплати на терет 
идуће 1942 буџетске године. 

Са овим је седница закључена. 
Деловођа                    Претседник 
Б. Спасић 

Оверавају 
Градски већници 
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Предлог буџета расхода и прихода 
Градске општине Јагодинске  
среза Беличког за 1941 годину 

 

п
ар

ти
ја

 

п
оз

и
ц

и
ја

 

Расходи 
 
 

 
 

Износ 
позиција 
 
 
 

Износ 
партија 

1 1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

А. Лични расходи 
 

Принадлежности о пштинских 
службеника 

О пшта управна власт 
 

Претседник(накнада за вршење 
дужности)  36.000 
Потпреседник ( накнада за 
вршење дужности) 25.200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.200.- 
 

 

 
1 

 
2 

Принадлежности 
админист рат ивног отсека 

 
Деловођа ...  22.500- 
1. правни р еферент .. 28.800 
5 писара по 14.850  74.250.- 
4 писара по 12.600  50.400 
2 днев. зв. по 9.000  18.000. 
Архивар   ....  17.100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
211.050.- 
 

 

 
1 

 
3 

Принадлежности отсека 
рачуноводства 

 
Благајник   ....   22.500- 
Рачуновођа-књиго вођа 22.500.- 
3 таксат. по 11.070.   33.210. 
2. мерача по 10.800.   21.600. 
1. мерач .....     9.450. 
2. пом. мерача по 8.100  ... 16.200.- 
1. контролор  ....... 21.780.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
147.240.- 
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1 

 
4 

Принадлежности санитетског 
отсека 

 
1. лекар  .......   22.500.- 
1. бабица ......   8.100.- 
2. чув. гробља по 8.100 ... 16.200.- 
7. чистача по 7.200 ...  50.400.- 
1. чувар кланице ....  9.900.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
107.100.- 

 

 
1 

 
5 

 
Принадлежности грађевинског 

отсека 
 

1. инжињер ....  28.080.- 
1. геометар ....     8.700.- 

 

 
 
 
 
 
36.780.- 

 

 
1 

 
6 

 
Принадлежности отсек личне и 

имовне безбедности 
 

Командир градске страже 15.300.- 
Надзорник страже ... 13.950.- 
2. десетара по 9.900...  19.800.- 
20 стражара по 9.000 ... 180.000.- 
2. чувара поља по 8.100 ... 16.200.- 
3 чув. Винограда по 8.100 ... 
24.300 
2. чувара шуме по 8.100 ... 16.200.- 
 1. чувар по тока Арач.  7.200.- 
1. добошар ....    9.000.- 
2. циган. надз. по 2.250  4.500.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
306.450.- 
 

 

    
1 

 
7 

 
Принадлежност и отсека осталог 

особља 
 

1. служитељ-вратар   ... 10.350.- 
1. служитељ-вратар ....  9.000.- 
2. позивара по 8.100 ... 16.200.- 
6. кочијаша по 9.000 ... 54.000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
89.550.- 

 
 
 
 
 
 
 
959.370.- 

  
8 

 
Пензије  

 
Чиновника и службеника 

 
 
 
16.000.- 

 
 
 
16.000.- 
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9 

 
С пецијалне награде и додаци 

 
 Накнада градских већника 

по чл. 78 З ак. о град. општинама 
 

 
 
 
1.000.- 
 
 
 

 
 
 
1.000.- 

   
Б. Материјални расходи 

Кредит на поверљиве циљеве на 
расположење претседнику 

 

 
 
 
6.000.-  
 

 

 
 
3 

 
 
 
1 

 
Општа управна власт 
 
На канцеларијски материјал: 
набавка писаћих машина и 
осталих канцелариј. Потреба 
 

 
 
 
 
 
25.000.- 
 

 

  
2 

На набавку и штампање: пијач. 
признаница, формулара, образаца 
и др. потреба 
 
 

 
 
11.000.- 
 
 

 

  
3 

На набавку: кантар. признаница, 
рачуна и осталих књига, закона, 
уредаба, повеза истих и др. 
потреба 

 
 
 
15.000.- 

 

  
4 

 
На набавку и о правку намештаја 
 

 
3.000.- 
 

 

  
5 

На претплату: службених новина 
и др. часописа  
 

 
2.000.- 
 

 

  
6 

На осветљење у општинским 
зградама у ко јима нема електрич. 
осветљења 
 

 
 
500.- 
 

 

  
7 

На сечу и пренос дрва из оптин. 
шуме за огрев Пог лаварства, 
школа, сиротиње, путне трошкове 
органа за жигосање горе куповину 
дрва и угља, пошумљавање голети 
и др. потреба 
 

 
 
 
 
 
200.000.- 
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8 

 
На у вођење, о државање и 
претплату телефона, телефон. и 
телеграф. таксе, по штанског 
материјала, таксе и др. 

 
 
 
 
1.000.- 
 

 

  
9 

На у вођење и о државање 
електричног звона 

 
200.- 
 

 

  
10 

На путне и подвозне трошкове 
часника, службеника и осталог 
особља Пог лаварства вам места 
службовања 

 
 
 
10.000.- 
 
 

 

  
11 

На путне трошкове-паушал и 
друго органа Главне Контроле, за 
редован преглед докумената, 
годишњих рачуна овога 
поглаварства, надревизија истих, 
по о добрењу Главне контроле 

 
 
 
 
 
2.000.- 
 

 

 12 На уређење и о државање  гробља, 
откуп земљишта за проширење 
истог и др. потреба 

 
 
3.000.- 
 

 

 
4 

 
 
 
1 

 
Лична и имовна безбедност 
 
На набавку и о правку ору жија, 
муниције као и друге потребе за 
градску стражу и притворенике. 

 
 
 
 
 
1.000.- 

 

  
2 

 
За исхрану сиротних апсеника 

 
1.000.- 

 

  
3 

За набавку и о правку одела, обуће 
и другог материјала и потребе за 
градску стражу 

 
 
35.000.- 

 

 4 На извођење и организацију 
пожарне чете 

 
1.000.- 

 

  
5 

На издржавање среског начелства 
среза Беличког 

 
8.000.- 
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6 

На утамањивање паса, зверади и 
укопавање истих и уг инуле стоке 
и др. потребе 

 
 
7.000.- 

 

  
7 

На набавку материјала и др. 
потреба за одржавање уличног 
осветљења и у зградама 
поглаварства 

 
 
 
20.000.- 

 

 
5 

 
 
 
1 

 
Финансијска грана 

 
Државној Хипотекарној банци, 
ануитет по зајму о пштине 
Јаго динске партз. 7015. 
Првобитни зајам постао 7. III. 
1937 год. 
Првобитни дин. 3.000.000.- 
Нов зајам дин. 1.843.255.- 
Још остаје 3.356.745.- 
Дуг се има исплатити за 25. год. 
Рок отплате 1. IV. I 1. X. сваке год. 
сада редовна отплата 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
338.000.- 

 

 2 
 
 
 
 

Бановинско ј болници у Јагод. и 
др. ван Јаго д., исплата бо лничких 
трошкова за о пштинску сиротињу 
за раније године 
 

 
 
 
10.000.- 
 

 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Јелица“ А.Д. Електрична 
централа у Јагодини, за више 
утрошене електричне струје на 
улично осветљење и опш. 
Објектима у то ку год. и то: 
за 1936 год.дин. 10.024.30 
за 1938 год. дин.  8.718.60 
за 1939 год. дин.  2.284.70 
Плаћа се по уговору о закупу 
електричне централе чл. 4 тач. 1. 
Неисплаћено у току поменутих 
година. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.027,60.- 
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 4 
 
 
 
 
 
 
 

Привилего ваном А.Д. за Силос 
отплата прве рате са каматом од 
узетог зајма за куповину 
земљишта у Јагодини за подизање 
силоса. Првобитни зајам 29. V. 
1940. г. динара 120.000.- исплата 
за 6 година. 
 

 
 
 
 
 
 
25.000.- 
 

 

 5 
 
 
 
 
 

Влајку Ћирковићу, из Јагодине 
општ. мерач. плата за време од 1. 
IV. до 14. VIII. 1940 г. 
Неисплаћено јер није било 
кредита.  
 

 
 
 
 
4.145.- 
 

 

 6 
 
 
 
 

Андреји Андрејевићу, трг. из 
Јаго дине. у зет угаљ за огрев 
канцеларија у току 1940/41 а 
неисплаћено 
 

 
 
 
3.433,50.- 
 

 

 7 Миодрагу Спасићу, из Медевца, 
узето сено за исхр ану опш. стоке у 
току 1940/41 г. Неисплаћено јер 
није било кредита. 
 

 
 
 
9.823,20.- 

 

 8 Браћи Јовановић и Стојковић трг. 
из Јагодине узете јарме за исхрану 
стоке у току 1940/41 г. 
Неисплаћено јер није било 
кредита. 
 

 
 
 
 
2.352.- 
 

 

 9 Светозару-Даци Стојковићу трг. 
из Јагодине, у зети зоб за исхрану 
општ. стоке у току 1940/41 г. 
Неисплаћено јер није кредита. 
 

 
 
 
7.135,20.- 
 

 

 10 Ристи Илићу и брату, трг. из 
Јаго дине за узети сточни прибор у 
току 1940/41 г. Неисплаћено јер 
није било кредита. 
 

 
 
 
432.- 

 

 11 Др. Милану Путићу, лекару из 
Јаго дине, вађење и лечење зуба 
општ. службеницима у то ку 
1940/41 г. Неисплаћено јер није 
било кредита. 

 
 
 
 
500.- 
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 12 Љубисаву Никодијевићу, ковачу 
из Јагодине, за оправку кола у 
току 1940/41 године. Неисплаћено 
јер није било кредита. 
 

 
 
 
446.- 

 

 13 Младену Вељковићу, колару из 
Јаго дине, за оправку општ. кола у 
току 1940/41 године. Неисплаћено 
јер није било кредита. 
 

 
 
 
196.- 

 

 14 „Сименс“ А.Д. Београд, у зет 
електрични материјал-велике 
лампе за у лично осветљење у току 
1940/41 г. Неисплаћено јер није 
било кредита. 

 

 
 
 
 
831.340.- 

 

 
 
6 

 
 
1 

Грађевинс ка грана 
 
На оправку и о државањер путева, 
мостова, пропуста и друг их 
објеката у атару поглаварства 

 
 
 
 
3.000.- 

 

 2 На оправку, преправку, 
одржавање старих и изградњу 
нових зграда поглаварства, школа, 
ограда и чишћење доб ара, 
уређење дворишта, ч ишћење 
нужника, димњака, материјал за 
кланицу и др. 
 

 
 
 
 
 
 
35.000.- 

 

 3 На награду и путне трошкове кола 
удирајуће комисије за преглед 
општ. грађе вина 
 

 
 
1.000.- 
 

 

 4 На оправку-одржавање старе и 
изградњу нове калдрме, тротоара, 
канализације и др. по улицама. 

 
 
20.000.- 

 

 5 На оправку старих и изградњу 
нових клупа на пијаци, о пшт. 
парковима, сквера и др. потреба. 

 
 
1,000.- 

 

 6 На бетонирање тротоара по 
улицама. 
 

 
5.000.- 
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 7 На набавку нових и оправку 
старих вага, кантара и других 
мерила, као и плаћање таксе за 
жигосање и других потреба.  

 
 
 
4.000.- 

 

 8 На набавку нових и оправку 
старих пољопривредних, 
техничких и грађ. справа и алата. 

 
 
2.000.- 

 

 9 На набавку и о државање пумпи, 
чесама и бу нара као и других 
потреба.  

 
 
2.000.- 

 

 10 На о државање пијаца: ограда, 
оправка калдрме на пијаци и др. 
потреба. 

 
 
2.000.- 

 

 11 На регу лисање и чешћење реке 
Белице и Лугомира, откуп 
земљишта за проширење ист. и др. 
потреба, у атару Поглаварства. 

 
 
 
2.000.- 

 

 12 Фонду за регулациони план 
варо ши Јагодине. 

 
2.000.- 

 

 13 На експропријацију земљишта за 
регулисање и проширење улица и 
путева у атару Поглаварства. 

 
 
4.000.- 

 

 14 За довршење нове зграде основне 
школе у Јагодини. 

 
32.000.- 

 

 
7 

 
 
 
1 

 
Народно здравље 

 
На путне и подвозне трошкове 
болеснима за упут у Пастеро в 
завод, куповину серума и др. 
потреба за шприцање против 
беснила. 

 
 
 
 
 
 
 
1.000.- 

 

 2 На набавку и исплату лекова за 
сиротињу за раније и ову годину и 
плаћање бо лничких трошкова за 
ову годину. 

 
 
 
10.000.- 

 

 3 На трошкове за сузбијање 
заразних бо лести-епидемије. 

 
1.000.- 

 

 4 На набавку и исплату лекова, 
плаћање бо лничких трошкова у 
других потреба за ову и раније 
године, за службенике, служитеље 
и др. особља о вог пог лаварства чл. 
28. и 31. Статута. 

 
 
 
 
 
12.000.- 
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8 

 
 
 
1 

 
Социјално ста рање 

 
На новчану помоћ и др. потреба 
општинској сиротињи и при 
сахрани. 

 
 
 
 
 
100.000.- 

 

 2 На новчану помоћ разним 
хуманим, науч ним, патриотским, 
витешким и др. установама. 

 
 
100.- 

 

 3 На помоћ пензионом фонду 
службеника и служитеља овог 
поглаварства. 

 
 
10.000.- 

 

 4 На издржавање сиротиње 
смештене у Дом стараца и старица 
у Јагодини. 

 
 
20.000.- 

 

 5 На осигурање радника код Окр. 
уреда за О.Р. и плаћање лекова и 
болничких тро шкова у 
евентуалним случајевима на општ. 
грађевинама и др. радовима. 

 
 
 
 
1.000.- 

 

 6 На издржавање општ. санитет. 
амбуланте, набавка лекарских 
инструмената, завојног 
материјала, лекова и др. потреба. 

 
 
 
4.000.- 

 

 
9 

 
 
 
1 

 
Трговина, индустрија и занат. 

 
На издржавање Струч не про дужне 
школе по буџету 

 
 
 
 
40.190.- 

 

 2 На издржавање Школе трговачке 
омладине по школ. Буџету 

 
14.720.- 

 

 
10 

 
 
 
1 

 
О пштинска привреда 

 
За куповину стоке за општинске 
радове. 

 
 
 
 
50.000.- 

 

 2 За набавку хране за о пштинску 
стоку: сено, зоби и др. потр. 

 
60.000.- 

 

 3 На о државање возног парка: 
набавка нових, оправка старих 
кола, сточног и запрежног 
прибора и материјала, мазива, 
потков стоке и друго, као и 
набавка и о државање аутомобила. 

 
 
 
 
 
25.000.- 
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 4 На исплату дуговане и текућ е 
порезе, приреза и допунске таксе 
на општинска имања. 

 
 
15.000.- 

 

 5 На набавку лекова за општинску 
стоку. 

 

 
1.000.- 

 

 
11 

 
 
 
 
 
1 

 
О стали расходи 

 
Разни изда ци 

 
На спорне, преносне и остале 
таксе код власти и су дова, огласне 
таксе, трошкови по споровима, 
адвокатске награде и др. потребе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.000.- 

 

 2 На реошкове за одржавање вашара 
уређење и одржавање вашаришта, 
награде и путне трошкове 
ветринара и др. потребе. 

 
 
 
2.500.- 

 

 3 На уређење и о државање паркова 
и сквера, о државање споменика у 
скверу, ограда и друг их потреба, 
као и плаћање Јосифу Цикеку дин. 
4.500- за уређ ење сквера код 
споменика у Јагодини. 

 
 
 
 
 
10.000.- 

 

 4 На трошкове за об ављање 
државних и градских светковина и 
слава и др. потреба.  

 
 
1.000.- 

 

 5 На трошкове: набавка материјала, 
плаћање кирије за зграду и др. 
потребе Катас. Управе у Јаго дини. 

 
 
6.000.- 

 

 6 На уређење вароши: чишћење 
улица, засађивање украсних 
дрвета и др. потреба. 

 
 
2.000.- 

 

 7 На осигурање зграда овог 
Пог лаварства и др. објеката од 
пожара. 

 
 
5.500.- 

 

 8 На набавку и о државање табла 
путоказа у атару Поглаварства. 

 
1.000.- 

 

 9 На плаћање државне трошарине за 
утрошену струју елект. Осветлења 
и у зградама Поглаварства. 

 
 
7.000.- 

 

 10 На трошкове за извођење 
припрема за заштиту од напада из 
ваздуха. 

 
 
2.000.- 
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 11 На трошкове и потребе за 
избеглице, заробљенике, цигане-
јевреје, рањенике, српски 
наоружани одред и др. потребе. 

 
 
 
40.000.- 

 

 
12 

 
 
 
1 

 
Народна просвета 

 
На издржавање Др жавне народне 
(основне) школе по школ. бу џету 

 
 
 
 
85.078.- 

 

 
13 

 
 
 
1 

 
Непредвиђени расходи 

 
Кредит за недовољно предвиђене 
материјалне р асхо де по свима 
гранама буџета 

 
 
 
 
 
120.000.- 

 

 2 Кредит за непредвиђене 
материјалне р асхо де по свима 
гранама. 
 
Укупни расхо ди 

 

 
 
290.038,10.- 
 
2.555.000.- 

 

 
1 

 
 
 
 
1 

 
Б. ПРИХО ДИ 

Пренета готовина из 1940 /41. 
 

По закључку дневника касе за 
1940/41 г. пренета готовина. 

 
 
 
 
 
182.001,66 

 

 
2 

 
 
 
1 

 
Редовни приход и: 

 
Прирез-мањак прихода према 
расходина, који се има наплатити 
на име општинског приреза. 
Према извештају Пореске управе 
у Јагодини, основна пореза по 
распореду варо ши Јагодине за 
1940 г. износи дин. 1.313.828,60 
што чини разрез  на заокругљену 
цифру по 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
656.910.- 

 

 
3 

 
 
 
1 

 
Такса: 

 
Од молби, уверења, пресуда, 
потврда, пр еписа,-Т. бр. 333-378 
Зак. о таксама 

 
 
 
 
 
120.000.- 
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 2 Од издавања нових и преноса 
старих пасоша,-Т. бр. 379 Зак. о 
таксама 

 
 
25.000.- 

 

 3 Од изношења ђубрета и 
сметлишта из приватних домова и 
дворишта, Т. бр. 383 Зак. о 
таксама 

 
 
 
10.000.- 

 

 4 Од туцане и млевене и продају 
туцане кафе,-Т . бр. 396 Зак. о 
таксама 

 
 
1.000.- 

 

 5 Од пијачарине,-Т бр. 397 Зак. о 
таксама 

 
345.000.- 

 

 6 Од запремање тротоара,-Т. бр. 396 
Зак. о таксама 

 
6.000.- 

 

 7 Од мерине-кантарине по закону о 
мерини 

 
114.000.- 

 

 8 Од продаје бозе, воћа, посластица 
свих врста, пекарског про извода и 
остало по у лицама,-Т . бр. 399 Зак. 
о таксама 

 
 
 
400.- 

 

 9 Од дозвола за стајање фијакера, 
аутобуса и других кола на 
одређеним станицама,-Т. бр. 402 
Зак. о таксама 

 
 
 
200.- 

 

 10 Од такса за држање паса,- 
Т.бр.406 Зак. о таксама 

 
100.- 

 

 11 Од такса за истицање и држање 
фирми,- Т. бр. 404 Зак. о таксама 

 
10.000,- 

 

 12 Од забава, биоскопа, престава 
свих врста, преноћ иште путника и 
др.,-Т. бр. 407 Зак. о таксама 

 
 
1.000.- 

 

 13 Од кланичне таксе за клање стоке 
на опшрин. и другим кланицама 

 
250.000.- 

 

 14 Од такса за употребу мртвачких 
кола 

 
1.000.- 

 

 
4 

 
 
 
1 

 
Трошарина 

 
Од механског-кафанског акциса 

 
 
 
7.000.- 

 

 
5 

 
 
 
1 

 
Приход и од имања: 

 
Од закупа о пшт. дућана у ул 
Војводе Степе бр. 3 

 
 
 
 
720.- 

 

 2 Од закупа 2 њиве више 
вашаришта и Лозн. расадника 

 
17.000.- 
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 3 Од закупа 4 парцеле-њиве у 
Липару 

 
10.000.- 

 

 4 Од закупа 2 њиве у месту зв. 
„Липар“ 

 
8.250.- 

 

 5 Од закупа 5 дућана на великој 
пијаци 

 
11.920.- 

 

 6 Од закупа 2 општинске њиве код 
гробља 

 
1.450.- 

 

 
6 
 

 
 
 
1 

 
Разни приходи 

 
Од вашарских такса и др. прихо да 

 
 
 
15.000.- 

 

 2 Од такса за попашу стоке на 
општинској утрини 

 
2.000.- 

 

 3 Од исхрану мангуп стоке 100.-  

 4 Од прилога за општинску 
сиротињу 

 
10.000.- 

 

 5 Од новчаних казни и замене 
затвора по пресудама и решењима 

 
2.000.- 

 

 6 Од грађана за заузето општ. 
земљиште изласком на 
регулационој линији 

 
 
2.000.- 

 

 7 Од продате општинске стоке 30.000.-  

 8 Од прихода за израђени бетонски 
тротоар испред имања приватних 
за раније и ову годину 

 
 
90.000.- 

 

 9 Од откупнине личног рада за 
оправку општин. путева чл. 16 
Правилн. о употреби народне 
снаге 

 
 
 
10.000.- 

 

 
7 

 
 
 
1 

 
Дуговани приходи 

 
Од општин. приреза за раније и 
1940 год. Потражује се на крају 
буџетске 1940/41 г. од предвиђене 
суме дин. 607.701,23 а предвиђ а се 
за наплату 

 
 
 
 
 
 
 
188.000.- 

 

 2 Од П.Ј. Клефиша-Фабрика салама 
и сухомеснате робе из Јагодине, за 
време о д 1.IV.1940 г. до 31. 
III.1941 г. ресто пр едвиђа се бруто 
дин. 

 
 
 
 
195.000.- 

 

 3 Од бив. рачунопол. Саве Пајевића 
из Јагодине, по дуговању и 
потраживању. 

 
 
1.500.- 
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 4 Од Душана Д. Вељковића, кројача 
из Јагодине, кирија за општ. дућан 
у ул. В. Степе за месец март 1941 
године. 

 
 
 
80.- 

 

 
8 

 
 
 
1 

 
Разне не предвиђене приходе 

 
Од непредвиђ ених прихо да 

 
 
 
130.368,34 

 

   
Укупно приход и 

 
2.555.000.- 

 

   
Рекапитулација 

 
А. Расходи укупно динара 
Б. Приходи, укупно динара 

 
 
 
2.555.000.- 
2.555.000.- 

 

 
На основу чл. 118 Зак. о градским општинама Веће Градског  

поглаварства у  Јагодини, у својој пуној седници одржаној 12.  децембра 1941  
године, а по предлогу Финансијског одбора прег ледао је овај буџет Градског  
поглаварства у Јагодини, за буџетску 1941 годину, па је нашло, да потпуно  
одговара могућности грађана у односу предвиђених прихода као и општинских  
потреба у односу  предвиђених  расхода у обострано изравнатим  сумама од 
динара 2.555.000.- па га утврђује с тим да законску  снагу има од виших  
надлежних власти буде одобрен.

10
 

 

 

Записник 
 

Осме (8) редовне седнице Већа градског пог лаварства у Јаго дини,  
одржане на дан 18-осамнаестог децембра 1941 г. у 2 часа по подне, у сали 
Градског поглаварства у Јаго дини. 

Дневни р ед 
(следећи) : 

Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих су сви примили позиве, осим осморице, од ко ји су неки на 
путу а друг и бо лесни, приступљено је про зиву, па је установљено да су на ову  
седницу дошли већници г. г : Урошевић Драго љуб, Бекерус Јосиф, Величковић  
Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Ђорић Бранко, Јоцић С. Милан,  
Митровић Милутин, Нешић Миодраг, Момировић Радосав, Костић Миљко,  

                                                 
10 Решењем Министарства финансија бр. 45086/II од 23 децембра 1941, одобрен је овај 
буџет општине града Јагодине за буџетску 1941 годину (период април-децембар), са 
укупном сумом расхода од динара 2.555.000.-, прихода динара 1.898.090.- и мањка 

прихода динара 656.910.- који се има покрити градским прирезом од 50% на основи 
државни непосредни порез који износи динара 1.313.828,60 . 
23. децембра 1941. у Београду       По наредби Министра финансија, В иши саветник. 
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Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић Душан, Манојловић Миладин,  
Симић Милитин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир. Укупно 18 већника. 

Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о град. општинама, то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и предлаже 
да се изберу два већника за о веру записника. 

Веће једног ласно изабра за овераче већнике г.г. Јосифа Величковића и 
Драгољуба Уро шевића. 

Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе. 
 После о вога прешло се на дневни ред. 

I бр. 7802 
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да су  чл. 29 Уредбе о  

државном буџету за 1941 г. од 1 априла 1941 г (Службене новине Краљевине 
Југославије бр. 74) укинути прописи тар. Броја 382 Закона о таксама по којима је 
до тада наплаћивана кланична такса у корист касе ове општине, а донети нови 
прописи који г ласе: 

Чл. 29. 
За клање стоке на подручју општина и градова могу општине 

наплаћивати таксе. Наплату ове таксе одобрава за градове Министар финансија 
а за о стале општине надлежан бан. 

При наплати ове таксе од индустријских предузећа за прераду меса ко ја у  
смислу става 2 чл. 91 Закона о радњама употребљавају властите направе за 
клање под ветеринарским надзором, има се одбијати онај део, који одговара 
отпадајућем износу трошкова за одржавање и амотризацију општинске кланице 
и тро шкове ветеринарске службе око клања и прегледа стоке и меса. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престају важити прописи тар.  Броја 
382 таксене тарифе Закона о таксама. 

Сви важећи про писи појединих општина о наплати таксе за клање стоке 
имају се одмах саобразити овој уредби. 

Наскоро после ове одредбе уредбе наступиле су  ратне прилике и 
окупација наше државе, услед чега све до сада није донета сагласна одлука 
Већа. 

Досадања такса за клање наплаћивана је од овдашњих месара и оста лих  
који кољу на општинској кланици по 0,80 дин. од килограма, а о д индустријских  
предузећа, која кољу у својим кланицама, по 0,25 дин.  

Предлаже, да се донесе одлука о саображавању предњим прописима чл.  
29 Уредбе о државном буџету. 

Градско веће, на основу изношеног и чл. 88 Закона о градским 
општинама 

Решава: 
Да се у буџетско ј 1941 години наплаћу је на подручју општине града 

Јагодине, у корист општинске касе, кланичка такса и то: 
1) За клање крупне и ситне стоке у општинској кланици по 0,80 од 

килограма 
2) Поред ове таксе за клање наплаћиваће се за шурење на општинској 

кланици: 
а) за прасад до 20 килограма тежине                                Дин. 5.- 
б) за свиње и пр асад преко 20 килогр ама                        Дин. 10 о д брава 
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в) Индустријска предузећа, ко ја кољу у сво јим прописним кланицама 
плаћаће општини на име таксе по 0.25 (двадесет пет пара дин.) од једног  
килограма за оне количине које се потро ше у о вом граду. 

У смислу ове о длуке Градско  пог лаварство ће учинити даље шта треба, у  
погледу наплате кланичке таксе за о ву буџетску годину. 

II бр. 7803 
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да досадањи начин изношења 

ђубрета из вароши није добар ни са хигијенске ни са материјалне стране, јер  
општину стаје много новаца како на плату кочијаша тако и на исхрану стоке,  
оправку кола итд. 

Предлажемо: да се ђубре са улица и пијаце, као и оно из општинске 
штале града, по условима ко ји ћ е се про писати,  а што се тиче изношења ђубрета 
из вароши предлаже, да се оно изда под закуп. 

Поводом овога развила се дискусија. 
Г. Милан Јоцић: излаже начин за изношење ђубрета. Тим поводом 

наводи, да чистачи клозета просипљу ђубр е по путу и јарковима, то се смрад и 
нечистоћа разноси на велику опасност од заразних бо лести. Затим говори о  
сенгрупу До ма глувонемих и Учитељске школе, који би требало да се преуреде,  
да би пропуштали воду,  јер су у дну бетонирани и сада се од воде којим се 
умивају лица брзо напуне. 

Претседник г. Ђорђевић каже да ће се употребити хитне мере против 
чистача клозета. 

Г. Драг. Урошевић го вори, да је потребно увести обавезно изношење 
ђубрета, у интересу чистоће. 

После го вора још и већника г.г. Бранка Ђорића и Душана Степановића а  
на основу ч л. 88 тач. 1 и З акона о град. о пштинама Веће 

Решава: 
1) Да се изношење ђубрета из града и са пијаце изда под закуп по  

условима, које ће Поглаварство прописати. 
2) Да се усменом лицитацијом прода ђубре из општинске штале,  по  

условима. Почетна цена има бити 2.000.- динара. 
III бр. 7804 

Прочитана молба бр. 7753/41 Живојина Никчевића, Војислава С.  
Алексића и Исидор а Антића, служитеља Јагодинске основне школе 
(Вежбаонице Учитељске школе) која гласи: 

Градско веће је донело одлуку да се сиромашним службеницима 
Поглаварства изда извесна зимска помоћ, с обзиро м на њихово  стање и прилике 
под којима се службеници налазе. 

Како смо и ми службеници Пог лаварства-служитељи основне школе са 
платом бруто  900.- дин. месечно, то смо у истом положају службеника 
Поглаварства који су примили по моћ. 

Учтиво молимо градско веће да своју одлуку о помоћи протегне и на нас,  
те нам додели помоћ као и осталим службеницима. 

Веће налази да је молба оправдана и да именоване треба помоћ и у овим 
данима тешке скупоће, па на основу чл. 88 тач. 1 Закона о градским општинама 

Решава: 
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Да се Живојину Никчевићу, Во јиславу С. Алексићу  и Исидору Антићу, 
служитељима Јагодинске основне школе (Вежбаонице Учитељске школе)  
исплати једномесечна плата у  бруто износу без одбитака, на име зимске помоћи,  
сваком по 900.- динара, што укупно чини 2.700.- две хиљаде и седам стотина 
динара. 

Исплату извршити на терет позицијена непредвиђене расходе буџета 
овог Пог лаварства за 1942 годину. 

IV бр. 7805 
Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже да се избере Одбор за 

додељивање обуће, која је примљена од Централе за кожу од 500 пари. Веће, на 
основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
У Одбор за поделу обуће по упуству Централе за кожу бирају се т.г. 

1) Тихомир Станојевић, градски већник, 2) Трифун Ђурић, трговац, 3) Душан 
Милојковић,  обућар, 4) Миливоје Стојановић, управ. Основне школе,  5) Милета 
Грујић, учитељ, 6) Димитрије Мишић,  директор  Гимназије, 7) Јелена С.  
Шохајевић, Коло српских сестара. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа           Претседник 
Б. Спасић 

Оверавају 
Градски већници 
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Записник 
 

Девете (9) редовне седнице Већа Градског пог лаварства у Јаго дини,  
одржане на дан 10-десетог фебруара 1942, у 2 часа по подне, у сали Градског  
поглаварства у Јаго дини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски већници 
од којих су сви примили позиве, осим десеторице, који су неки на путу а други 
болесни, приступљено је прозиву, па је установљено  да су на ову седницу  
дошли већници г.г. Клефиш Теодор, индустријалац, Урошевић Драгољуб, 
Бекерус Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Вукићевић Др. Богић, Илић  
Риста, Ђорић Бранко, Јоцић Милан, Митро вић Милутин, Нешић Миодраг, 
Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко, Милосављевић  
Петроније, Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић Душан, Манојловић  
Миладин, Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир, Ристић  
Светолик, Лазаревић Живојин и Стојковић Анђ елко. 

Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о градским општинама, то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за о веру записника. 

Веће једног ласно  изабира уа овераче записника г.г. Ристу Илића  и 
Светолика Ристића.  

Прочитан је записник од прошле седнице који је примљен без примедбе. 
После о вога прешло се на дневни ред 

I  
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да је Начелство среза 

беличког актом бр. 394 од 27-I-1942 год. доставило  наређење виших власти, да 
срез белички треба да испоручи за исхрану пасивних крајева Србије 400.000 кгр. 
пшенице и 2.000.000 кгр. кукуру за. Сразмерно разрезаном  оброку  на општину  
града Јагодине разрезано је да испоручи до конца фебруара 1942 год. и то: 
пшенице 35.000 кгр. и кукуру за 80.000 кгр. 

Предвиђене су строге казне за неиспуњење овог наређ ења. 
Развила се дуга дискусија по овом питању, па је Веће, на основу чл.  

Закона о градским општинама донело о во 
Решење: 

Бира се одбор већника који ће извршити разрез о давању пшенице и 
кукуруза на поједине грађане гр ада Јагодине. У тај одбор да уђу већници г.г.  
Предраг Таушановић, Бранко Ђорић, Милан Јоцић, Драгољуб Уро шевић и 
Миљко Костић. 

Да израде списак и предаду га претседнику а затим да Веће поново  
решава. 

Са о вим је седница закључена. 
Деловођа                               Претседник 
Б. Савић                    Градског пог лаварства 
                               оверавају градски већници 
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Записник 

 
Десете (10) редовне седнице градског већа Градског пог лаварства у  

Јагодини, одржане на дан  17-седамнестог фебруара 1942 године, у 3 часа по  
подне, у градској кући, у Јаго дини. 

Дневни р ед: 
(следећи) 

Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих су сви примили позиве, осим двојице, који су болесни,  
приступљено је прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли 
већници: г. г. Клефиш Теодор, Уро шевић Драгољуб, Настасијевић Лазар,  
Таушановић Предраг, Бекерус Јосиф, Величковић Јосиф, Спасић Јован,  
Станојевић Тихомир, Илић Риста, Ђор ић Бранко, Јоцић С.  Милан, Митровић  
Милутин, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Ненковић  
Коста, Костић Миљко, Милосављевић Петроније, Андре јевић Андра, Николић  
Илија, Степановић Душан, Манојловић Миладин, Симић Милутин, Милановић  
Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњановић Милутин, Лазаревић  
Живојин, Др. Пушић Милан, Стојковић Анђелко. Укупно 30 већника. 

Како  је дошао  довољан број већника за решавање у смислу чл.  71 З акона 
о градским општинама, то претседавајући потпреседник г. М илоје Шохај отвара 
седницу и предлаже да се изаберу два већника за о веру записника. 

Веће изабира за овераче већнике г.г. Тихомира Стано јевића и Симића 
Милутина. 

Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе. 
После о вога прешло се на дневни ред. 

I бр. 1696. 
Претседавајући, потпреседник г. Миле Шохај излаже, да се на прошлој 

седници Већа 10. овог месеца изабран ужи одбор већника, који је разрезао  
количине кукуруза и пшенице на поједина лица града Јагодине,  колико треба да 
предаду по максимираној цени, а према наређењу које је Пог лаварству  
достављено од стране Начелника среза беличког актом о д 27. јануара 1942 г. бр.  
394, који гласи: 

„На основу наређе ња Житарске централе бр. 8033 од 2 ов. месеца и 
поновног усменог наређе ња на дан 24 ов.м. од стране надлежних, за срез 
белички је разрезано да има дати за исхр ану пасивних кра јева у Србији: 

400.000 кгр. пшенице и 2.000.000 кгр. кукуруза као I р азрезани о дсек. 
Начелство је предњу количину пшенице разрезало на све општине овога 

среза, с об зиром на статистичке податке којим располаже о засејавању 
површина пшеницом и кукурузом, као с обзиром на ро дност земљишта у  
појединим општинама, па је на ту општину припало да има дати:  

Пшенице 35.000 кгр. и кукуруза 80.000.  
Испорука ове количине има се извршити у току  месеца фебруара у три 

одсека. Први отсек 1/3 до 1-III-т.г. Испорука има се вршити Земљорадничкој 
житарској задрузи у Јагодини, која је овлашћена као једина да преузме жито и  
исплаћу је по максимираној цени.  
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Законом је забрањена свака слободна продаја. Ко прода слободно и купац 
и про давац биће ка жњени телесном казном до 25 батина. 

Доставља се тој општини на тачан поступак, с наређењем да се одмах  
приступи разрезању количине жита. За сваки нехат биће строго  кажњени 
претседник општине, а со пственицима биће бесплатно одузети жито са строгом 
казном“. 

Одбор већника извршио је разрез по списку, који подноси Већу на 
решење. 

Прочитан је, затим, списак лица са извршеним разрезом, после чега је 
настала дискусија у  којој су учествовали већници г.г. Јован Тасић, Јосиф 
Бекерус, Драг. Уро шевић, Милутин Симић, Јосиф Величковић, Бранко Ђорић, 
Милан Јоцић, Предраг Таушановић, и Лазар Настасијевић. 

По исцрпљеној  дискусији Већа, на основу чл.  88 Закона о  градским 
општинама 

Решава: 
Да предаду Земљорадничкој  житарској задру зи у Јаго дини кукуруз и 

пшеницу по максимираним ценама, ради исхране становништва пасивних  
крајева Србије и то:                                                                           кукуруз        
пшеница 

1. Браћа Таушановић, поседници:             кукуруз 15.000  -  пшен.  6.000 
2. Илија Митровић, поседник                                     7.000       -         4.000 
3. Парна Пивара М. Ј. Косовљанин                          12.000       -         5.000 
4. П. Ј. Клефиш, фабр ика салама                                5.000       -          2.000 
5. Милан Јоцић, поседник                                           2.000       -             - 
6. Михајло Милановић, трговац                                 2.000       -            500 
7. Милета Марковић и синови, трговац                     2.000       -          1.000 
8. Драгутин Прокић, трговац                                       3.000        -            500 
9. Јован Тасић, власник млина „Морава“                   3.000        -         2.000 
10. Браћа Младеновић, млинари                                   1.000        -         1.000 
11. Петар Николић, рентијер                                           500        -            200 
12. Арам Сукијасијам, туцач кафе                               2.000        -          1.000 
13. Божа Ристић, трговац                                              2.000        -          1.000 
14. Браћа Н. Ђурић, трговци                                         1.000       -             500 
15. Тихомир Станојевић, банкар                                  1.000       -             500 
16. Илија Николић и Јован, трговци                               800        -            300 
17. Филијала земљорадничке набављачке задруге     2.000        -         1.000 
18. Чиновничка набављачка задруга                              500        -            200 
19. Живко Бурић, казанџија                                            500        -            200 
20. Даца Стојковић, трговац                                         1.000        -            500 
21. Драги Ђокић и Вучко Стојановић, трговци            500        -            500 
22. Милун Дејановић, трговац                                        200        -            100 
23. Милан Дејановић, трговац                                        100        -              50 
24. Радивоје Ђокић, земљорадник                                  200        -            100 
25. Риста Илић и брат, трговци                                       600        -            200 
26. Др. Света Шохајевић, лекар                                    1.000        -           500 
27. Станислав Поповић, казанџија                                  200         -           100 
28. Милан Радовановић, пекар                                        200         -           100 
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29. Милен Ж. Младеновић, трговац                               300         -           100 
30. Видан Таушановић, месар                                           50         -             30 
31. Борисав Ђорђевић, кафеџија                                       50         -             30 
32. Илија Маринковић, кројач                                           50         -              - 
33. Бора Јоцић, трговац                                                    100         -           100 
34. Димитрије Јовичић, трговац                                      300         -           200 
35. Светислав Сладојевић, рентијер                                100         -              - 
36. Петар Кузмановић, трговац                                        300         -          150 
37. Славко Донић, кафеџија                                              300         -          200 
38. Милутин Крстић, трговац                                           100         -          100 
39. Добривоје Марковић, трговац                                    100         -          100 
40. Гвозден Џелатовић, адвокат                                       100         -            50 
41. Момчило Симић, економ                                            300         -              - 
42. Милутин Ж. Крстић, трговац                                       50          -           30 
43. Ванђел Николић, земљорадник                                    50         -           50 
44. Светислав Марковић, економ                                     200         -          100 
45. Тома Ђорђевић, адвокат                                              100         -            50 
46. Милан Додић, трговац                                                  50          -            20 
47. Максим Миладиновић, земљорадник                        100          -           50 
48. Радашин Милошевић, пензионер                                 50          -             - 
49. Лазар Настасијевић, адвокат                                       100          -           50 
50. Милан Николић, пензионер                                        200          -          100 
51. Радња Свет. Симића, трговац                                   1.000         -          500 
52. Јован Љ. Марковић, трговац                                        200         -          100 
53. Милутин Симић, опанчар                                            100         -             - 
54. Душан Милојковић, обућар                                           50         -             - 
55. Драга Аранђеловић, пензионер                                  200           -         100 
56. Вукашин Манојловић, абаџија                                   100           -           50 
57. Огњан Милић, кочијаш                                                 50           -             - 
58. Милоје Анђелковић, трговац                                       50            -           50 
59. Милета кнез Милојковић, бонбонџија                      200           -          100 
60. Роска Аризановић, домаћица                                     200           -          100 
61. Милутин Гајић, предузимач                                         50           -            30 
62. Душан Мраовић, трговац                                           100           -            30 
63. Јосиф Стренка, лимар                                                 100           -            50 
64. Миле Шарчевић, месар                                               300           -          100 
65. Бора Лукић, трговац                                                    300           -          150 
66. Бошко Сто јановић, столар                                           -              -            50 
67. Милутин Васић, земљорадник                                   200           -          100 
68. Благоје Милошевић, земљорадник                           200           -          100 
69. Коста Миро ња, трговац                                               50            -           30 
70. Милан Младеновић, ракиџија                                   100            -         150 
71. Богдан Радосављевић                                                 200            -         100 
72. Сима Илић, трговац                                                    100            -         100 
73. Света Ристић, трговац                                                100            -           50 
74. Радосав Николић, трговац                                           50            -            - 
75. Драги Стојиљковић, кафеџија                                   200            -          100 
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76.  Милојко Љубимировић, трговац                             800            -          500 
77. Живојин Недељковоић-Митровић, трговац            200            -            50 
78. Јован М. Марковић, трговац                                    100            -          100 
79. Марко и Милутин Лукић, трговци                          200            -          100 
80. Зорка Јанковић, удова                                              500            -            - 
81. Стојан Стаматовић, земљорадник                          200            -          100 
82. Мика Коцић, воскар                                                 100            -            50 
83. Драгољуб Богојевић, земљорадник                         50            -             - 
84. Андра Андрејевић, трговац                                     50            -             - 
85. Љуба Младеновић, пекар                                        100            -         150 
86. Драгутин Митровић, пензионер                             300            -             - 
87. Петроније Милосављевић, трговац                        100            -         200 
88. Ташко Томић, ракиџија                                           100            -         100 
89. Игњат Стојиљковић, циглар                                     50            -           50 
90. Ђурђе, ракиџија                                                         50            -           20 
91. Др. Милан Путић, лекар                                         200            -          100 
92. Станимир Петровић, трговац                                 100            -             - 
93. Миладин Манајловић, земљорадник                       30            -            20 
94. Божидар Милосављевић, абаџија                          200            -           100 
95. Мика Крстић, трговац                                             100            -            50 
96. Драги Аничић, пекар                                               100            -             - 
97. Александар Марковић, хотелијер                             50             -            30 
98. Мијако Поповић, хотелијер                                     300             -          200 
99. Брана Марковић, референт                                      100             -            50 

100. Милан Милановић, „Тивар“                                      50             -            50 
101. Радоје Радојевић, трговац                                         100           -          100 
102. Миле Шохај, апотекар                                               100           -            - 
103. Светислав Ђорђевић, кројач                                       50           -            - 
104. Мијајло Вукићевић, трговац                                        -            -            50 
105. Павле Црнковић, трговац                                           50           -             - 
106. „Висунг“ а.д.                                                              200           -           200 
107. Коста Ненковић, књижар                                           50           -              - 
108.  Стаменковић и Раденковић, каменорезач                 -           -           100 
109. Чедомир Анђелковић, рабаџија                               100          -               - 
110. Тодор Божовић, економ                                             50          -               -   
111. Станко Миладиновић, лимар                                   100          -               - 
112. Момчило Величковић, трговац                                 50           -              - 
113. Михајло Филиповић, трговац                                  100         -              - 
114. Јосиф Величковић, часовничар                                 50         -              50 
115. Светомир Грујић, трговац                                        200         -            100 
116. Гвозден Ђукић, ткач                                                 200         -              50 
117. Љубисав Милојевић, о панчар                                 200         -            100 
118. Чедомир Ђорђевић, лимар                                        -            -             50 
119. Славко Миловановић, кафеџија                               50         -               - 
120. Радомир Николић, трговац                                     100         -              50 
121. Миладин Пешић, лончар                                        100         -            100 
122. Милашин Алексић, кафеџија                                   50         -               - 
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123. Миодраг Нешић, трговац                                       100          -             50 
124. Наст. Драг. Максимовић, гребенар                       200          -           100 
125. Лепосава Таврић, удова                                          200          -              - 
126. Видоје Таврић, пиљар                                             30          -             20 
127. Благоје Милановић, трговац                                 100           -              - 
128. Владимир Демјаненко, пекар                                 50           -              - 
129. Славко Степановић, кафеџија                               100           -              - 
130. Будимир Милошевић, ковач                                   20           -            20 
131. Милорад Цветковић, економ                                 50           -              - 
132. Јован Стефановић, кафеџија                                  50           -            50 
133. Даница Игњатовић - „Диче“                                100           -              - 
134. Душан Поповић, адвокат                                     100           -           100 
135. Јован Вучковић, ракиџија                                    100           -           100 
136. Бенедикт Демијаненко, трговац                           50            -             50 
137. Милутин Дамњановић, месар                                -             -             50 
138. Миле Милојковић, месар                                     50            -             50 
139. Миодраг Вељковић, месар                                     -             -             50 
140. Обрен Милетић, железничар                               50            -               -      
141. Фемка Гру јић, домаћица                                     100           -             50 
142. Борисав Стојановић – Костић, земљорад.         100           -             50 
143. Миле Петковић, обућар                                       50            -             50 
144. Драгутин Мраовић, предузимач                         50            -             50 
145. Ђурђе Ристић, пекар                                            50            -               - 
146. Сава Кузмановић, трговац                                 50             -           100 
147. Драгољуб Јоцић, трговац                                   200            -           100 
148. Милан М. Никодијевић, млинар                         50             -            30 
149. Драги Урошевић, бравар                                     50             -              - 
150. Миљко Костић, трговац                                    100             -           100 
151. Христифор Тасић, казанџија                            100             -             50 
152. Арса Андоновић, предузимач                          200             -            100 
153. Бранко Ђорић, ракиџија                                   100              -           100 
154. Милан Радосављевић, влачар                            50              -             50 
155. Станоје Цветковић, опанчар                             50              -             50 
156. Љуба Маловић, сарач                                        50               -             50 
157. Живојин Никодијевић, ковач                            50               -             50 
158. Радован Аћимовић, трговац                             50               -             30 
159. Будимир Ћирковић, кафеџија                          30                -             20 
160. Јеленко Војиновић, капаџија                          200               -           100 
161. Светислав Антић, опанчар                              50                -             - 
162. Радомир Радовановић, пекар                           30                -             - 
163. Радоје Петровић, пензионер                           -                 -              30 
164. Анђелко Стојковић, предузимач                   100                -            50 
165. Милован Цветковић, земљорадник              100                -           100 
166. Момчило Васић, жел. чиновник                    100                -              - 
167. Данило Стефановић, трг. пом.                       100                -             50 
168. Јован Богдановић, месар                                100               -             50 
169. Љубисав Јовановић, кафеџија                       100               -              50 
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170. Драгутин Васић, земљорадник                  200               -            100 
171. Иван Алексић, кочијаш                                50                -              - 
172. Радунка Милојковић, трговац                   100                -           100 
173. Станоје Живановић, вунар                        100                -           100 
174. Ђурђе Савић, абаџија                                   50                -               - 
175. Светомир Петровић, трговац                    100               -              50 
176. Адам Марковић, бравар                               50                -               - 
177. Света Гајић, ракиџија                                100                -             50 
178. Зарија Веселиновић, р акиџија                     -                  -             50 
179. Маса Андре Живковића, адвоката           200                -            100 
180. Кузман Пушић, економ                             200                -            100 
181. Јелица А.Д.                                              2.000                -         1.000 
182. Бекерус Јосиф, дир. Пиваре                      100                -             50 
183. Брана Петро нијевић, књижар                     50                -               - 
184. Белица циглана                                          100                -            100 
185. Димитрије З латановић, шл.                        50                -              50 
186. Светозар Ђорђевић, дашчар                       50                -               - 
187. Сретен Гру јић, млинар                             100                -              50 

                                                                               ---------------------------------------- 
                                                    Свега кгр.          86.940                      39.820 
 Сваког напред именованог  писменим путем позвати да разрезану  
количину кукуруза и пшенице преда до 1. марта ове го дине. Писмене позиве 
предати дотичнима на потпис, што ће уједно важити и као саопштење ове 
одлуке. 
 Прочитан акт начелника среза беличког од 13-II-1942 г. бр. 2800, наш 
број 1544, којим тражи да се из редова већника изберу два члана, који ће бити 
судије при изрицању и извршењу телесних казни. 
 Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се одреде за судије при изрицању и извршењу телесних казни при 
Начелству среза беличког градски већници г. г. Предраг Таушановић и Др. 
Богић Вукићевић. 
 Са о вим је седница закључена. 
                Деловођа                                                               Претседник 
               Б. Спасић                                                          град. пог лаварства 

Оверавају  
Градски већници 
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 Једанаесте (11) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ Градског већа општине града 
Јагодине одржане на дан 5. марта 1942 год. у 3 часа по подне у градској кући у  
Јагодини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски већници 
од ко јих  су сви примили позиве,  осим дво јице, који су на путу и двојице других  
који су болесни, приступљено је про зиву па је установљено да су на ову седницу  
дошли већници г.г. Уро шевић Др агољуб, Настасијевић Лазар, Таушановић  
Предраг, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Илић Риста,  
Ђорић Бранко, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радисав,  
Ненковић Коста, Костић Миљко, Милосављевић Петроније, Андрејевић Андра,  
Степановић Душан, Манојловић Миладин, Симић Милутин, Пантић Чедомир,  
Ристић Светолик, Дамњановић Милутин, Лазаревић Живојин, Стојковић  
Анђелко, укупно 22 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Закона 
о градским општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и 
предлаже да изберу два већника за о веру овог записника. 
 Веће изабра за овераче већника г.г. Бранка Ђорића и Андру Андрејевића.  
 Прочитан је записник од прошле седнице који је примљен без примедбе. 
 После тога прешло се на дневни ред. 
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I бр. 2516 
 Прочитано решење бр. 2249 од 4 марта т.г. као и реферат под истим 
бројем, који гласи: 
  

Решењем овога  Поглаварства бр. 266 о д 9. I  1942 г. образован је одбор за 
исхрану  Јагодине, но да би о вај о дбор могао да функционише, потребно је да му  
се ставе на расположење новчана средства ради набавке жита, говедаи др.  
потреба, о чему извештавамо Поглаварство са молбом да нам се стави на 
расположење су ма до 250.000 дин. 
        Благајник    Претседник одбора за исхрану 
Жив. Б. Ђорђевић с.р.                                                Миле Шохај 
 На основу предњег реферата, указане потребе и чл. 98 Закона о гр. 
општинама 

Решавам: 
 Да се из благајне Градског поглаварства изда Одељењу за исхрану  
Јагодине привремено сума до 250.000 динара, две стотине педесет хиљада 
динара, за потребе Одсељења око набавке жита и др. 
 Одељење ће новац повлачити према потреби а враћати према уновчењу 
артикала које купи. 
 Ово решење извршити одмах и изнети г а на прву седницу гр. већа. 
 Решено у гр. Поглаварству бр. 2249 од 4 марта 1942 г. 
     Претседник  Тома Ђорђевић с.р. 
 Веће на основу чл. 88 тач.  4 Зак. о град. општинама и чл. 9  Прав. Одсека 
за исхрану за град Јаго дину, доноси ову 

Одлуку: 
 Одобрава се предње решење претседника о вог Пог лаварства бр. 2249/42. 

II Бр. 2517 
 Претседник извештава Веће,  да му је о вдашње друштво Српског црвеног  
крста саопштило, да има знатан број ратних заробљеника из Јагодине, који су  
сиромашног стања, те њихове поро дице нису у могућности да шаљу пакете у  
најнужнијим животним намирницама, па је молило да општина са своје стране 
одобри да пакети за такве заробљенике пошаљу на рачун општине.  Верују да ће 
износ бити нешто више о д 12.000 динара. 
 Веће једног ласно усваја предлог и на основу чл. 88 тач. 1 Закона о град.  
општинама 

Решава: 
 Да Пододбор друштва Српског црвеног крста у Јагодини пошаље пакете 
са намирницама свима ратним заробљеницима из Јагодине, којима до сада у  
опште нису послати пакети, па да потом достави Поглаварству списак са 
потврдама поштанским о пошаљкама, ради исплате, то јест ради поновног  
решења Већа о исплати потребне суме. О овоме известити Пододбор Српског  
црвеног крста, р ади знања. 

III Бр. 2518 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже, да је по акту Начелства среза 
беличког од 13 фебруара 1942 г. бр. 2800 било потребно, да се изаберу два 
већника овог Поглаварства за су дије при извршењу телесних ка зни над лицима 
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која спекулативним путем неоправдано по дижу цене животним  намирницама,  
по посто јећој уредби. 
 На седници од 17 фебруара т.г. Градско Веће је изабрало за судије г.г. 
Предрага Таушановића и др Богића Вукићевића, градске већнике, ко ји ту  
 
функцију врше од 20 фебруара т.г. Они су ме усмено молили да бу ду  
ослобођ ени ових дужности, или да се нађе нека правична солуција, како  не би 
они остали стално на том послу. Тим поводом предлажем, да по два гр адска 
већника врше функције судија петнајестодневно, јер није право да само иста 
двојица тај терет носе. 
 Веће се у потпуности слаже са предњим предлого м. Па на основу чл. 89  
Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да дужност судија при изрицању и извршењу телесних казни при 
Начелству среза беличког, по постојећој уредби, врше градски већници овог  
Поглаварства о вим редом: 
до 15 марта 1942 г. већ изабрани г.г. Предраг Таушановић и др. Богић  
Вукићевић. 
од 15 до 31 марта 1942 г. Теодор Клефиш, инд. и Драгољуб Урошевић, бравар. 
од 1 до 15 априла Лазар Настасијевић, адв. и Јосиф Б екерус, директор Пиваре. 
од 16 до 30 априла Јосиф Величковић, часовн. и Јован Тасић, индустријалац. 
од 1 до 15 маја Тихомир Станојевић, трг. и Риста Илић, трг.  
од 16 до 31 маја Бранко Ђорић, трг. и Милан С. Јоцић, трг. 
од 1 до 15 јуна Милутин И. Митровић, поседник и Миодраг Нешић, трговац. 
од 16 до 30 јуна Христифор Тасић, казанџ. и Радосав Момиро вић, кафеџија. 
од 1 до 15 јула Коста Ненковић, књижар и Миљко Костић, трговац. 
од 16 до 31 јула Петро није Милосављевић, трг. и Андра Андрејевић, трг. 
од 1 до 15 августа Илија Николић, трг. и Ду шан Степановић, кафеџија. 
од 16 до 31 августа Миладин Манајловић, економ и Сима Илић, сензал. 
од 1 до 15 септембра Милутин Симић, о панчар и Милан Б. Милановић, трг. 
од 16 до 30 септембра Чедомир Пантић, ћурчија и Светолик Ристић, трг. 
од 1 до 15 о ктобра Милутин Дамњановић, месар и Живојин Лазаревић, пинтер. 
од 16 до 31 октобра Др Милан Путић, зубни лекар и Анђелко Стојковић, предуз. 
 Са овим решењем слажу се сви градски већници, те се исто има 
доставити Начелству среза беличког, на знање и у прављање. 

IV Бр. 2519 
 Повела се дискусија о многобројним повременим молбама сиромашних  
лица из ове општине и других за новчану помоћ. Да се неби чекало на одлуку  
Већа, по  оваквим молбама које су често  пута оправдане и изискују да се по  
њима одмах  донесе решење,  Веће налази да треба претседнику Пог лаварства 
дати овлашћење да пуноправно решава по тим молбама, на о снову познавања  и 
прикупњених података, до извесне границе. Са овим се сложили цело Веће, па 
на основу ч л. 88 тач. 3 Закона о градским о пштинама 

Решава: 
 Овлашћује се претседник општине града Јаго дине да може пуноважно  
одлучивати и наређивати исплате по молбама на име помоћи сиромашним 
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становницима града Јаго дине и другим лицима, у суму до 500.- пет стотина 
динара, а на терет о дго варајућ е буџетске позиције на помоћ сиротињи. 

V Бр. 2520. 
 Прочитана оставка градског већника г. Ристе Илића, трго вца, ко ја гласи: 
Као  већник тру дио сам се увек да по свима питањима уносим своју најбољу 
сугестију, да се исто реши онако како то одговара самом положају, кога 
заузимам. 
 Дознајем да многи од већника, после седнице, на примедбе извесних  
лица која посредно или непосредно тангирају решавана питања, износе на један 
неделикатан начин ток седнице и сваљују кривицу на мене, као посредног  
кривца, што се дотично питање није решило по схватањима дотичних лица. 
 Када се у одбору решавају питања, значи да изискују шири обим оцене,  
те самим тим се и износе пред одбор на ре шавање. 
 Без дискусије и предлога питања изнета не могу се ни решити. 
 Дужност сваког већника је да своје мишљење, ако по неком питању није 
сложан са већином, образложава како уме и хоће, а по питањима за које је и он 
гласао, мора да брани, па ма о д кога већника бу де предлог пао. 
 Кад се о ваквим поступцима свесно  иде за тим, да се моја  најбоља намера 
за конструктиван и објективан рад доводи да имам стално трзавице и 
објашњења са грађанима, сматрам да дотични већници не желе ни моје 
присуство за сарадњу, те молим да примите овим моју оставку на положајн 
већника повереног Вам Поглаварства. 
 Примите уверење мога поштовања 
21. II 1942 Јагодина     Риста Илић, трговац 
 
 Претседник г. Тома Ђорђевић, пошто је прочитао  предњу оставку моли 
већника г. Ристу Илића да оставку повуче. Његова сарадња у  Већу је потребна, а 
с обзиро м на данашње прили ке потребно је да сва господа већници буду готови 
да солидарно поднесу одговорност за све одлуке ко је доносе, а не да се пред 
појединцима правдају и бацају терет на другове. 
 Већник г. Драг. Урошевић у подужем говору излаже, да је оставка  г.  
Илића оправдана, јер је и он имао прилике да дозна како по једини  већници 
бацају кривицу на другове из Већа о  донетим о длукама, да би они остали добри,  
што  није у реду ни другарски.  Али с обзиром да данашње озбиљне прилике у  
којима се налазимо, нужно је да будемо солидарни у свему и да сви понесемо  
одговорност. С тог а и он моли г. Илића да оставку повуч е. Г. Риста Илић каже,  
да је увређен изнешеним поступком по јединих  већника,  (није згодно да их  
именује) незгодно му је да и даље остане на по ложају већника. 
 Но после дискусије других већника а на предлог претседника г.  
Ђорђевића Веће, на основу ч л. 89 Зак. о град. општинама, једног ласно 

Решава: 
 Да се оставка г. Ристе Илића, трговца, на положај градског већника не 
уважи, и да се не ч ини предлог надлежнима за уважење исте, -  већ да он и даље 
остане сарадник у Градском већу као и до сада. 

VI Бр. 2521 
 Прочитана молба Душана Јевремовића, бив. званичника овог Пог л. Од 
15. X. 1941 г. бр. 5434/41, која гласи: 
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 „Био сам званичник тог Пог лаварства, запослен у Одбору за потпоре, а 
као војни обвезник позват сам на војну дужности 3 априла 1941 год.  где сам био  
и заробљен. Како се сада налазим код своје куће а Поглаварство је донело  
решење под бр. 92 од 2. V. 1941 год. да ми се место упразни, то молим 
Поглаварство, да ми разлику у по већаној плати за месец април изда, као плату за 
мај по но вом буџету и одлуци комесара Министарства финансија, јер на то имам 
право по закону.“ 
 Претседник излаже Већу, да је молилац имао плату до конца марта по  
буџету за 1940/41 г. по 800.- дин. месечно, као званичник, а од 1 априла 1941 г. 
плата званичника је повећана на 1000.- дин. месечно. 
 Но како буџет још није био одобрен њему је издато и за април 800 дин.,  
као што је раније имао. Па пошто је буџетом надлежно одобреним плата 
званичника повећана на 1000.-  динара,  то молилац има права на разлику  
повишицу у 200 дин. за април 1941 г. Како је, пак, молилац решењем 
претседника Градског Пог лаварства од 2 маја 1941 г. бр. 92 отпуштен из службе,  
то јест место му је упражњено, то он има право на једно месечну отпуснину, у  
смислу прописа чл. 3 одлуке Савета комесара о изменама и допунама о 
службеним односима државних, бановинских и општинских службеника, од 20  
јуна 1941 г. бр. 1658/I (Службене новине бр. 89, стр. 5) пошто нема ни три 
године службе у овом Пог лаварству,- а та једномесечна отпуснина износи 
1.000.- динара. Свега му треба исплатити дин. 1.200.- 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама и изложених разлога 

Решава: 
 Да се Ду шану Јевремовићу, бив. званичнику овог Поглаварства исплати: 
заостала му неисплаћена повишица у плати за месец април 1941 г. у 200.-  
динара, као и 1.000.- дин. на име једномесечне отпуснине-плате за месец мај 
1941 године – у купно 1.200. хиљаду и двеста динара. 
 На ову суму предвидети у буџет за ову 1942  го дину,  и исплатити 
Јевремовићу. 
 Пошто је молилац оволику суму и тражио, то је ова одлука одмах и 
извршена, у колико се на њега лично односи. 

VII Бр. 2522 
 Прочитан је акт Окру жног начелства округа Моравског бр. 2321 од 23  
фебруара 1942 г. која г ласи: 
 „По чл. 107 Закона о град. општинама о дисциплинским кривицама 
службеника градских општина су ди градски дисциплински суд првог степена. 
 Како ово Начелство до данас није извештено да ли је за ову годину  
образован дисциплински суд при томе Поглаварству, то се препоручу је 
Поглаварству да у смислу горе цитираног прописа поступи и предложи две 
дисциплинске судије о вом Начелслтву, ради о дређивања истих за су дије“. 
 На основу изложеног и чл. 107 За кона о град. о пштинама Веће 

Решава: 
 Да се предложи окружном начелству за дисциплинске судије по  
кривицама службеника градских општина 

1) Лазар Настасијевић, адв. и 2) Тихомир Станојевић, трговац, а њима за 
заменике: Јосиф Величковић, часов. и Светолик К. Ристић, трг. сва четворица су  
градски већници овог Пог лаварства. 
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Овај избор је о дмах, данас, усмено саопштен именованима, чега се о ни примају. 
VIII Бр. 2523 

           Прочитан је акт Окружног начелства округ а Моравског којим се од 
стране надлежног Министарства пољопривреде наређује да се за градску јавну  
кланицу  мора набавити трихиноскоп, а ако се нема одобреног кредита, да се 
потребна сума унесе у буџет за ову годину. Ова набавка је потребна у интересу  
јавне хигијене, а по наређењу немачке војне власти. 
 Пошто наша општина нема кредита да би трихиноскоп мог ла одмах  
набавити то на предлог претседника, Веће, на основу ч л. 88 Закона о градским 
општинама једногласно 

Решава: 
 Да се у буџет ове градске општине за ову 1942 годину предвиди потребна 
сума ради набавке трихиноскопа за градску кланицу,  и да се та справа набави 
према предњем наређењу. 

IX Бр. 2524 
 Већник г. Риста Илић излаже, да ће, у овој про летно ј сезони бити велика 
оскудица у пољопривредним радницима, јер су многе снаге зароб љене, затим 
отишле на рад у иностранство, а оно што је остало по селима то је потребно за 
сеоске пољопривредне послове. Предлаже, да се наши, јаго дински, цигани 
организују, управо да се имају сматрати као пољопривредни радници, и да су  
дужни да се сваког радног дана ујутру јављају на одређ ено место, ради ступања 
на посао код лица које буде раднике тражило, разуме се по цени која влада и за 
остала лица. То питање треба уредити и наћи начина да оно функционише како  
ваља. 
 Претседник г. Ђорђевић као и сви већници слажу се са предњим 
предлогом, после чега, чл. 88 и 89 Закона о град. општинама, а с обзиром на то  
да цигани немају уредно занимање (они су махом музиканти а сада не свирају)  
као и  на то,  да је у питању спровођење планске пољопривредне производње као  
и сама ег зистенција цигана, Веће,  

Решава: 
 Да се сви цигани способни за физички рад, из Ковачевачке и 
Панајотовићеве улице града Јаго дине, попишу у засебне спискове и саопшти им 
на попис, да се преко својих претставника-надзорника-или лично јављају на 
место  где им Пог лаварство  одреди, и на начин како то Поглаварство бу де 
уредило, ради запослења дневног или за дуже време као пољопривредни 
радници, код појединих лица из Јаго дине. Време рада као и награду  
Поглаварство ће ур едити с об зиром на постојеће уредбе и према радној снази. 

X Бр. 2524. 
 Претседник обавештава Веће, да је уз припомоћ надлежних власти 
постигао, да се, за Јагодину месо  издаје на купоне по  два пута недељно,  по  
максимираним ценама, по 150 грама на једно лице, односно за недељу дана 300 
грама. 
 Односно купона за хлеб, наређено да се не може издати више од 3.500 
купона за целу Јагодину, пошто нема пшенице ни кукуруза за више. Мора се 
радити у тим границама. 

XI Бр. 2525. 
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 Већник г.  Јован Тасић предлаже, да се плате службеницима овог  
Поглаварства повећају, јер на овој страшној скупоћи не могу опстати са 
досадањим платама. 

Веће усваја предњи предлог с тим, да Поглаварство спреми потребан 
предлог за идућу седницу Већа. 
 (допуна тачке XI) Прочитан је предмет бр. 8179/41, из кога се види да је 
Петар Н. Бркић, чиновник VIII групе општег одељења Банске управе Моравске 
бановине, по наредби Банске управе I бр. 20191 од 20 децембра 1941 г., упућен у  
ово Пог лаварство ради рада по предмету елабората о систематизацији 
службеничких места, и да му за обављени посао  и долазак и повратак припада 
дневница и путни трошак укупно 648.- динара. Њему је Поглаварство исплатило  
на конто 478.- дин. а још 170 дин. ваља му исплатити. Рачун је прегледан од 
стране Месне контроле у Нишу. 
 По предлогу претседника, а на основу чл. 88 и 89 Закона о  град.  
општинама Веће 

Решава: 
 Да се исплати Петру Н. Бркићу, чиновнику VIII положајне групе општег  
одељења Банске управе Моравске бановине у Нишу,  сума у износу  од дин. 648.-  
за обављено путовање и рад у овом Поглаварству од 21 до 24 децембра 1941  
године, а по рачуну од 25 децембра 1941 г. надлежно прег леданом. 
 Исплату извршити из буџетске позиције ове гр адске општине на 
непредвиђене расходе. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа                                                                           Претседник 

Б. Спасић                      Оверавају                         Тома Ђорђевић 
градски већници 

Бранко Ђорић 
Андра Андрејевић  

 
 

Записник 
 

 Дванајесте (12) редовне седнице Градског већа општине града Јагодине 
одржане на дан 14. III. 1942 у 3 часа по подне, у градској кући у Јаго дини 

Дневи ред 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од ко јих су сви примили позиве, осим двојице, који су на путу и 
двојице других који су болесни, приступљено је прозиву, па је установљено да 
су на  ову седницу дошли већници: г. г. Клефиш Теодор, Урошевић Драгољуб, 
Лазар Настасијевић, Предраг Таушановић, Јосиф Б екерус, Риста Илић, Милан С.  
Јоцић, Милутин Митровић, Миодраг Нешић,  Христифор Тасић,  Радосав 
Момировић, Миљко Костић, Петроније Милосављевић, Андра Андре јевић,  
Илија Николић, Душан Степановић, Миладин Манојловић, Милутин Симић,  
Милан Милановић, Чедомир  Пантић, Светолик Ристић, Милутин Дамњановић,  
Милан Путић, Анђелко Стојковић, у купно 24 већника. 

I Бр. 3331 
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 Прочитан је акт Начелства среза беличког од 1. III. 1942 бр. 4776 којим се 
извештава Поглаварство, да је на општину града Јаго дине одређено, по Уредби 
о планској пољопривредној производњи,  да се у  њеном атару засеје шећерном 
репом 340 хектара земље. Такође је одређено да се сунцокретом у нашем атару  
засеје 52 хектара. 
 Поводом овога развила се дискусија. 
 Ово ј седници и г. Брана Марковић, срески пољопривредни референт,  
који у подужем говору излаже да је на цео срез белички одређ ено 1.200 хектара 
за сејање шећерном репом, и да је по сразмери атара – равница – појединих  
општина овог среза припало на јагодинску општину 340  хектара а  на сунцокрет 
52 хектара. 
 Већник г. Јоцић Милан излаже, да је велики део атара општине 
јагодинске под водом, услед поплаве Лугомира и Бе лице и та земља не може 
бити исушена ни за месец дана па ни више. Ту репа не успева. Расподела није 
умесна. Јер цела ...нашег атара је мочварна, а пор ед тога имамо много хектара 
под ливадама и под аеро дро мом, те се неће моћи да нађе 340 хектара још не 
засејене земље слободне за шећерну репу. Најзад ваља имати на уму да немамо  
ни радне снаге, за о брађивање, а репа ваља неколико пута да се о копава. 
 Претседник г Ђорђ евић Тома слаже се са предговорником и боји се да се 
неће моћи привести у дело одређена количина хектара за шећерну репу. 
 Таушановић Предраг, већник, сматра да је најбоље оставити слободу у  
избору шта ко хоће да сеје, то јест на првом месту оно што је потребно за 
исхрану, за хлеб, а да ништа не сме о стати незасејано. 
 Брана Марковић поново образлаже како је дошло до овакве расподе ле.  
Зна се да Јагодини атар лежи у Поморављу и на рекама Луго миру и Бе лици, као  
и то  да је великим делом про теже поред железничке пруге и међународног пута 
Крагујевац – Јагодина – Ћуприја и даље. Све површине поред тих путева не 
смеју се засејавати кукурузом на 500 метара с једне и друге стране. Отуда остаје 
велика површина незасејана и мора се засејати шећерном репом, иначе ће се 
доћи до одговорности. Ваља разумети положај у коме се налазимо. Нема места 
критиковању, ваља само радити. 
 После говора још и већника г. Ристе Илића  и поно вног говора 
претседника г. Томе Ђорђевића, Веће,  на основу чл.  89 Закона о  градским 
општинама и уредбе о планској пољопривредној производњи 

Решава: 
 Да се добошем позову сви грађани града Јагодине ко ји имају зиратне 
земље у атару јаго динском, да се у понедељак 16 т. м. и пре и после подне и у  
уторак 17 ов. м. до подне, јави гр. Поглаварству и покажу колико имају укупно  
зиратне земље, колико су засејали и колико још стоји незасејано, те да се према 
томе приближно сазна како сто ји с тиме. Поред тога прибавити податке од 
катастарске управе о количини укупне зиратне земље у јагодинској општини,  
што такође имати у виду, при доношењу дефинитивне одлуке по овој ствари на 
дан 17 о в. месеца. 

II Бр. 3332 
 Претседник г. Ђорђевић Тома извештава Веће, да се по наређењу 
немачких војних власти и по постојећо ј уредби Војног заповедника у Србији,  
мора посећи и шума у нашој шуми „Липар“ кроз ко ји пролази пут који води од 
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Београда преко Лапова-Багрдана и Јагодине за Ниш, и то по 500 метара с једне и 
друге стране пута. Један део наше шуме већ је посечен а остао је још један део,  
нешто већи, ко ји се мора посећи до конца марта месеца тек. год. 
 Пого дио је претседник г. Ђорђевић да се и ово ресто шуме посече по 50  
дин. од кубног метра, на лицу места. Мора се после побр инути за превоз, а што  
се тиче чуварине то је организовано и наша шума се чува са стална четири 
стражара-чу вара. 
 Већник г. Јоцић Милан предлаже да се гране издају на пола, ради превоза 
дрва за Јаго дину. Пањеви су на посеченом дрвећу остављени висине скоро по  
читав метар од земље, па и више, што је велика штета. Зато предлаже да се све 
то исече до земље, а то ће сељаци примити у р ад такође на поле, као и гране. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић  слаже се са предлого м, као  потпуно  
умесним, са чиме се слажу и остали већници, па с тог а и на основу  чл. 88  
Закона о град. о пштинама Веће 

Решава: 
 Усваја се у свему предњи предлог претседника Ђорђевића и већника 
Јоцића, те се оставља Поглаварству да оно даље уч ини што  треба, у смислу  
предњих предлога. 
 Пошто је зима већ прошла, Веће једно  времено решава: да се врше 
обуставе продаје дрва са стоваришта општинског у Јагодини.  Оно што је на 
стоваришту  постоји чувати за потребе општинске и војних власти.  А она дрва 
која се сада секу и које ваља превести, када се превезу у Јаго дину, чувати за 
идућу зиму. Изузетно само прет. Поглаварства може давати бонове за дрва из 
општинског дворишта (стоваришта) за најоскудније грађане, по својој оцени. 
  

Деловођа   Оверавају  Претседник 
 Б. Спасић   Град. већници 
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Записник  
 
 Тринајесте (13) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јаго дини,  
одржане на дан 17 марта 1942 г. по подне у Градској кући у Јаго дини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих су сви примили позиве, сем четворице од којих је један 
болестан а остали на путу, приступљено је прозиву, па је установљено да су на 
ову седницу дошли већници: Т. Клефиш Теодор, Настасијевић Лазар,  
Таушановић Предраг,  Величковић Јосиф, Тасић Јован, Илић Ристам Митровић  
Милутин, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић  
Миљко, Милосаљевић Петроније, Андрејевић Андра, Манојловић Милдин,  
Илић Сима, Милановић Милан, Пантић Чедомир, Лазаревић Живојин и 
Сто јковић. Укупно 14 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Закона 
о градс. Општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и позива 
Веће, да изабере два већника за о веру овог записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г.г. Миодрага Нешића и Христифора 
Тасића. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе.  
После о вога приступило се раду. 

I Бр. 3333 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да се по наређењу виших 
власти, као што је већ саопштено на прошлој седници од 14 ов. м. одређено да 
се у атару општине града Јагодине засеје шећерном репом 340 хектара а 
сунцокретом 52 хектара. 
 Према прибављеним подацима, по позиву грађана преко добошара  види 
се да грађани избегавају да сеју веће количине шећерном репом услед оскудице 
у радној снази и стога што су веће површине већ засејане пролећним јечмом и 
другим усевима. Од Катастарске управе прибављено је стање укупне површине 
јагодинског атара. Зиратне земље у овој општини у купно има ........    ха. 
 Потребно је на про шлој седници од 14 ов. месеца довољно дискутовано о  
овој ствари, сада би требало донети одлуку. 
 Веће увиђа да се мора извршити наређење виших власти и поступити се 
по уредби о планској пољопривредној производњи, па с тога а на основу чл. 89  
Зак. о град. општинама и Уредбе о пл. пољоп. произ.  доноси ову 

Одлуку: 
 Да имаоци непокретног имања-зиратне земље у атару општине града 
Јагодине засеју шећерном репом површине и то: 
 Ко има испод 2 ха земље да засеје шећерне репе 10% 
 Ко има о д 2 – 5 ха земље да засеје шећерном р епом 20% 
 Ко има преко 5 ха земље да засеје шећерне репе 35% 
 Сунцокретом, пак, да се засеју њиве и парлози на Ђурђевом брду атара 
ове општине, као једино подесно и слободно за тај усев. 
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 Ову одлуку више пута обнародовати грађанству путем добоша и позвати 
га да се по истој управља, како неби искусило казне. 
 Отступања од ове одлуке могу бити делимично само у случају где је већ  
засејана сва површина земље другим усевима, пре доношења ове одлуке што се 
има у тврдити. 
 Настојати да се имања текстилне индустрије Југо-Бруна, црквена њива,  
слобо дне њиве Лозног и воћног расадника, општинске њиве, циглана 
Клефишева и имање масе пок. Живојина Марковића, у колико до данас није 
засејано, засеје шећерном репом. 

II Бр. 3334 
 Прочитан је акт Начелства округа Моравског бр. 4609 од 16, III. 1942  
којим се, по наређењу Окружне команде у Јагодини, улица која се назива 
Гаврила Принципа, захтева да се промени и да се више тако не назива. 
 После краће дискусије по овој ствари Веће,  на основу чл.  89 Зак. о  
градским општинама 

Решава: 
 Да се у лица „Гаврила Принципа“ у граду Јаго дини промени и да се иста 
од данас назива „Црногорска улица“. 
 Овај назив „Црногорска“ даје се с  тога, што  је та у лица знатним делом 
насељена Србима црногорског порекла, а и раније се звала „Црногорски сокак“. 

III Бр. 3335 
 Прочитана молба бр. 2136 Боре Ђорђевића, кафеџије из Јагодине од 27. 
фебруара 1942 г. која гласи: „Ноћас је наш ору жани одред заједно са Немачком 
и Бугарском војском разбио лед динамитом на реци Белици,  пред самим мостом 
у Левачкој улици. Од саме експлозије динамита готово сви су  прозори 
изразбијани на кафани и кафанским собама. Молим Поглаварство да изврши 
увиђај и процену штете а градско веће молим да ме у овој штети помогне,  
колико буде било у могућности“. 
 Прочитан је, затим, протокол увиђаја и процена штете од истог дана, из 
кога се види да је причињена штета процењена у дин. 8.000-осам хиљада. 
 Веће је узело у дискусију предњу молбу, па је нашло да штета није 
причињена узроком ове општине, већ услед разбијања леда који је посао  
изводила војска, те општина није дужна дати никакву накнаду. Изван тога,  
општина града Јагодине сувише је оптерећена разним великим издацима и 
апсолутно није у могућности да помогне у овој штети. 
 Са изнетих разлога а на о снову ч л. 88 За к. о градским општинама Веће 

Решава: 
 Одбија се молба Боре Ђорђ евића, кафеџије из Јаго дине ради накнаде 
штете у разбијеним прозорима услед експлозије динамита при разбијању леда 
на реци Белици, јер општина града Јагодине није дужна да штету ма и 
делимично  накнади,  а поред тога она је сувише оптерећена материјалним 
издацима, р едовним и ванредним, те нема ни финасијске могућности за то. 

IV Бр. 3336 
 Прочитана молба бр. 2137 Раде уд. поч. Драг. Милојковића б. абаџ. овд.  
од 27  фебруара 1942 г.,  ко ја гласи: „Ноћас је наш ору жани одред заједно са 
Немачком и Бугарском војском разбијао лед динамитом на реци Белици, пред 
самим мостом у Левачкој улици. Од силне експлозије динамита готово сви су  



Записници Градског поглаварства у Јагодини 

 

 151 

ми прозори пор азбијани на кафани и кафанским собама. Молим Пог лаварство  
да изврши увиђај и процену штете а градско веће молим да ме у овој штети 
помогне, колико бу де било у могућности. 
 Прочитан је, затим, протокол увиђаја и процена штете од истог а дана, из 
кога се види да је причињена штета процењена у дин. 8.765.- 
 Веће је узело у дискусију предњу молбу, па је нашло да штета није 
причињена узроком ове општине, већ услед разбијања леда који је посао  
изводила војска, те општина није дужна дати никакву накнаду. Изван тога,  
општина града Јагодине сувише је оптерећена разним великим издатцима и 
апсолутно није у могућности да помогне молиоца у ово ј штети. Са изнетих  
разлога а на основу чл. 88 Зак. о град. о пштинама Веће 

Решава: 
 Одбија се молба Раде уд. поч. Драг. Милојковића, б. абаџије из Јагодине 
ради накнаде штете у разбијеним про зорима услед експлозије динамита при 
разбијању леда на реци Б елици, јер општина Јагодине није дужна да штету ма и 
делимично  накнади,  а поред тога она је сувише оптерећена материјалним 
издацима, р едовним и ванредним, те нема ни финансијске могућности за то. 

V Бр. 2025 
 1) Прочитана молба Обрена Милетића скретничара да се ослобо ди 
разреза кукуру за и пшенице од по  50 кгр. за пасивне крајеве,  јер  он нема 
никаквог имања и није у могућности да ма шта преда. Веће 

Решава: 
 Да се Обрен Милетић брише из списка за давање жита као сиро машан. А 
да се предњи разрез односи на његовог сина Душана Милетића, чиновника 
Пиваре, од кога треба тражити. 
 2) По мо лби Милете Марковића Синова и Олге Мишић, да им се разрез 
кукуруза и пшенице смањи, Веће 

Решава: 
 Да у року о д 24 часова испуне своје обавезе по  извршеном р азрезу,  иначе 
ће се према њима најстрожије поступити. 
 3) Прочитане молбе на извршени разрез кукуруза и пшенице Драгомира 
Ђокића и Вучка Сто јановића, трг. и Душана Милојковића, обућара, по којима 
Окру жно начелство пита јесу ли жалбени наводи истинити. Веће налази да 
наводе молилаца ваља одбацити, као неосноване. 

VI Бр. – 
 Покренуто  је питање о тарифи за превоз робе и путника, коју треба 
предложити ср. Начелству. 
 Веће бира о дбор у који да уђу већници г.г. Риста Илић,  Миодрагб Нешић 
и Андра Андрејевић, који да изнесе предлог. 
 Пошто је дневни р ед исцрпљен седница је закључена. 
  

Деловођа         Оверавају    Претседник 
 Б. Спасић                     градски већници 
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Записник 

 
 Четрнајесте (14)  редовне седнице Већа Градског пог лаварства у  
Јагодини, одржане на дан 2- другог априла 1942-четрдесет друге године, после 
подне, у градској кући, у Јаго дини 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани  сви већници, од 
којих су сви примили позиве, осим тројице, од којих  је један бо лестан а двојица 
на путу, приступљено је прозиву, па је нађено да су на седницу дошли већници 
г.г. Клефиш Теодор, Урошевић Драгољуб, Настасијевић Лазар, Величковић  
Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Др. Вукићевић Богић, Илић Риста,  
Јоцић С. Милан, Митровић М. Милутин, Нешић Миодраг, Тасић Христифор,  
Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра,  
Николић Илија, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Др  
Милан Путић, Сто јковић Анђелко. Укупно 22 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о 
град. општинама, то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и предлаже да 
се изберу два већника за о веру овог записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г.г. Урошевића Драгољуба и 
Величковића Јосифа. 
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 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I Бр. 3380 
 Прочитан протокол лицитације бр. 3378 од 2 апорила 1942 г. по коме је 
право изношења ђубр ета са улица из вароши Јагодине и са пијаце,  као и из 
дворишта појединаца,  издато под закуп Миодрагу Вељковићу, месару из 
Јагодине, за цену од дин. 5.500.- за време од дана одобр ења овог протокола па 
до конца децембра 1942 године, а по условима које је Поглаварство прописало  
под бројем 482/42, који су такође прочитани. Ово је учињено на основу одлуке 
Већа под бр. II 7803 од 18 децембра 1941 г. ко ја је одобрена од стране Моравске 
бановине у Нишу под II бр. 188 од 10. I. 1942 г. 
 С об зиром на услове, по којима је закупац дужан да својим колима 
износи ђубре два пута недељно, и да ће општина бити ослобођена терета 
издржавања своје стоке и коч ијаша, јер стоку може продати а кочијаше 
отпустити, осим што мора оставити један пар коња за мртвачка кола и свега 
једног кочијаша,- претседник предлаже да се о вај закуп о добри. 
 Веће, на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се да закуп права изношења ђубрета из приватних дворишта, са 
улица и пијаце града Јаго дине, о д дана одобрења ове одлуке па до конца месеца 
децембра ове 1942 године, буде Миодраг Вељковић, месар из Јагодине, по цени 
од 5.500.- динара која је цена задовољавајућа, с об зиром на послове које он има 
обављати. 

II Бр. 3381 
 Претседник г. Ђорђевић Тома извештава Веће, да је решењем овог Већа,  
од 5 марта те.год. бр. 2517, одобрено Одбору Црвеног крста у Јагодини, да 
пошаље пакете са намирницама ратним заробљеницима из Јаго дине, којима до  
сада нису слати пакети, из рачуна ове општине. Одбор Црвеног крста је пакете 
послао, и доставио списак са поштанским потврдама о предатим пакетима.  
Одбор је послао 115 пакета, по списку, у вредности 16.330 динара, коју је суму  
Одбор Црвеног крста исплатио, па моли да му се та сума надокнади. Претседник 
прочита списак лица којима су пакети послати. 
 Веће се слаже са учињеном пошиљком и на основу чл. 88 Закона о  
градским општинама 

Решава: 
 Да се одбору Црвеног крста у Јагодини исплати сума у Дин. 16.330 
динара за послатих 115 пакета са намирницама ратним заробљеницима из 
Јагодине, који се налазе у Немачкој, по  списку и по по штанским потврдама, који 
је одбор Црвеног крста уз списак приложио. 
 Исплату извршити из позиције предвиђене за помоћ општинској 
сиротињи. 
 Веће је расположено да се после извесног времена пошаље још једна 
партија пакета нашим заробљеницима, по нахођењу претседника Поглаварства и 
по споразуму са одбором Црвеног крста у Јагодини. 
 За наредну  пошиљку не треба изгубити из вида и заробљеника Милорада 
Милутиновића из Јаго дине, а за адресу питати г. М иљка Костића, већника. 

III Бр. 3382 
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 Претседник г.Ђорђевић Тома излаже, да је потребно одлуком Већа 
утврдити службеничка места у буџет за 1942 годину, пошто наша градска 
општина још нема израђен статут за своје службенике, у смислу чл. 100 Закона о  
град. општинама, којима се предвиђ ала службеничка места и њихове плате. 
 Излаже даље, да се плате морају по већати за ову буџетску годину, јер је 
скупоћа намирница у огромном порасту,  тако да је тиме чиновништво  тешко  
погођено. Општина ће морати створити веће приходе у виду повећања разних  
такса, и имаће могућност за повећање плате. Видимо да се и држава постарала 
за своје чиновнике и службенике и све више се стара, па је право да то учини и 
општина према своме особљу. Претседник излаже Већу  про ценат повећања 
онима са платом мањом о д 1.230 дин. месечно као и онима изнад те суме. 
 Већ је у потпуности сагласно да се плате целокупном особљу повећају у  
што  већем про центу, према платама из 1941 године, па после исцрпљене 
дискусије по томе питању, а на основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
 Да се целокупном особ љу градске општине јагодинске: часницима,  
чиновницима и осталим службеницима, новчане месечне плате предвиђене 
одобреним буџетом за 1941 годину, повећа ју и у буџет ове градске општине за 
1942 годину унесу овако: 
 Онима који су примали до 1.230.- динара месечно да се повећаза 60%, а 
свима осталима изнад 1.230.- дин. месечно да се плате повећају са 40%. 
 Према оваквом повећању и извршеном прорачуну, да се буџет општине 
града Јагодине за 1942 годину, као утврђена, следећа службеничка места са 
месечним годишњем принадлежностима, и то: 
1) Претседник Градског поглаварства  месечно 5.600.- а за годину дана у износу  
Дин. 67.200.- 
2) Потпреседник Градског поглаварства месечно 3.920.- годишње 47.040.- 
3) Деловођа (шеф о дсека и секретар Већа) месечно 3.500.-  годишње 42.000.- 
4) Писар – тумач  месечно 2.500.-  годишње  30.000.- 
5) Архивар  месечно 2.660.-   годишње  31.920.- 
6) Пет писара месечно по 2.310.- а годишње по 27.720.-  свега  138.600.- 
7) Четири писара месечно по 1.960.-  а годишње по 23.520.-  свега  94.080.- 
8) Два званичника месечно по 1.600.- а годишње по 19.200.-  свега  38.400.- 
9) Блага јник (шеф финанс. отсека)  месечно по 3.500.-  го дишње  42.000.- 
10) Рачуновођа (шеф рачуноводства)  месечно по 3.500.-  годишње 42.000.- 
11) Контролор  месечно по 3.380.-  годишње 40.560.- 
12) Три таксатора по 1.960.- месечно а годишње по 23.520.- свега годишње 
70.560.- 
13) Пет таксатора нових по 1.960.- месечно почев од 1-IV-1942 г. за девет 
месеци по Дин. 17.640.-  свега  88.200.- 
14) Два мерача по 1.920.- месечно а годишње по 23.040.-, свега годишње 46.080.- 
15) Један мерач месечно по 1.680.-  дин. а годишње  20.160.- 
16) Два помоћника мерача месечно по Дин. 1.440.- годишње  по дин. 17.280.- 
свега годишње 34.560.- 
17) Један лекар, месечно по 3.500.-, годишње  42.000.- 
18) Једна бабица, месечно по 1.440.- а годишње  17.280.- 
19) Чувар градске кланице месечно по 1.760.- а годишње  21.120.- 
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20) Два чувара  гробља, месечно по  1.440.- а го дишње по  дин. 17.280.-  свега 
34.560.- 
21) Четири чистача по 1.280.- дин. месечно агодишње по дин. 15.360.- , свега 
годишње  61.440.- 
22) Три чистача  по  1.280.- дин.  месечно почев од 1.4.1942 г. за 9 месеци по дин.  
11.520.- свега  34.560.- 
23) Један инжињер, месечно  по  3.000.- дин. почев од 1.  IV 1942. г.за 9 месеци 
свега 27.000.- 
24) Један геометар, месечно по 2.030.- а годишње 24.360.- 
25) Командир градске страже, месечно по  1.700.- од 1. I до 30. IV 1942 г., за 4  
месеца  6.800.- 
26) Надзорник градске страже, месечно 1.550.- дин. од 1. I до 31. III 1942 г. за 3 
месеца 4.650.- 
27) Два десетара, месечно по  1.100.- дин. о д 1. I 1942 г до 31. III 1942,  по 3.300.-,  
свега за три месеца 6.600.-  
28) Двадесет стражара, месечно по 1.000.- дин. од 1. I 1942 до 31. III 1942 по 
3.000.- дин., свега за три месеца  60.000.- 
29) Два чувара поља, месечно по дин. 1.440.- а годишње  по дин. 17.280.-, свега 
годишње 34.560.- 
30) Три чувара виногр ада, месечно  по дин. 1.440.- а годишње по дин. 17.280.-,  
све годишње  51.840.- 
31) Два чувара шуме, месечно по дин. 1.440.- а го дишње по дин. 17.280.- свега 
годишње  34.560.- 
32) Један чу вар Арачлијског потока, месечно 1.280.- годишње 15.360.- 
33) Један добошар, месечно динара 1.600.-  годишње 19.200.- 
34) Два циганина надзорника, месечно по 500.- дин. а годишње по дин. 6.000.- 
свега годишње  12.000.- 
35) Један служитељ стални – домаћи, месечно 1.840.-  годишње 22.080.- 
36) Један служитељ вратар, месечно 1.600.-  го дишње  19.200.- 
37) Два служитеља вратара, месечно по 1.600.- дин. а о д 1. IV 1942.  до 31. XII  
1942. за 9 месеци по дин. 14.400.-, свега 28.800.- 
38) Два служитеља позивара,  месечно по дин.  1.440.- а го дишње по дин. 17.280.- 
свега годишње  34.560.- 
39) Три коч ијаша, месечно по 1.600.- дин. а годишње по дин. 19.200.-,  свега 
годишње 57.600.-. 
       Свега  Д ин. 1.543.490.-  
 

V Бр. 3384 
 Претседник г. Ђорђевић Тома излаже историјат задужења ове општине 
на хипотеку Др жавне хипотекарне банке: прво за грађење зграде за гимназију а  
затим за грађење зграде за основну школу. Дуг на дан 1 априла ове године 
износи дин. 3.308.762. Ануитет се прави два пута годишње: 1 априла и 1 октобра 
сваке године, тако  да износи укупно дин.  327.580.- годишње. То је врло моћ ан 
терет за општину. Мишљења је да би сада била добра прилика због високих  
цена непокретном имању, да се прода известан део  општинског непокретног  
имања, и да се о вај дуг исплати. 
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 После дуже дискусије по овом предлогу Веће се сагласило за продају, па 
на основу ч л. 88 Закон. О град. општинама 

Решава: 
 Да се путем јавне лицитације прода имање ове градске општине у циљу 
исплате хипотекарног дуга код Државне хипотекарне банке, и то :  
Њива више Вашаришта, у укупној по вршини о д 17 хектара и 23 ара; 
Утрина више расадника Учитељске школе у површини од 9 хектара и 81 ари, и 
њива у Липару, са леве стране друма за Багрдан, у површини 6 хектара и 33 ара. 
 Ова имања испарцелисати на мање делове, од 1 хектара а евентуално  
мање или више од 1 хектара, по нахођењу Поглаварства, и тако испарцелисана 
изложити продаји, пошто је тешко наћи нове купце за групна имања. 
 Извршење про даје спровешће Пог лаварство, односно претседник са 
одређ еним о дбором за обвезивање о пштине. 
 Евентуални тро шкови око спро вођења продаје и припреме за продају  
исплатити из предвиђене буџетске позиције за трошкове око продаје 
општинског непокретног имања. 

VI Бр. 3385 
 Прочитано решење претседника овог Поглаварства од 31 марта 1942 г. 
бр. 3319. која г ласи: 
 „Успостављањем Државне полицијске страже престала је још од почетка 
фебруара месеца тек.  го дине да функционише општинска градска стража у  
Јагодини, јер су скоро  сви гр адски стражари иступили из општинске службе и 
отишли у Полицијску школу, а затим у Српску држ. Стражу. 
 Остао је још једино командир градске страже Младеновић Љубиша, ко ји 
још није доб ио запослење у Српско ј државној стражи. 
 Како  општинска гр адска стража више не постоји, то  не може постојати 
ни командир исте страже. 
 С тога на основу Зак. о град. општинама у  вези са одлуком Савета 
комесара Бр. 1658/I од 29 јуна 1941 год.  

Решавам: 
 Да се Младеновић Љубиша, командир градске страже при овом 
Поглаварству из службе о тпусти. 
 Принадлежности је примио до конца месеца марта 1942 г. 
 Да му се изда, у смислу предње одлуке Бр. 1658/I од 29. VI 1941 г.  
једномесечна отпустнина, пошто нема 10 година ефективне службе. 
 Ово  решење усмено сам му данас саопштио. Решење ће важити када га и 
градско веће овог Поглаварства одобри. М ладеновић ће дужност предати 
правном референту, у колико има несвршених административних и других  
писмених по слова, а све о пштинске ствари да преда о пштинском економу. 
 О овом решењу упознати и благајну овог Поглаварства. 
 Веће је саслушало читање предњег решења као и усмени реферат 
претседника г Томе Ђорђевића по о вој ствари, па на основу  ч л. 95 Закона о град.  
општинама доноси ову  

Одлуку 
 Одобрава се предње решење претседника овог Пог лаварства ко јим се 
Младеновић Љубиша, командир градске страже при градском Поглаварству у  
Јагодини, отпушта из службе с тим да му се изда једномесечна отпустнина у  
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смислу напред наведене одлуке Савета Комесара. Исплату извршити из 
позиције  
 
одређ ене за плату  командира градске страже, из буџета за 1942 годину,  односно  
по дванаестинама буџета за 1941 годину, док се бу џет за 1942 г. не о добри. 
  

Деловођа   Оверавају   Претседник 
 Б. Спасић   Град. већници 
 
 

Записник 
 
 Петнаесте (15) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јагодини 
одржане на дан 18 априла 1942 године у Јагодини у градској кући, од 3 часа 
после подне. 

Дневни р ед 
 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већници од 
којих су сви примили позиве осим четворице, који су ван места, приступљено је 
прозиву, па је нађено да су на седницу дошли већници г.г. Настасијевић Лазар,  
Таушановић Предраг,  Матејић Радисав, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Илић  
Риста, Јоцић С.  Милан, Митровић М. Милутин, Нешић Миодраг, Тасић  
Христифор, Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко,  
Милосављевић Петроније, Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић  
Душан, Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић Милутин, Пантић Чедомир,  
Ристић Светолик, Стојковић Анђелко. Укупно 23 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу чл. 71 Зак. о  
град.  општинама то председник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да 
се изберу два већника за о веру овог записника. 
 Веће изабра за овераче већнике: Сима Илић и Свет. Ристић. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе.  
После о вога приступљено је р аду. 

I Бр. 3916 
 Прочитан је акт М инистарства пошта, телеграфа и телефона бр. 9495/42 
од 10 априла т.г., наш бр. 3740, који гласи: 
 Ово Министарство намерава да подигне нову зграду за потребе поште,  
телеграфа и телефона и телеграфско-техничке секције у Јагодини. 
 Постојеће државно земљиште за подизање нове поштанске зграде мало  
је, с  тога се молиГрадско поглаварство да изволи пронаћи погодно земљиште,  
по могућству у центру града, што правилнијег облика у површини о ко 800 м², на 
углу или са довољним фро нтом са лица. 
 Како Министарство израђује нове поштанске згр аде првенствено у  
местима у ко јима је осигурано бесплатно земљиште, моли се градско  
поглаварство да у томе смислу предузме сходне мере, како би се могло  још овог  
пролећа приступити изградњи поштанске зграде. Зграда ће се изградити на 
терет зајма за јавне радове од једне милијарде динара. Врло је хитно. 
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 После исцрпне дискусије у ко јој су учествовали г.г. претседник Тома 
Ђорђевић, већници Милан Јоцић, Настасијевић Лазар и многи други, Веће је на 
основу ч л. 89 З ак. о град. општинама донело ову 

Одлуку 
 С обзиро м да општина града Јагодине нема ни једног слободног плаца у  
граду, ипак најподесније да се нова по штанска зграда подигне на истом плацу  
где се и сада поштанска зграда налази, а ако је исти плац недовољан,  да се 
потребна површина купи од суседа Милана Јоцића, трго вца из Јаго дине, што се 
може извести без великих те шкоћа. 
 Градско веће примило је са нарочитим задовољством одлуку  
Министарства да се подигне нова поштанска зграда, с обзиром да је ова 
садашња већ дотрајала, и да је нарочито штетна по  здравље поштанских  
службеника због превелике влаге, која се у згр ади налази, а не може да се 
излечи. 
 Са чисто поштанске службе потребно је да се у Јагодини подигне 
модерна зграда која ће бити и технички опремљена, да би задовољила све 
потребе једне велике и јако р азрађене по штанске станице. 
 Поглаварство би радо изашло на сусрет у колико је год могуће, али како  
општина града Јаго дине има знатно велик дуг код Хипотекарне банке, учињен у  
своје време ради подизања зграда за гимназију и основну школу, то није у  
могућности да ма на који начин притекне у помоћ својим материјалним 
средствима. 
 О овој о длуци о дмах известити Министарство. 

II Бр. 3917 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже,  пошто је Веће претресло питање о  
подизању нове општинске зграде, по захтеву Министарства пошта, и по томе 
питању донело  одлуку, сада је на реду,  овом приликом,  да се претресе и питање 
куповине плаца или зграде за смештај канцеларија Окру жног начелства округа 
моравског, које је привремено смештено у згради Дома глувонемих у Јаго дини.  
Плац би требао да буде, по могућству, у центру града, одговарајућ е површине,  
како би се изградила велика и лепа зграда. 
 После дуже дискусије и свестраног претресања овог питања, Веће, на 
основу ч л. 88 З ак. о град. општинама, доноси следећу  

Одлуку 
 Веће налази, да је за подизање велике, репрезентативне, зграде за 
окружно начелство округа моравског, најподеснији плац са зградама у  ко јима је 
смештено Среско начелство и стан среског начелника, у улици Краља Петра.  
Постојеће зграде су мале и за просторије среског начелства, а плац је велики.  
Ове зграде би требало порушити и подићи нову, велику зграду за Окружно и 
Среско начелство. У непосредној близини је палата Окружног и Среског суда, те 
би тако  најважнија надлештва била у непосредном суседству, што би и  за народ 
било од користи. 
 Ову  одлуку доставити надлежнима на решење и евентуалне припреме у  
циљу подизања нове зграде. 
 Плац са постојећим зградама био је прво својина Среза беличког, доцније 
је законом прешао у својину Моравске бановине а сада је својина округа 
моравског. 
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 Општина града Јагодине нема свога плаца а нема могућности да из 
својих средстава купи неки згодан плац за ову сврху у Јагодини, те би се на 
изложен начин најпогодније решило питање плаца, ако би округ и држава 
приступили зидању зграде за окружно начелство. 

III Бр. 3918 
Претседник г. Тома Ђорђевић прочита акт Начелника среза беличког по в.  

Бр. 245/42, којим тражи да му се достави списак пијаница, коцкара,  
беспосличара, скитница и асоцијалних типова, са подацима о њима. 
 По овом питању се расправљало и после тога Веће, на основу чл. Зак. о  
град. општинама 

 
 

Решава: 
 Већу за сада није познато да има у граду Јаго дини лица о којима је 
напред реч.  Сва су лица упослена и у колико је познато  Већу сада нема ни 
коцкара ни пијаница. Ипак оставља се Поглаварству, да оно преко службених  
органа ову ствар детаљније испита, и ако се таква лица нађу, да се подаци 
прикупе и доставе. 

IV бр. 3919 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је на основу наређења 
виших власти добијен акт од Начелника ср еза беличког бр. 394 од 27- I -1942 г. 
по коме је разрезано на општину града Јагодине да испоручи на име исхране 
пасивних крајева Србије: пшенице 35.000 кгр. и кукуру за 80.000 килограма.  У 
своје време Веће је по овом акту извршило разрез на грађане града Јаго дине.  
Многи су по позиву поступили и предали овд. Житарској задрузи одређене 
количине, а има их који то још нису учинили. Пошто општина града Јагодине 
нема резерви пшенице и кукуруза за исхрану  свога становништва, о н је радио  
код надлежних  да се из прикупљених количина првенствено изда одговарајућа 
потребна количина за исхрану становништва ове општине, па онда да се  шаље 
даље.  То је,  уосталом, и у духу наређења надлежних, а и природно  је да се прво  
подмири сиромашно становништво наше, јер се оно на други начин не може 
снабдети. Али до данас још нема одобрење од надлежних власти да нам се преда 
извесна количина кукуруза. Међутим, кукуруза више немамо ни мало, те су све 
пекарнице морале обуставити печење хлеба.  Да би се нашем сиромашном 
становништву помогло, у Јагодини нису издати купони за хлеб свима 
становницима, којих има на 10.500, већ свега на њих око 4.000 становника. Па се 
ипак не може ни тај бро ј задовољити, јер сви они који су дужни да положе,  
према извршеном разрезу,  то нису учинили. А, као што напред рекосмо,  
надлежни нам нису јо ш одобрили да нам се из овдашње Житарске задруге изда 
извесна количина од прикупљене количине. Да би се спречили евентуални 
протести и незадовољства сиромашних становника,  био сам принуђен, господо  
већници, да наредим, да отсад сви грађани, који нису још положили разрезане 
количине кукуруза и пшенице, те  количине положе у  магацин о ве о пштине, који 
смо узели у  закуп од Трифуна Ђурића, а који постоји на пијаци, а припадајуће 
износе општинска благајна ће доносиоцима исплаћивати по максимираним 
ценама. Поред тога Поглаварство је предузело нужне кор аке да сви у најкраћем 
року положе разрезане им количине, ко ји то још нису  положили, иначе ће им се 
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ускратити све могуће бенефиције које грађани имају. Молим Веће да овај и 
овакав мој рад о добри. 
 Поводом овог питања опширно је дискутовано, па је Веће једног ласно  
донело, на основу чл. 88 и 89 Зак. о град. општинама 

Одлуку: 
 У свему одобрава предњу радњу претседника овог Пог лаварства г. 
Ђорђевића, као посве корисну и нужну  у интересу мира и  реда у нашем граду,  и 
да се енерг ично стане на томе, да сваки који још није положио разрезане 
количине пшенице и кукуруза, у целини или делимично, сву дугујућу количину  
положи у општински магацин, а општина ће му одговарајућ и износ платити по  
максимираним ценама. 
  

Деловођа  Оверавају већници  Претседник 
 Б. Спасић 
 

    

 
    

 
Записник 

 
 Шеснаесте (16) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јагодини 
одржане на дан 25-априла 1942 год. после подне у градско ј кући у Јагодини. 

Дневни р ед: 
 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већници, од 
којих су сви примили позиве осим тројице, који су били ван места, приступљено  
је прозиву, па је нађено да су на ову седницу дошли већници г.г Клефиш 
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Теодор, Таушановић Предраг, Бекерус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован,  
Станојевић Тихомир, Ђор ић Бранко, Јоцић Милан, Митровић Милутин, Нешић 
Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко,  
Милосављевић Петро није, Николић Илија,  Степановић Душан, Манојловић  
Миладин, Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир,  
Ристић Светолик, Стојковић Анђелко. Укупно 23 већника. 
 Како  је дошао  довољан број већника за решавање у см.  чл. 71  Зак. о  
градским општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за о веру овог записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г.г. Јосифа Величковића и Миљка 
Костића. 

Прочитан је записник од про шле седнице који је примљен без примедбе.  
После о вог приступило се раду. 

I Бр. 4235 
 Прочитан је акт бр. 3297 Друштва „Милосрђе“ у Јагодини од 31 марта 
1942 год. који г ласи: 
 „Дру штво „Милосрђе“ у Јагодини примило је пре извесног времена 
вођење Дома стараца и старица у Јаго дини уз новчану помоћ Поглаварства у  
дин. 1.500.- месечно- Прилике и време данашњице измењене су о д раније, када 
је ова сума била довољна за вођење и о државање Дома, толико, да о ва сума сада 
није довољна ни за набавку х леба, а како ли још и за друге намирнице.   
 У Дому има 25 чланова и за хлеба-про ју потребно је по 3 дин. дневно на 
једног члана, што износи 75.-дин., односно месечно  дин. 2.500.-, док Друштво  
прима од Поглаварства само 1.500.- дин., тако, да ова сума, као што се види,  
није довољна ни за проју, а камо ли и за друге намирнице. Како ово Друштво за 
сада нема никаквих друг их прихода за помоћ од Поглаварства,  а милостиња,  
која се убира, мала је и незнатна, то се обраћамо Већу поглаварства с молбом да 
се овим питањем озбиљније позабави и нађе могућности  да нам се месечна 
помоћ повећа, како би могли да истрајемо у започетом раду и да најскро мније 
исхранимо ону  нашу нејач и сиротињу,  ко ја је у Дому смештена. Молимо 
Поглаварство да ову нашу молбу изнесе Већу на прву наредну седницу и исто да 
се позабави са њоме и донесе потребну одлуку о изналажењу могућности да нам 
се месечна помоћ повећа, према приликама које владају код нас у граду.“ 
 Веће је узело у претрес предњу молбу, па је нашло, да је одиста досадања 
помоћ општине у дин. 1.500.- месечно, веома мала за издржавање општинске 
сиротиње: стараца и старица, као и неколико сирочади избегличке, те се, с тога 
има повећати. Пос ле о вога Веће на о снову чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се Друштву „Милосрђе“ у Јагодини исплаћује  по  5.000.- пет хиљада 
динара месечно на име помоћи за издржавање сиро машних становника града 
Јагодине, стараца и старица,  као и избегличке сироч ади,  смештених у  
општинској згради која служи за Дом стараца и старица у Јагодини. 
 Ова сума има се исплаћивати почев од 1 маја 1942 г. из буџетске 
позиције предвиђене на по моћ за издржавање Дома стараца и старица. 

II Бр. 4236 
 Прочитан акт окру жног начелства округа моравског којим извештава, да 
је уредбо м Министарства унутрашњих послова III бр. 5705 од 27 марта 1942 год.  
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установљено Предстојништво градске полиције у Јагодини. Члан 5 ове уредбе 
гласи овако: „Градска општина у Јагодини дужна је дати и организовати зграде 
и просторије за смештај Предсто јништва градске полиције и његових у станова и 
доприносити трошкове за одржавање зграде, за намештај, осветљење и огрев.  
Сви оста ли ... и материјални р асходи покриваће се из државног буџета“. 
 Веће је повољно примило предњи акт, па на предлог претседника а на 
основу ч л. 88 и 89 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да Поглаварство изнађе зграде за предстојништво градске полиције и 
погоди се за кирију привремено док се не спреме зграде за предстојништво. Ако  
је потребно  какве оправке,  вршити на тако узетим зградама и то погодити и 
оправку извршити, у сопственој режији, јер је ствар х итна. 
 Потребне пого дбе и набавке материјала за оправке да врши режијски 
одбор, у ко ји се бирају градски већници г.г. Милан Јоцић, Предраг Таушановић  
и Тихомир Станојевић. 
 Исплате вршити одмах за све потребе по овој ствари из буџетске 
позиције за одржавање зграде, намештај и др. за Престо јништво град. полиције 
у Јагодини. 

III Бр. 4237 
 Прочитан је акт којим болница у Јагодини тражи дрва ради огрева. 
 Тим поводом повела се дискусија о општинским дрвима која се сада 
спремају у општинско ј шуми „Липару“ , па је Веће нашло да се болници могу 
дати дрва. 
 С тим Веће на основу чл. 88 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се бо лници у Јагодини може предати 100 до 200 куб.  метара дрва ко ја 
се сада спремају у општинској шуми „Липару“ по цени од 300-тр иста динара 
куб. метар ... општ. Шума „Липар“. 

IV Бр. 4238 
 Претседник извештава Веће да се у општинској шуми „Липар“  насекло  
много шуме према постојећем наређењу немачких војних власти у циљу 
заштите саобраћаја, пошто се пут Јагодина-Багрдан и даље налази поред 
општинске шуме. Извесна количина је превезена овде у општинско двориште,  
али има много више дрва која леже у шуми „Липар“. Питање превоза треба 
уредити, као и питање про даје: да ли је добро још сада про давати дрва 
грађанству или оставити за доцније, да ли треба превозити дрва и овде 
продавати или оно ресто дрва продавати ... Липар,  и по ко јој цени, а ово о вде 
чувати за зиму. 
 По овом питању развила се дискусија, па Веће на основу чл. 88 Зак. о  
град. општинама 

Решава: 
 Избира се одбор за решавање о дрвима у који да уђу већници г.г. Милан 
Јоцић, Јосиф Величковић, Миодраг Нешић, Миладин Манојловић, чији ће 
задатак бити да изађу на лице места у општ. шуму Липар, све извиде и на првој 
седници Већу поднесу извештај и предлог шта се по њиховом мишљењу треба 
да ур ади у погледу смештаја и продаји дрва у о вој години. 

V Бр. 4239 
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 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће: да је, сагласно пређашњој 
одлуци Већа, изношење ђубрета издао под закуп Миодрагу Вељковићу, месару  
овдашњем, и да тај посао обавља од 1 овог месеца,  према условима а у интересу  
чистоће нашег града. На чистоћу се мора обратити велика пажња, јер је то  
интерес нашег становништва, а што траже и немачке власти. То питање биће 
још предмет рада у Поглаварству, и он ће доцније обавестити Веће, јер ће се 
морати прецизирати дужности грађана односно чишћења простора и улица 
и.т.д. 

VI Бр. 4240 
 Претседник чита акт Начелства среза беличког бр. 6191 од 23-IV-1942  
год. којим се тражи да о пштина града Јагодине преда стоку за клање, и то: 10  
грла говеда и 14 грла свиња. 

По овом питању развила се опширна дискусија. Констатовано је да у 
граду Јагодини нема друг их говеда сем радне и приплодне, и да треба учинити 
потребан предлог да се наша општина ослободи овог давања стоке. Пошто је 
претседник објаснио, да је он у име Поглаварства чинио усмене предлоге по  
овој ствари, али да то није могло бити усвојено, и пошто је г. Клефиш дао нужна 
објашњења о бројном стању стоке која се коље и за какву потребу, и на основу  
чега је дошло до о ваквог распореда на нашу општину, Веће на о снову ч л. 88 За к.  
о градским општинама 

Решава 
 Да се означен број говеда и свиња, напред изнет,  купи по пијачним 
ценама, пошто се на други начин не може купити. Пошто ће с е за стоку која се 
преда добити максимиране цене, то се разлика мора разрезати на имућније и 
средњег стања грађане ове општине, јер другог начина за то нема. 
 Ради проучавања о вог питања о разрезу на грађане: на који ће се начин  и 
по каквом кључу разрез извршити и на тај начин створ ити фонд за куповину  
стоке за клање по захтевима власти, избира се одбор за набавку стоке за клање,  
у који да уђу већници: г. г. Клефиш Теодор, Б екерус Јосиф, Јоцић Милан,  
Величковић Јосиф, Станојевић Тихомир, Николић Илија и Симић Милутин. 
 Овај одбор ће учинити потребне предлоге Већу за прву наредну седницу,  
на којој ће се о во питање дефинитивно решити.  
 Умољава се г. претседник Поглаварства да и даље ради на томе да се 
контигент давања стоке за нашу општину смањи, с обзиром на то што има само  
радну и приплодну стоку. 

VI Бр. 4385 
 Претседник г. Тома Ђорђевић говори о томе да му већ у више махо ва 
Крајскомандант препоручује да општина мора набавити потребне пумпе за 
поливање улица, како би се спречила прашина која у летњим месецима гуши 
становништво при најмањем ветру и колском саобраћају. Претседник је 
размишљао  о томе, па увиђа да је у интересу здравља становништва нашега 
града неопходно да се улице поливају, бар оне најглавније, пошто, на жалост,  
општина нема могућности да набави справе за поливање свих улица. 
 Поводом овога  развила се дискусија у којој је учествовало више већника,  
па је неђено да је овај предлог умесан и да га тр еба усвојити. 
 С тога Веће на основу чл. 88 Зак. о град. општинама 

Решава: 
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 У начелу се усваја предлог претседника, да се купе две моторне пумпе на 
колицима са цевима за прскање и да се на око 30 места у Јаго дини побију  
гвоздене поцинковане цеви, потребне дужине, са којих ћ е пумпе извлачити воду  
и прскати у лице. 
 Цеви побити у улици Краља Петра, почев од Пиваре, па даље свуда куда 
постоји коцкаста калдрма: улицама Вука Караџића и Левачкој; затим и на 
скверу, у улици Престолонаследниковој идућ и железничкој станици, затим ка 
Трговачком дому и у у лици Кр. Александра до Марићеве куће. 
 Према потреби број места за побијање г воздених цеви може се повећати. 
 Оставља се претседнику  Пог лаварства да детаљно ово питање помоћу  
стручњака проучи, па потом поново изнети Већу на дефинитивно решење. 
 Потребну суму ради набавке наведеног материјала предвидети у буџет 
ове општине за 1942 годину, а пошто се неће поливати све улице у граду већ  
само главне-напред наведене, то ће се та сума, која се буде исплатила за 
набављање пумпе, цеви и остало, наплатити од сопственика зграда и плацева у 
дотичним у лицама по дужном метру. 
  

Деловођа  Оверавају градски   Претседник 
 Б. Спасић        већници 

 
Записник 

 
 Седамнаесте (17) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јагодини 
одржане на дан 28 априла 1942 год. после подне, у градској кући у Јаго дини 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већници, од 
којих су сви примили позиве, осим седморице, који су на путу, приступљено је 
прозиву, па је нађено да су на ову седницу дошли већници г.г. Клефиш Теодор, 
Таушановић Предраг, Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Др  
Вукићевић Богић, Илић Риста, Јоцић С. Милан, Митровић Милутин,  
Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра,  
Николић Илија, Манојловић Миладин, Симић Милутин, Милановић Милан,  
Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњановић Милутин, Лазаревић Живојин,  
Сто јковић Анђелко. Свега 22 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу чл. 71 Зак. о  
град. општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да 
се изаберу  два већника за о веру записника. Веће изабра за овераче већнике г.г. 
Тасића Јована и Стојковић Анђелка. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе.  
После о вога приступило се раду. 

I бр. 4387 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је у вези са одлуком Већа 
од 25 ов. месеца бр. VI бр. 4240, одређен одбор већника са њим заједно имао  
дужи састанак на дан 26 ов. месеца, на коме је донето решење како ће се 
уредити разрез за плаћање купљене стоке за исхрану Београда и потребе 
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немачке војске. Говор и о наређењу Начелника среза беличког од 23 ов. месеца 
бр. 6131, по коме наша општина треба као реквизицију да изда за април месец 
10 грла говеда и 14 ком. свиња. То питање ваља решити. Саопштава Већу  
решење изабраног одбора, који се састоји од г.г. већника Клефиша Теодора,  
Бекеруса Јосифа, Јоцића Милана, Величковића Јосифа, Станојевић Тихомира,  
Николића Илије и Симића Милутина. 
 Већника г. Милана Јоцића пита: да ли мора град Јагодина да даје 
разрезани број стоке, када Јаго дина нема резервне већ само стоке за рад и 
приплод. Сматра да није дужан давати, када резервне стоке нема. 

Претседник г. Тома Ђорђевић, о дговара на питање предговорника. Писао  
је надлежнима, али још нема одговора. Но на Јаго дину се ипак реже контигент,  
и не сме се о дбити извршење наредбе. 
 Зато се мора решити по предлогу напред наведеног Одбора, како ће се 
створ ити могућност да се купује разрезана стока.  Одређени одбор донео је 
одлуку, да се сви имућни грађани поделе у  четири гру пе, према имовном стању,  
и да се износ разлике у новцу над максимираним ценама, који се мора створити 
и стока купити, по што се не може купити по максимираним ценама разреже на 
грађане града Јагодине по  групама тако, да плаћање падне на гру пе 
пропорционално овако: Сва лица стављена у I групу дужна су платити 50% од 
целокупне суме, која се као разлика при куповини стоке покаже изнад 
максимираних цена. Лица стављена у II групу дужна су платити 30%; она из III 
групе 15%, а лица стављена у IV групу да плате 5% од износа целокупне 
разлике. На тај начин постојаће најисправнија сразмера у плаћању, према 
имовном стању,   јер у I групу биће најмање лица а она ће највише поднети-50%- 
као најимућније, и тако даље сразмерно имовном стању.  Лица су сврстана у  
групе и претседник чита имена лица по групама. 
 После краће дискусије Веће се у свему сагласило са предњим предлогом 
изабраног одбора и на основу чл. 88 и 89 Зак. о град. Општинама 

Решава: 
 Да се износ разлике у новцу изнад максимираних цена при куповини 
стоке, коју општина града Јагодине мора набављати и давати на име 
реквизиције, разреже на грађа не града Јаго дине, на имућне грађане, који се деле 
на групе, од прве до четврте, тако да лица сврстана у I групу плате 50% од 
целокупног износа разлике; II група да плати укупно 30%; III група да плати 
укупно 15% и IV гру па укупно 5%. То јест (ради ближег објашњења): Ако  
разлика над максимираним ценама изнесе 100.000.- дин. онда, по предњем 
кључу, сва лица сврстана у I групу имају платити 50.000 дин. међусобно; она из 
II групе платиће 30.000 дин. међусобно; из III групе 15.000 динара и лица из IV 
групе 5.000 динара, све међусобним разрезом. 
 Према изложеном, у I групу се уводе лица, и то: 
1. Браћа Таушановић, поседници-Кр. Петра ; 2. Теодор Клефиш,  индустријалац  
- Кап. Коче; 3. Парна Пивара М.Ј.Кос., пивара – Кр. Петра; 4. Илија Митровић,  
поседник – Кап. Коче; 5. Милан Јоцић, поседник – В. Мишића; 6. Трифун 
Ђурић, трговац – В. Караџића; 7. Драгутин Прокић, трговац – Тан. Рајића; 8.  
Божа Ристић, трго вац – Престолонасл.; 9. Милин „Морава“, инд. – Кап. Коч е; 
10. Мијајло Милановић, трговац –  Косте и Драге Тасић; 11. Илија Николић,  
трговац – Кр. Александра; 12. Тихомир Станојевић, трговац – Љ. Симића; 13. 
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Света Шохајевић, лекар – Кр.  Петра;  14. Момчило Марковић, трговац – Кр.  
Петра; 15. Јелица А.Д., електро.  – К. Коче; 16. Срп. Наб. Зем. Задруга – Кр.  
Петра. 

II 
1. Бранко Ђорић, трг. – Бријанова; 2. Браће Младеновић, млинари – Нова пијаца; 
3. Арам Сукијасијан, трг. – Кр. Александ.; 4. Даца Стојковић, трго вац – В.  
Путника; 5. Чиновничка задруга, трг. – Кр. Петра; 6. Милојко Љубо мировић,  
трговац – Соколска; 7. Риста Илић, трговац – В. Мишића; 8. Станислав 
Поповић, индустр.  – Синђелићева; 9.  Милан Радовановић, пекар  – Косанчићева; 
10. Живко Бурић, казанџија – В.  Караџића ; 11. Зарија Тасић, индустр. К. Коч е; 
12. Славко Донић, кафеџија – Кр.  Петра; 13. Миле Кнез Милојковић, бонбонџ. –  
Косов. 14. Миле Шарчевић, месар –  В. Путника; 15. Бора Лукић,  трговац – В.  
Путника; 16. Марко Лукић, економ – Синђелићева; 17. Милан Николић, пенз. –  
Кр. Петра; 18. Сава Мишић, трг. – Кр. Петра; 19. Др. Милан Путић, лекар – Кр.  
Петра; 20. Александар Марковић, кафеџ. – Кр. Алексан.; 21. Мијалко Поповић,  
хотелијер – Кр. Петра ; 22. Миле Шохај, апотекар – Кр. Петра; 23. Висунг А.Д.  
стовариште – Кр. Алексан.; 24. Светомир Грујић, трговац – Кр. Алексан.; 25. 
Арса Андоновић, предузимач – Бријанова; 26. Анђелко Сто јковић, предузимач –  
Арачлијака; 27. Божа Анђелковић, индуст. – П. Љубе; 28. Ташко Томић, трговац 
– К. Коче; 29. Густав Резнеровић, апотекар – Бријанова. 

III 
1. Тома Ђорђевић, адвокат – Св. Марковића; 2. Лазар Настасијевић, адвокат – 
Кр. Петра; 3. Гвозден Џелатовић, адвокат – Кр. Петра; 4. Др. Богић Вукићевић,  
лекар – В. Караџића; 5. Др. Станимир Раковац, лекар – В. Мишића; 6. Др. 
Михајло Димић, лекар – Престолон. ; 7. Др. Стојановић, лекар – В. Пу тника; 8.  
Др. Јован Аћимовић, лекар –  К. Коч е; 9. Ду шан Поповић, адвокат –  Престолон.;  
10. Коста Вукосављевић, адвокат – В. Караџића; 11. Живота Мујковић, адвокат 
– Левачка; 12. Крста Анђелковић, фотограф – Престолон.; 13. Јаћим Поповић,  
кафеџија – В. Мишића; 14. Сретен Бранковић, опанчар – Кр. Алексан.; 15. Драги 
Ђокић, трго вац – Бријанова; 16. Радисав Милутиновић, часовн. – Кр. Петра; 17. 
Душан Цветковић, воскар – В. Караџића; 18. Александар Лазарев, фотогр. – Кр.  
Петра; 19. Милун Дејановић, трговац – Бријанова; 20. Милан Дејановић, млинар  
– К. Коче; 21. Милан Ж. Младеновић, трговац – Кр. Алексан.; 22. Видан 
Таушановић, месар – Левачка; 23. Борисав Ђорђевић, кафеџија – Левачка; 24. 
Илија Маринковић, кројач – Кр. Петра; 25. Бора Јоцић, трговац – Кр. Петра; 26. 
Димитрије Јовичић, трговац – Параћин; 27. Петар Кузмановић, трговац – Кр.  
Петра; 28. Милутин Крстић, трговац – Кр. Петра; 29. Добривоје Марковић,  
трговац – Кр. Петра; 30. Момчило Симић, економ – Кр. Петра ; 31. Светислав 
Марковић, економ – Кр. Петра; 32. Милан Додић, трговац – Кр. Петра; 33. 
Максим Миладиновић, земљ. – Кр.  Петра; 34. Јован Љ. Марковић, трговац – Кр.  
Петра; 35. Милутин Симић, опанчар – В. Караџића ; 36. Душан Милојковић,  
обућар – Кн. Милоја; 37. Драга Аранђ еловић, пензион. - ?; 38. Вукашин 
Манојловић, абаџија – В. Вука; 39. Роска Аризановић, удова - ?; 40. Милутин 
Гајић, предузимач – Поднаредника Љубе; 41. Ду шан Мраовић, трговац – Кр.  
Александра ; 42. Јосиф Стренка, лимар – Кр. Петра; 43. Бошко  Стојановић,  
столар – В. Путника; 44. Милутин Васић, земљорад. – В. Путника; 45. Коста 
Мироња, трговац – Кр. Петра; 46. Милан М ладеновић, ракиџија – Караматићева; 
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47. Сима Симић, ? – Карађорђева; 48. Света Ристић, трго вац – Кр. Александра; 
49. Милојко Љубимировић, трговац – Кр. Александра;  50. Милутин Коцић, 
воскар – Кр. Александра; 51. Зорка Јанковић, удова – В. Степе; 52. Стојан 
Стаматовић, земљ. – Танаска Рајића; 53. Драго љуб Богојевић, земљ. – Кн.  
Милете; 54. Андра Андре јевић, трго вац – Кр. Петра; 55. Љубомир Младеновић,  
пекар – Кр. Петра; 56. Драгутин Митровић, пенз. – Арачлијска; 57. Петроније 
Милосављевић, трговац – Кр. Александра; 58. Игњат Стојиљковић, циглар – В.  
Мишића;  59. Станимир Петровић, трговац – В.  Мишића; 60.  Мика Крстић, 
трговац – Ђ. Јакшића; 61. Драги Антић, пекар – Ђ. Јакшића; 62. Брана 
Марковић, пољ, реф. - Караматићева; 63. Милан Милановић, ? – Кр. Петра; 64. 
Радоје Радојевић, трговац – Кр. Петра; 65. Михајло Вукићевић, трговац –  
Левачка; 66. Павле Црнковић, трговац – Кр. Александра; 67. Коста Ненковић,  
књижар – Кр. Петра; 68. Станковић и Раденковић, каменар. – Соколска; 69. 
Станко Миладиновић, лимар – Кр. Александар ; 70. Момчило Величковић,  
трговац – Кр.  Александра; 71. Михајло Филиповић, трго вац – Кр. Александра; 
72. Јосиф Величковић, часов. – Кр. Александра; 73. Гвозден Ђукић, ткач – Кр.  
Александра ; 74. Љубисав Милојевић, опанчар –  Кн. М илоја; 75. Славко  
Миловановић, кафеџија – Левачка; 76. Радомир Николић,  трговац – Левачка; 77. 
Миладин Пешић,  лончар –  78. Милашин Алексић, кафеџија –  Левачка; 79. 
Драгутин Максимовић, економ – Левачка; 80. Лепосава Таврић, домаћица –  
Левачка; 81. Славко Степановић, кафеџија – Левачка; 82. Јован Вучковић,  
трговац – Престолонасл; 83. Милутин Дамљановић, месар – Љ. Симића; 84. 
Миле Милојковић, месар – Кр. Александра; 85. Миле Петковић, обућар – Кр.  
Александра ; 86. Сава Кузмановић, трговац – Кр. Александра ; 87. Драгољуб 
Доцић, трговац –  Кр. Александра; 88. Драгољуб Урошевић, бравар – Кр.  
Александра ; 89. Миљко Костић, трговац – Кр. Александра; 90. Христифор  
Тасић, казанџија – Кр. Александра; 91. Милан Радосављевић, воскар –  
Синђелићева; 92. Станоје Цветковић, опанчар – Левачка; 93. Љубомир Маловић,  
сарач – Кр. Петра ; 94. Славко Јовановић, трговац – Синђелићева; 95. Јеленко  
Војиновић, капаџија – Синђелићева; 96. Светилсав Антић, опанчар –  
Синђелићева; 97. Радо је Петровић, пензионер – М. Илића; 98. Синиша Васић,  
судија – Кн. Милете; 99. Јован Богдановић, месар – Црногорска; 100. Драгутин 
Васић,  земљ. –  Г. Пајевића; 101.  Радулка Милојковић, трговац –  Бријанова; 102. 
Станоје Живановић, вунар – Кр. Александра; 103. Светомир Петровић, трговац 
– Кр. Александра; 104. Зарија Веселиновић, трговац – Левачка; 105. Кузман 
Пушић, економ – Кап. Коче; 106. Брана Петровић, књижар – Кр. Петра; 107.  
Циглана „Белица“ – Кр. Александра; 108. Светозар Ђорђ евић, даскар –  
Гимназијска; 109. Ђорђе Ђурић, трговац – Арачлијска; 110. Миливоје Илић,  
трговац – Љ. Симића. 

IV 
1. Ванђел Николић, земљ. – Кр. Петра; 2. Огњан Николић, фијак. – В.  Вука; 3.  
Милоје Анђелковић, земљ. – В. Вука; 4. Радосав Николић, трговац – Ст.  
Главаша; 5. Драгутин Сто јиљковић, бив. ка ф. – Ст. Главаша; 6. Живојин 
Недељковић, трговац – Панајот.;  7. Јован М. Марковић,  трговац – В. Степе; 8.  
Миладин Манојловић, економ – Ђ.  Јакшића; 9.  Светислав Ђорђевић, кројач – В.  
Путника; 10. Видо је Тавић, пиљар – Левачка; 11. Благоје Милановић, трго вац –  
Левачка; 12. Владимир Д емјаненко, пекар – Левачка; 13. Будимир Милошевић,  
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ковач – К.  и Д. Тасић; 14. Фемка Грујић, домаћица – Кр. Александра; 15. 
Борисав Стојановић-Кочић, економ – Кр. Александра; 16. Драгутин Аировић,  
предузимач – Кр. Александра ; 17. Милан Никодијевић, млинар – Кр.  
Александар ; 18. Живојин Никодијевић, ковач  - Синђелићева; 19. Радован 
Аћимовић, трговац – Синђелићева; 20. Будимир Ћирковић, каф. – Синђелићева; 
21. Милован Петковић, земљ. – Доситејева; 22. Данило Стефановић, трг. пом.  
23. Љубисав Јовановић, кафеџ. – Г. Пајевића; 24. Адам Марковић, бравар – 25. 
Света Грујић, р акиџија – В. Милоја; 26. Сретен Грујић, молер – Доситејева. 
 Веће је даље одлуч ило: да ће се накнадно уврстити у одговарајуће групе 
лица која су  омашком овом приликом изостављена. 

II 
 Претседник прочита акт окружног начелства округа моравског  од 17  
априла 1942 год. бр. 7729, наш бр. 4132, којим се препоручује разрађивање  
општинских у трина и издавање под закуп сиромашним грађанима,  породицама 
изгинулих и заробљених ратника, ако утрине нису неопхо дне за испашу стоке. 
 Поводом овога развила се дискусија, којом је утврђено: да о пштина града 
Јагодине има утрину више гробља а тако исто  и Вашариште, више нема,  и да та 
оба места служе за испашу стоке нашега града, јер више пашњака у овој 
општини нема. 
 На основу изложеног и чл. 88 и 89 зак. о град. општинама Веће 

Решава: 
 Пошто је општинска у трина у  напред наведена два места: више гробља и 
на Вашаришту, као једина пасишта за стоку града Јаго дине, неопходно потребна 
за испашу стоке, то се не може давати у обрађ ивање за у севе ни делимично ни у  
целини. 

III бр. 4389 
 Прочитана молба Јовановића Живојина, ситничара из Јагодине, под бр. 
3161. од 30 марта 1942 го д. којом моли да му се и за ову буџетску годину као и  
раније, одреди такса коју ће плаћати општини за запремање земљишта његовим 
киоском на женској пијаци, у близини хотела Михајловића. Моли да се има у 
виду да је сиромах човек, а поред тога, и да су послови минимални. 
 Веће увиђа оправданост наведених разлога, па на основу ч л. 88 Закона о  
таксама 

Решава: 
 Да се о д Јовановића Живојина наплаћује и за буџетску 1942 го д.  по 30-
тридесет динара месечно  на име таксе за запремање земљишта на пијаци својим 
киоском, као што је плаћао и до сада. 

IV бр. 4390 
 Прочитана молба Јована Марковића, трг. овд., којом моли да му се 
дозволи да спроведе канал за пропуштање воде и помија из свога дворишта у 
улици Вука Караџића и да ће га прикључити општинском главном каналу у 
истој улици, као и да му се одреди сума коју ће општини платити за тај 
прикључ ак. 
 Веће на основу ч л.  88 Закона о градским општинама, а пошто  је молба 
оправдана и у интересу чистоће града, 

Решава: 
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 Одобрава се Јовану Љ. Марковићу, трг. да може о своме трошку израдити 
канал кроз своје имање-двор иште у улици Вука Караџића и прикључити га 
главном општинском каналу у истој улици, што ће израдити по упутству  
општинског техничког органа. За тај прикључ ак да плати у корист општинске 
касе суму од 3.000-три хиљаде динара. 

V бр. 4428 
Прочитан је акт Окру жног начелства округа моравског бр.  7159 од 13  

априла 1942 го д.  којим пита да ли ово Поглаварство има изабран грађевински 
одбор у см. Прописа грађев. З акона. 
 Пошто Веће није у овој го дини бирало грађевински одбор, а то је 
потребно учинити по прописима закона, то оно на основу чл. 106 грађевинског  
закона 

Решава: 
 Изабира се грађевински одбор за општину града Јаго дине, у ко ји да уђу: 
1) Др. Стевановић  Милан, градски лекар, 2) Јоцић Милан, трг. и градски већник 
и 3) Арса Андоновић, предузимач и град. већник. 

VI бр. 4429 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће да су две општинске њиве 
у Липару, према одлуци Већа о д 12 децембра 1941 г. IV бр. 7504 издавање под 
закуп, али нису  могле бити издате, по г ласу протокола лицитације бр. 3379 о д 2  
априла о ве године, предлаже Већу да реши о о воме. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се општинске две њиве у Липару, у површини око 15 хектара, издаду  
у обрађивање за половину усева, сељацима из суседних села: Доњег Рачника и 
Д. Штипља. 
 Ово да се учини што  пре преко општинског имања у Липару, и поднесе 
извештај, а такође и уговор са обрађивачима закључити. 

 
VII бр. 4430 

 Претседник прочита молбу државних ч иновника свију струка из Јагодине 
од 28 априла т.г. бр. 4321, којом износе своје тешко материјално стање и моле да 
им се од општинских дрва за гориво  уступе  месечно по 1 кубни метар дрва 
онима који су о жењени или у дати,  а  самцима о дн. самицама по  пола метра дрва 
месечно по једној приступачној цени, јер на пијаци не могу дрва набавити једно  
услед превисоке цене а друго и због слабог довоза. 
 После дискусије по овом питању Веће на основу чл. 88 Закона о 
градским општинама  

Решава: 
 Одбија се предња молба државних чиновника с тога, што је Веће раније 
решило да за време лета не продаје дрва, већ да их сачува за зиму, као и с тога 
што ће се питање о дрвима накнадно решавати у Већу, док се од стране 
изабраног одбора већника извиди стање посечених дрва и Веће буде добило  
целокупне потребне по датке о томе. 

Са овим је седника завршена 
 Деловођа           
               Б. Спасић               оверавају већници                       Претседник 
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Записник 
 
 Осамнаесте (18)  редовне седнице Већа Градског поглаварства у  Јагодини 
одржане на дан 8-осмог маја 1942 године у Јагодини, у градској кући, од 3 часа 
после подне, 

Дневни р ед 
(следећи): 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већници, од 
којих су сви примили позиве осим четворице, који су ван места, приступљено је 
прозиву,  па је нађ ено да су на седницу дошли већници г.г. Урошевић Драгољуб,  
Настасијевић Лазар, Таушановић Предраг, Матејић Радисав, Бекерус Јосиф,  
Величковић Јосиф, Тасић Јован, Илић Риста, Јоцић С. Милан, Митровић И.  
Милутин, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Ненковић Коста, Костић Миљко,  
Милосављевић Петроније, Николић Илија, Степановић Душан,  Симић Милутин,  
Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Стојковић Анђ елко. Укупно 21 већник. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Закона 
о град. општинама то, претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже 
да се изаберу два већника за оверу  овог  записника. Веће изабира за овераче 
већнике г.г. Настасијевића Лазара и Костића Миљка. 
 Прочитан је записник од прошле седнице, који је примљен без примедбе.  
После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 4811 
 Претседник г. Ђорђевић Тома излаже, да је потребно одлуком Већа 
утврдити службеничка места у буџет за 1942 годину, пошто наша градска 
општина још нема израђен статут за своје службенике, у смислу чл. 100 Закона о  
градским општинама, којим би се предвиђала службеничка места и њихо ве 
плате. Веће је узело у дискусију ово питање, па је нашло да се мора имати 
довољно особља да би се савлађ ивали сви послови, које садашње прилике 
изискују. С тога на основу чл. 38 и ч л. 95 З акона о градским општинама 

Решава: 
 Да се бу џет општине града Јагодине за 1942 годину унесу, као утврђена 
следећа службеничка места, са месечним-годишњим принадлежностима и то: 
1) Претседник градског поглаварства (накнада за вршење дужности по чл. 83  
Зак. о град. општинама) месечно 4.000.- годишње 48.000.- 
2) Потпреседник градског поглаварства (накнада за вршење дужности по чл. 83  
Зак. о град. општинама) месечно 2.800.- годишње 33.600.- 
3) Деловођа (шеф општег отсека и секретар Већа) месечно 2.500.- годишње 
30.000.- 
4) Писар-тумач месечно 2.000.- годишње 24.000.- 
5) Архивар месечно 1.900.- годишње 22.800.- 
6) Пет писара месечно по 1.650.- на једнога, годишње 19.800.-, за пет писара 
годишње 99.000.- 
7) Писар-статистичар по 1.650.- месечно, годишње 19.800.- динара 
8) Три писара по 1.400.- дин.  месечно на једнога годишње 16.800.- за три писара 
годишње дин. 50.400.- 
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9) Два званичника по 1.000 динара месечно, а годишње по 12.000 дин. –  
годишње дин. 24.000.- 
10) Благајник (шеф финансиског отсека) месечно по 2.500. дин – годишње дин.  
30.000.- 
11) Рачуновођа (шеф рачуноводства) месечно 2.500.-  годишње динара 30.000.- 
12) Контролор месечно 2.420. дин. – годишње дин. 29.040.- 
13) Три таксатора месечно по 1.230 на једнога – го дишње 14.760 дин. за три 
таксатор а годишње дин. 44.280.- 
14) Пет таксатора нових по 1.230 дин. месечно почев од 1-IV-1942 г. за девет 
месеци по 11.070.- дин. 55.350. Ових нових пет таксатора узети су из редова 
градских стражара, пошто је градска од 1. априла 1942. укинута. 
15) Два мерача месечно по 1.200.- дин. а го дишње по 14.400 дин – дин. 28.800.- 
16) Један мерач месечно по 1.050.- а годишње дин. 12.600.- 
17) Два помоћника мерача по 900 дин. а годишње по 10.800.- дин. 21.600.- 
18) Један лекар месечно 2.500.- а годишње 30.000 дин. 
19) Једна бабица месечно по 900.- дин. а годишње 10.800.- 
20) Чувар градске кланице месечно 1.100 а годишње дин. 13.200.- 
21) Два чувара гробља месечно 1.100 а годишње дин. 13.200.- 
22) Четири чистача месечно по 800 дин. а годишње по 9.600.- 38.400.- 
23) Три чистача месечно по  800 дин. од 1-IV- 1942 г. за девет месеци по 7.200  
дин. а за сву тројицу дин. 21.600.- 
24) Један инжињер месечно по 3.000 дин. почев о д 1-VI-1942 г. за седам месеци 
дин. 21.000.- 
25) Један геометар месечно по 1.450.- дин. а го дишње дин. 17.400.- 
26) Командир градске страже месечно по 1.700 дин. од 1-I до IV-1942 за четири 
месеца дин. 6.800.- 
27) Надзорник градске страже месечно 1.550. дин. о д 1-I  до 31-III-1942 год. за 
три месеца дин. 4.650.- 
28) Два десетара месечно по 1.100 дин. од 1-I-1942 до  31-III-1942 по 3.300 свега 
за три месеца дин. 6.600.- 
29) Двадесет стражара, месечно по 1.000 дин. од 1-I   до 31-III-1942 г.  по 3.000  
дин. свега за месеца  дин. 60.000.- 
 Од априла 1942 г. укинута је градска стража, а пет стражара постављено  
је на место нових таксатора (т ач. 14 ове одлуке) 
30) Два чувара поља по 900.- дин. месечно а годишње по 10.800.- дин. свега –  
дин. 21.600.- 
31) Три чувара винограда месечно по 900 дин. а годишње по  10.800.- свега  дин.  
32.400.- 
32) Два чувара шума по 900  дин.  месечно, а го дишње по 10.800.- свега дин.  
21.600.- 
33) Један чувар Арачлиског потока месечно по 800 дин. а годишње по – дин.  
9.600.- 
34) Један добошар месечно по 1.000 дин. а годишње – дин. 12.000.- 
35) Два циганска надзорника месечно по 250.- дин.  а го дишње по 3.000 за оба  
дин. – 6.000.- 
36) Један служитељ стални (домаћин) месечно по 1.150.- дин. а годишње – дин.  
13.800.- 
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37) Један служитељ вратар месечно по 1.000 дин. а годишње – дин. 12.000.- 
38) Два служитеља вратара месечно по 1.000  дин. од 1-I V до 31-XII-1942  г. за 
девет месеци по 9.000 свега  дин. 18.000.- 
39) Два служитеља позивара месечно  по 900  дин. а го дишње по  10.800 дин.  
сбега  дин. 21.600.- 
40) Три кочијаша по 1.000 дин. а годишње по дин. 12.000 – свега 36.000.- 
                                       Свега динара 1.,059.920.- 
И словима: један милион педесет девет хиљада и девет стотина двадесет динара,  
која се сума има унети у  буџет општине града Јагодине за 1942 годину. Овом 
одлуком мења се о длука о вог Већа о д 2 априла 1942 г. бр. 3382. 
 Уз ову одлуку I број 4811 доноси се и друг а одлука II бр. 4812, од данас 
8. маја 1942 г. о додатку на службу,  те о ве две одлуке заједно анулирају ону о д 2  
априла 1942 г. II бр. 3382. 

II бр. 4812 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже, да су привредне прилике које сада 
владају у земљи и веома висок скок цена свих животних потреба довели све 
платежне службенике у врло тежак положај. Чиновници и службеници ове 
општине и онако нису богзна како награђени, те се у садањим приликама 
појавила хитна потреба, да им се помогне на тај начин, што ће им се као помоћ у  
овој буџетској го дини осигурати и месечно исплаћивати један додатак на 
службу. Тај додатак би се имао исплаћивати месечно унапред у нето износу, без 
икаквих одбитака. Општина има финансиске могућности за плаћање овог  
додатка на службу. Тај додатак имао би се одредити процентуално према 
висини плате, тако да они службеници са платом испод 1.230.- дин. месечно  
исти добијају у већем проценту, а они изнад 1.230.-  у мањем. Веће је у  
потпуности сагласно да се целокупном особљу општине града Јаго дине одобри 
додатак на службу, по предњем предлогу претседника, а на основу чл. 88 Зак. о 
градским општинама 

Решава: 
 Да се целокупном особљу општине града Јагодине: часницима,  
чиновницима и осталим службеницима издаје се на име додатка на службу, у  
овој буџетској години. 
 Овај додатак има се исплатити о д 1 јануара 1942 год. и у будуће до конца 
1942 године, с обзиром да је скупоћа свих намирница врло много пор асла и да 
општински службеници нису добијали никакву помоћ од општине, док се 
држава за своје службенике постарала и додатак им адекватно исплаћује. 
 Ценећи звања као и остале околности по јединих часника, чиновника и 
службеника, Веће је утврдило да се на име додатка на службу унесе у бу џет за 
општинске ч аснике, чиновнике и службенике о вако: 
1) Претседник градског поглаварства месечно по 1.600.- дин, а годишње дин.  
19.200.- 
2) Потпреседник градског поглаварства месечно по 1.120.- дин. а годишње 
13.440.- 
3) Деловођа (шеф општег отсека и секретар Већа) месечно 1.000.- а годишње 
12.000.- дин. 
4) Писар-тумач месечно по 500.- а годишње дин. 6.000.- 
5) Архивар месечно 760. а годишње дин. 9.120.- 
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6) Пет писара месечно по 660. а годишње 7.920.- дин – 39.600.- 
7) Писар-статистичар месечно по 660.- а годишње дин. 7.920.- 
8) Три писара месечно по 560.- дин. а го дишње 6.720.- свега дин. 20.160.- 
9) Два званичника месечно по 600.- дин. а годишње по 7.200.- свега 14.400.- 
10) Благајник (шеф финансиског отсека) месечно по 1.000.- а го дишње дин.  
12.000.- 
11) Рачуновођа (шеф рачуноводства) месечно по 1.000.- дин. а го дишње дин.  
12.000.- 
12) Контролор месечно по 960. дин. а го дишње дин. 12.000.- 
13) Три таксатора месечно по 730 дин. а годишње по 8.760, свега дин. 26.280.- 
14) Пет таксатора нових по 730. дин. месечно од 1-IV-1942 г.  за девет месеци по  
6.570 дин. – 32.850.- 
15) Два мерача месечно по 720.- а го дишње по 8.640.- свега дин. 17.380.- 
16) Један мерач месечно по 630. а го дишње дин. 7.560.- 
17) Два помоћника мерача месечно по 540, а годишње 6.480.- свега дин. 12.960.- 
18) Један лекар месечно по 1.000 а годишње 12.000.- 
19) Једна бабица месечно по 540, а годишње 6.480.- 
20) Један чу вар градске кланице месечно по 660.- дин. а годишње дин. 7.920.- 
21) Два чувра гробља месечно по 540. дин. а го дишње по 6.480.- свега 12.960.- 
22) Четири чистача по 480.- дин. месечно, а годишње по 5.760. свега дин.  
23.040.- 
23) Три чистача месечно по 480 дин. од 1-IV-1942 год. за девет месеци по 4.320.- 
свега дин. 12.960.- 
24) Један инжињер месечно по 300.- за седам месеци динара 2.100.- 
25) Један геометар месечно по 580 дин. а го дишње 6.960.- динара. 
26) Два чувара поља месечно по 540.- дин. а годишње по 6.480 свега дин.  
12.960.- 
27) Три чувара винограда месечно по 540.- дин. а годишње по 6.480.- свега дин.  
19.440.- 
28) Два чувара шуме по 540.-  месечно а годишње по 6.480.- свега дин. 12.960.- 
29) Један чу вар Арачлиског потока месечно по 480.- а годишње дин. 5.760.- 
30) едан добошар месечно по 600, а годишње дин. 7.200.- 
31) Два циганска надзорника месечно по 350 дин. а годишње по 4.200.- свега 
дин. 8.400.- 
32) Један стални служитељ (домаћин) месечно по 690.- дин. а годишње 8.280.- 
дин. 
33) Један служитељ вратар месечно по 600.- динара а годишње дин. 7.200.- 
34) Два служитеља вратара месечно по 600.- о д 1-IV до 31-XII-1942 год. за девет 
месеци по 5.400.- свега дин. 10.800.- 
35) Два служитеља позивара месечно 540.- дин. а годишње по 6.480.- свега 
12.960.- 
36) Три кочијаша месечно по 600. дин а годишње по 7.200.- свега дин. 21.600.- 
                                              Свега динара 486.370.-      
 И словима: четири сто тине осамдесет шест х иљада и триста седамдесет 
динара, која се сума има у нети у буџет општине града Јагодине за 1942 годину. 
 Овом одлуком у вези са одлуком I бр. 4811 од данас-8. маја 1942. год.  
анулира се о длука овог Већа од 2. априла 1942 г. II бр. 3382. 
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III бр. 4813 
 Прочитан акт бр. 3320 од 31-III-1942 год. који гласи: „По закључ ку  
дневника касе примања и издавања за месец децембар  1941 год.  појавила се 
готовина као остатак за пренос у буџетску 1942 годину динара 516.238,79 која се 
сума предвиђа у предлог буџета за 1942 год. на страни прихо да парт. 1 позиц.1 
 По прописима чл. 122 Закона о  градским општинама предвиђено је за 
остатак вишкова после подмирења обавеза једне буџетске године, може да се 
унесе у буџет наредне године и употреби за покриће редовних расхо да. 
 О предњем извештавам Поглаварство ради поступка, сходно прописима 
чл. 122 Закона о градским општинама“. 
 Веће на основу чл. 88 у вези са ч л. 122 Закона о градским општинама: 

Решава: 
 Да се преостала готовина на концу буџетске 1941 године у износу од 
516.238.79 динара пренесе у буџет општине града Јаго дине за 1942  годину и 
употреби за покриће расахода. 

IV бр. 4814 
 Прочитан је акт бр. 3340 од 31-III-1942 год. који гласи: „У корист касе 
овог Пог лаварства по одобреном бу џету за 1941 годину наплаћена је такса за 
попашу стоке на општинском имању зв. „Вашариште“ и „Утрина“, и то: за 
једног вола или краву  дин.-50; за једно  теле дин.- 30 ; за једног коња или кобилу  
дин.-50; за једно ждребе дин.-30; за једну о вцу дин. – 20; за једно јагње дин – 10; 
за једну козу дин. – 25; за једно јаре дин. – 10. 
 На име ове таксе примљено је у кор ист касе Поглаварства дин. – 3.260.- 
извештавам Поглаварство р ади предлог а Градском већу  за доношење одлуке о  
висини наплате таксе у току ове буџетске године“. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама  

Решава: 
 Да се у буџетској 1942  години наплаћује у  корист касе ове општине такса 
за пашу стоке на општинском имању зв. „Вашариште“ и „Утрина“ и то: од 
једног вола или краве дин. – 100; од једног телета дин. – 60; од једног ждребета 
дин. – 60; од једног коња или кобиле дин. – 100; од једне овце или козе дин. –  
40; од једног јагњета или јарета дин. – 20. 

V 4815 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је у вези одлуке од 25  
априла т.г. VII бр. 4385, предузео  шта је требало у пог леду  обавештења о  
набавци мотора на колицима са пумпама и гвозденим цевима ради поливања 
улица у нашем граду, па је поуздано извештен, да се тај потребни материјал за 
поливање у лица: Два мотора са колицима и од 26 до 30 г воздених поцинкованих  
цеви и пумпе, може набавити преко Централе за гвожђе и метале. Цена би 
изнела око 270.000.- динара, можда и нешто више. Предлаже, да се донесе 
одлука да се потребан материјал купи, јер је већ потребно по ливање улица.  
 После краће  дискусије о овоме питању Веће, на основу чл. 88  Закона о  
градским општинама 

Решава: 
 Да се купе две моторне пумпе на колицима са цревима за прскање,  
заједно са потребним гвозденим поцинкованим цевима и другим потребним 
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материјалом за поливање улица, према одлуци овога Већа  од 25 априла 1942  
год. под VII бр. 4385. 
 Куповину да изврше већник г.г. Драгољуб Урошевић, бравар, Илија 
Аранђеловић, електромеханичар и Михаиловић, инжињер и управник 
Електричне  
централе „Јелица“ у Јагодини, у споразуму са претседником г. Ђорђевић Томом.  
Куповину извршити преко Централе за г вожђе и метале. 
 Потребну су му око 270.000.- динара исплатити, па ако треба и више од те 
суме, на терет буџетске позиције за 1942 год. „на набавку моторних пумпи,  
цеви, црева и др. за поливање у лица“. Када се од сопственика плацева и зграда 
наплати одговарајућа сума, према одлуци бр. 4385, исту књижити у корист 
општинске касе. 

VI бр. 4816 
 Прочитан је акт Порес ке у праве у Јагодини од 2 маја 1942 г. бр. 4928 наш 
бр. 4580, који гласи: „Ова управа доб ила је од Шумадијске финасијске 
дирекције акт следеће садржине: „Министарство финансија у споразуму са 
Министарством грађевина одлучило  је да у свима среским и окружним местима 
у којима нема своје зграде, подигне нове зграде за смештај финансијских  
надлештава (катастарских и пореских управа и одељке финанс. контроле)  
Идејне скице за ове зграде израђене су и поднете Министарству грађевина на 
ревизију. У случају да Министарство финансија нема својих градилишта 
приступиће се откупу подесних градилишта од приватних лица или 
самоуправних тела, у колико ова последња не бу ду уступила бесплатно у  
својину државе своја градилишта у циљу у лепшавања и подизања места“. 
 „Градилиште, да би одговарало постављеним условима, треба да има у  
окружном месту најмање 600 м²“. 
 На осно ву овога наређења потписати и шеф овд. Катастарске управе 
разгледали су градилишта у Јаго дини, која би евентуално могла доћи у обзир за 
подизање зграде, па су нашли да би као  најподесније био  Ваш плац који се 
налази на углу Штросмајерове у лице и пијаце. 
 Пошто је овај плац Поглаварству непотребан, то се молите да известите 
управу, да ли би га хтели продати Министарсву финансија и по ко јој цени.  
Приликом одређивања цене за откуп молите се да имете у виду да ће 
Министарсво финансија подизањем ове зграде допринети улепшавању града и 
да ће  Поглаварство од самих  надлештава, која ће бити у згради смештена имати 
свакојаких користи, те да цена не буде за откуп велика, већ напротив најнижа,  
да се не би казало да га је Министарсво финансија добило на поклон.  

Врло хитно! 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама  

Решава: 
 Да се прода Министарству финансија плац општине града Јагодине, ко ји 
постоји на углу Штросмајерове ул. и сточне пијаце града Јагодине, у површини 
од 696 м², ради зидања зграде за финансијске установе у Јагодини, и то по цени 
од 1.000 дин. квадратни метар. У колико би се о д овога плаца имало одузети у  
циљу регулације улице, утолико ће се од цене одбити. Поглаварство не 
располаже са другим погодним плацем за наведену сврху. А с об зиром на 
данашње прилике, у којима Поглаварство мора да сноси изузетно велике терете 
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као и то да Пог лаварство има велика општинска дуговања за плаћање, Веће је 
сматрало, да је ова цена о д 1.000 динара по квадратном метру умерена. 

VII бр. 4817 
 Прочитана је молба бр. 3409/42 Димитрија Раденковића, каменоресца из 
Јагодине, од 4 априла 1942 год. која гласи: „Моја каменорезачка радња се налази 
у суседству са плацем те општине на коме је постојала касарна за градску  
стражу,  код пијаце. Ради проширења плаца своје радње за стовариште камена за 
мој посао, потребно ми је да узмем под закуп и тај општински плац са шупом и  
клозетом (без касарне), ако Поглаварство на то пристане. Нудим Пог лаварству  
на име кирије за изложено имање суму од 4.000 динара,  и то да платим унапред 
за целу годину. Молим да се по о воме донесе потребна о длука“. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се тражени плац напред изложен изда под закуп Раденковићу  
Димитрију из Јаго дине по цени од 500.- динара месечно по условима које ће 
Поглаварство прописати.  Плаћање има бити унапред.  На случај про даје овог  
плаца закуп ће престати.  

VIII бр. 4730 
По предлогу за решење о акциси који точиоци пића треба да плаћа ју буџетској 
1942 години, Веће 

Реши: 
 Да се изнесе на решење доцније, пошто се сада ради код полиц. власти на 
томе да се више кафанских радњи затворе. 

IX бр. 4819 
 По молби чиновника и службеника овог Поглаварства да им се продају  
дрва, Веће 

Реши: 
 Да се састави списак свих чиновника и службеника са назначеним бројем 
чланова породице, па изнесе на идућу седницу. 
 С овим је седница зкључена. 
 Деловођа  Оверавају градски већници    Претседник 
      
 

Записник 
 

 Деветнаесте (19)  редовне седнице Већа градског пог лаварства у  
Јагодини, одржане на дан  11 маја 1942 год. у 3 часа после подне, у градској 
кући у Јагодини. 

Дневни р ед 
(следећи): 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већници, од 
којих су сви примили позиве, осим четворице, који су на путу, приступљено је 
позиву, па је нађено да су на седницу дошли г.г. Клефиш Теодор, Настасијевић  
Лазар, Таушановић Предраг, Станојевић Тихомир, Илић Р иста, Јоцић Милан,  
Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Ненковић Коста,  
Милосављевић Петроније, Андрејевић Андра, Степановић Душан, Симић  
Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик. Укупно 17  
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већника. Како је дошао довољан број већника за р ешавање у смислу чл. 71 Зак. о  
град. општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да  
се изберу два већника за оверу овог записника. Веће изабра за овераче већнике 
г.г. Тихомира Станојевића и Андрејевић  Андру. Прочитан је записник од 
прошле седнице,  који је примљен без примедбе. После овога приступљено је 
раду. 

I бр. 4820 
 Претседник г. Тома Ђорђевић чита акт Начелства окружја моравског  
којим тражи земљиште за подизање шумског расадника. После вођене 
коресподенције о о воме, последњи акт начелства о д 9 маја т.г. бр. 9770 гласи: 
 „У вези акта овог  Начелства бр.  9770 од 8- V-1942 г. извештавате се, да је 
овом Начелству потребно земљиште за производњу шум. садница само за ову  
годину. Након производње садница земљиште се даље неће искоришћавати у  
наведену сврху, јер ће се у току овог лета насто јати од стране овога Начелства 
пронаћи погодно за оснивање сталног шумског расадника. 
 Потреба у садницама за јесење пошумљавање многобројних бујичних  
подручја дикту је оснивање привремених расадника, те се ради тога молите да 
омогућите оснивање привременог расадника на м. зв. „Липар“  и то за 1942 г. 
Потребна је површина од 3 х а.“  

Веће увиђа оправданост предњег тражења, па с тога на основу чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се уступи Начелству окр. Моравског 3-три хектара општинске земље 
у месту званом „Липар“ испод бунара, за производњу шумских садница и то  
само за ову го дину,  с тим да се исто земљиште врати овом Пог лаварству на 
слобо дно располагање до 15 новембра ове 1942 го дине. О овоме одмах засебним 
актом известити Окружно начелство ра ди знања. 

II бр. 4791 
 Прочитана је молба пореских чиновника пореске управе у Јагодини од 9  
маја 1942 г. коју је Пореска управа спровела актом бр. 5368, наш бр. 4791, а 
којим траже извесну новчану помоћ као  накнаду за уложени тру д и рад око  
наплате општинског приреза, око разреза истог и уопште на прековременом 
раду  око позивања дужника и наплаћивања приреза.  Молбу заснивају још и на 
томе, што је скупоћа животних намирница огромна и они се сви налазе у врло  
тешким материјалним приликама. Веће је дужом дискусијом претресло ово  
питање, па на основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
 Да се не може изаћи у сусрет предњој молби пореских чиновника са 
разлогом: Општина града Јагодине за сада нема могућности да одреди ма какву  
помоћ, јер се налази у тешким материјалним пр иликама, услед великог дуга који 
општина из ранијег времена има, те нема средстава на распологању. 
 С овим је седница закључена. 
 Деловођа                       Оверавају град. већници         Претседник 
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Записник 
 

Двадесете (20) редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јаго дини,  
одржане на дан 20-маја 1942 го д. у градској кући у Јагодини у  3 часа после 
подне 

Дневни р ед 
(следећи): 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већници, од 
којих су сви примили позиве осим тројице који су на путу, приступљено је 
позиву, те је нађено да су на седницу дошли већници г.г. Клефиш Теодор,  
Таушановић Предраг,  Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Илић  
Риста, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко, Николић Илија,  
Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић  
Светолик, Дамњановић Милутин, Др Путић Милан. Укупно 17 већника. 
 Како је дошао довољан број за решавање у смислу чл. 71 Закона о град.  
општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и позива већнике 
да изаберу два већника за овераче  овог  записника. Веће  изабра за овераче 
већнике г.г. Тасића Јована и Величковића Јосифа. 
 Прочитан је записник од про шле седнице који је примљен без примедбе.  
После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 5468 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да се јавио Радивој Грујичић, 
избег лица из Новог Сада, са молбом да му се изда под закуп општински 
павиљон са кафаном у град. парку  „Арачлијски поток“. Њега препоручу је овд.  
Крајскоманда, која жели да се павиљон отвори, јер служи као лепо излетиште.  
 Претседник излаже, даље, да је павиљон био издат под закупза 1941,  
1942 и 1943 г. Милораду Шарчевићу, за све три године за 10.000-дин., али да је 
тај закуп раскинут пре него што је ступио на снагу, услед ратних догађаја у  
нашој земљи, те павиљон до сада није издат. Поводом овога развила се 
дискусија, после ч ега Веће на основу чл. 88 Зак. о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се општински павиљон са кафаном у градском парку „Арачлијски 
поток“ изда под закуп Радивоју Грујичићу,  избеглици, по цени о д 5.000.-динара,  
до краја ове го дине 1942, с тим да се придржава свих постојећих прописа и 
наредаба власти који важе за кафанске и угоститељске радње. Евентуалне 
оправке у павиљону падају на терет самог закупца. Услове за плаћање и остало  
да пропише Градско пог лаварство. Избеглице, које су смештене у павиљон,  
морају се иселити, ради чега затражити од Начелства среског да им одмах нађе 
друго место, а из павиљона их исели. 

II бр. 5469. 
 Прочитана понуда овд. Пиваре под бр. 5116 од 18 маја 1942 г. да јој се 
прода шталско  ђубре код општинске штале за 1.000.- дин. Веће на основу  чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се шталско ђубре изложи продаји путем јавне лицитације, у вези са 
пређа шњом одлуком Већа о томе. 
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III бр. 5470 
 Прочитане су молбе за новчану помоћ: 
1) Милана Добрића, сензала, који је стар и за послове изнемогао, а поред тога и  
болестан већ 11 месеци. Има укупно 4 члана породице; 
2) Лепосава Милутиновић,  домаћица, Караматићева ул. Бр. 22, која има 70  
година старости, а тако исто старог и неспособног за р ад мужа. Имања нема; 
3) Катарина Јовић, удове, Караматићева ул. Бр. 20, која је стара преко 70 година,  
а нема никога да се о њој стара. Има само кућицу у којој станује; 
4) Данице удове поч. Станимира Стојановића, бивш. Градског стражара. Муж 
јој је умро на дужности стражара ; има једно дете од 12 година, никаквог имања 
нема, те надничи да би дете издржавала и школовала, али у томе не може да 
успе, јер је скупоћа огромна. 
 Веће је у зело у претрес о ве молбе, па на основу познавања именованих и 
чл. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се из благајне ове општине издаје месечно на име новчане помоћи до  
краја ове буџетске године и то: 1) Милану Добрићу, сензалу по дин. – 1.000, 2) 
Лепосави ММилутиновић по ди. 500, 3) Катарини Јовић по дин. 300, 4) Даници 
Сто јановић  по  дин. 300.  Свега дин.  2.100.- Ова помоћ  има се исплаћивати почев 
од 1 маја ове године, на терет позиције „На издржавање општинске сиротиње“ 
и.тд., буџета за 1942 год. до конца 1942 године. 

IV 
 Прочитане молбе за но вчану помоћ:  
1) Данила М. Илића, бив. келнера, сина Миде Илића, Косанчићева ул. Бр. 14, 
пошто је стања сиромашног а болестан, и 
2) Василија Марковића, пензионера из Јаго дине,  Арач лијска ул. бр. 49, који има 
петоро деце и жену, а пензију веома малу, па се, како наводи, налази у великој 
беди. Веће је проучило предње молбе, па је на основу чл. 88 Закона о  град.  
општинама донело следећу одлуку 

Одлуку: 
 Да се напред именованим лицима: Данилу М. Илићу и Василију  
Марковићу изда из општинске благајне ове градске општине на име новчане 
помоћи по 500- динара сваком, на терет позиције „На издр жавање општинске 
сиротиње“ и.т.д. по буџету за 1942 годину. Исплату извршити одмах по  
одобрењу о длуке о д надлежне власти.   

V бр. 5472 
 Прочитана је молба чиновника и службеника ове градске општине, ко јих  
има укупно службеника,  ко ји моле да им се про дају дрва са општинског  
стоваришта, било из двор ишта било из Липара, по цени коју Веће одреди. Они 
су означили неколико метара које ће поједини о д њих моћи да купи, с об зиром 
на своје потребе и могућности. Сматрају да као општински органи треба да 
имају извесну привилегију, у толико пре што су слабо награђени. 
 Веће је претресло  ово питање, па је нашло да за сада не треба ником дати 
више од једног кубног метра дрва, како се не би десио случај да преко зиме 
многи од мањих службеника падну на терет општине, те да то треба за време 
лета више штедети, а за зиму дати више.  С тога а на основу ч л. 88 Закона о град.  
општинама 
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Решава: 
 Да се чиновницима и службеницима општине града Јагодине про да по  
један кубни метар дрва са стоваришта у општинском дворишту, по  
максимираној цени од 312 дин. гранско стовариште. Доцније ће гр анско  
стовариште решавати за веће количине а за сада се одобрава по један метар.   Са 
овим је седница закључена. 
 Деловођа      Оверавају гр ад. већници  Претседник 
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Записаник 
 

 Двадесет прве (21) редовне седнице Већа Градског пог лаварства у  
Јагодини, о држане на дан 25 јуна 1942 г.  у 4 часа после подне, у градској кући, у 
Јагодини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих деветор ица нису примили позиве, јер су на путу, приступљено  
је прозиву, па је нађено да су на седницу дошли већници г.г. Месић Јосиф,  
Урошевић Драгољуб, Настасијевић Лазар, Таушановић Предраг, Матејић  
Радисав, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Др. Вукићевић Богић, Илић Риста,  
Јоцић Милан, Нешић Миодраг, Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић  
Душан, Илић Сима, Симић Милутин, Пантић  Чедомир, Дамњановић Милутин,  
Др. Путић Милан, Стојковић Анђелко и Поповић Мијалко. Укупно 21 већник. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл- 71 Зак. о 
град. општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да 
се изаберу два већника за оверу овог записника. Веће изабра  за овераче већнике 
г.г. Настасијевића Лазара и Тасића Јована. После о вога приступљено је раду. 

I бр. 6787 
 Прочитан акт Српског дру штва Црвеног крста из Београда бр. 4184  од 15 
маја 1942 г. наш бр. 5225 /42, који гласи: Главни о дбор српског друштва Црвеног  
крста, издао је данас налог сво јој благајни да градском пог лаварству дозначи: 
Динара 9.960.- као против вредност  Р.М. 500.- Ова сума прикупљена је међу  
нашим заробљеним официрима – јагодинцима у Офлагу XIII-Б. у Нирнбергу, са 
налогом да се упути томе Поглаварству за незбринуте породице и 
најсиромашније у Јаго дини. Умољава се Градско пог лаварство да пријем горње 
суме потврди.  
 Претседник г. Ђорђевић  предлаже да се ова сума по дели на начин како  
Веће реши. Г. Јосиф Величковић, већник каже: да је пре кратког времена 
друштво Црвеног крста у Јаго дини израдило један списак најсиромашнијих  
зароб љеничких породица, којима треба помоћи, у изради кога је и он 
учествовао, и да је,  по сазнању, тај списак достављен Окружном начелству, ради 
поделе извесних намирница. Сматра, да би требало тим списком да се 
Поглаварство послужи. Веће затим,  по предлогу претседника, а на осно ву чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се предња сума од 9.960.- дин. подели најсиромашнијим 
зароб љеничким породицама. Веће одаје пуно признање нашим заробљеним 
официрима,  што се из заробљеништва сећају свога ро дног места и свог а народа.  
За по делу ове суме бира се одбор у који да уђу већници г.г. Јосиф Величковић,  
Драгољуб Урошевић и Риста Илић. Они ће новац поделити имајући у виду и 
списак о коме је овде говорио г. Величковић, и списак о извршеној подели новца 
доставити Већу, ради знања. Поделу да изврши што пре. 
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II бр. 6788 
 Прочитан је акт Окр. начелства Округа моравског бр. 15114 од 19 јуна 
1942 год. којим се позива Поглаварство да испуни своју обавезу давања 
одређ еног контигента стоке за клање,  Експозитури сточарске централе у  
Јагодини, према ранијем извршеном разрезу (наш број акта 6516/42). Поводом 
овога претседник г. Тома Ђорђевић, прочитао други акт Начелства среза 
беличког 13-VI-1942 г. наш бр. 6308,  из кога се види да о пштина града Јагодине 
дугује и дужна је испоручити 37 грла говеда и 35 свиња. Објашњава даље, да 
Поглаварство нема финасијске могућности да ову стоку набавља, те је нужно  да 
се о  томе донесе о длука о новчаним средствима.  Развила се дискусија, у којој је 
учествовало више већника, па је, на крају, по предлогу претседника и већника,  
Веће, на основу чл. 88 Закона о градским општинама, једногласно донелу  
следећу 

Одлуку: 
 Да се потребна новчана средства, ради куповине стоке за испору ку  
Експозитури Сточ арске централе у Јаго дини, набаве од најимућнијих  и 
имућних грађана града Јагодине путем разреза на четири групе,  подељене према 
имовном стању,  тако да ће у овом плаћању учествовати највише до 250 имућних  
домаћинстава, док ће сви остали, као материјално слабији, бити овог плаћања 
ослобођ ени. Разрез ће се извршити на лица по приложеном списку, у коме се 
сада по групама налазе у купно 181 лице, но лица се по групама могу додати по  
нахођењу Већа тако да их укупно буде највише до 250 лица, све по имовном 
стању, нарочито ће бити повећане III и IV група, што ће ићи на о лакшицу сваког  
појединца из тих група. Лица по списку биће дужна давати Општини града 
Јагодине новчана средства ради куповине стоке за клање, у смислу ове одлуке,  
по следећем проценту : лица сврстана у I групу да положе 50% од целокупног  
износа потребне суме; они у  II групу да положе укупно 30%; из III групе у купно  
15% и лица сврстана у IV групу да положе укупно 5%. То јест (ради ближег  
објашњења) ако је општини потребно 100.000 динара, онда, по предњем кључу,  
сва лица сврстана у I групу имају положити 50.000.- динара међусобно; она из  
II групе положиће 30.000.- дин. међусобно; из  III групе 15.000.- дин. и лица из 
IV групе 5.000.- динара, са међусобним разрезом-поделом укупне суме одређене 
на дотичну групу. Лица су следећа: 

I група 
 1) Браћа Таушановић, поседници, ул. Краља Петра; 2) Теодор Клефиш, 
индустријалац, ул. Капетана Коче; 3) Парна пивара М.Ј. Косовљанин, пивара,  
Краља Петра; 4) Илија Митро вић, поседник, у л. Капетана Коче; 5) Милан Јоцић,  
поседник, ул. В. Мишића; 6) Трифун Ђурић, трго вац, ул. В. Караџића; 7)  
Драгутин Прокић, трговац, ул. Танаска Рајића ; 8) Божа Р истић,  трговац,  
Престолонаследника; 9) Млин „Морава“ Ј. Т. индустријалац, ул.  Капетана Коч е; 
10) Мијајло  Милановић, трговац, К. и Д. Тасић; 11) Илија Николић, трговац, у л.  
Краља Александра ; 12) Тихомир Станојевић, трговац, ул. Љубе Симића; 13) 
Света Шохајевић, лекар, ул. Краља Петра; 14) Момчило Марковић, трговац, ул.  
Краља Петра; 15) „ Јелица“ А.Д. електрично друштво, ул. Капетана Коче; 16) Ср.  
Земљорадничка наб. За друга, ул. Краља Петра. 

II 
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 1) Бранко Ђорић, трговац, ул. Бријанова; 2) Браћа Марковић, млинари,  
ул. Нова пијаца; 3) Адам Сукесијан, трговац, ул. Краља Александра ; 4) Даца 
Сто јковић, трговац, ул. В. Путника; 5) Чиновничка задруга, ул. Краља Петра; 6) 
Милојко Љубомировић, трго вац, ул. Соколска; 7) Риста Илић, трговац, ул. В.  
Мишића;  8) Станислав Поповић, индустријалац,  ул. Синђелићева; 9) Милан 
Радовановић, пекар, ул. Косанчићева; 10) Живко Бурић, казанџија, ул. В.  
Караџића; 11) Зарија Тасић, индустријалац, ул. Капетана Коче; 12) Славко  
Донић, кафеџија, ул. Капетана Коче; 13) Миле Кнез Милојковић, бонбо нџија,  
ул. Косовљанинова; 14) Миле Шарчевић, месар, у л. В. Путника; 15) Бора Лукић,  
трговац, ул. В. Путник; 16) Марко Лукић, економ, у л. Синђелићева; 17) Милан 
Николић, пензионер, ул. Краља Петра; 18) Сава Мишић, трговац, ул. Краља 
Петра; 19) Др. Милан Путић, лекар, ул. Краља Петра; 20) Александар Марковић,  
кафеџија, ул. Краља Александра; 21) Мијалко Поповић, хотелијер, ул. Краља 
Петра; 22) Миле Шохај, апотекар,  ул. Краља Петра; 23) „Висунг“  А.Д.  
стовариште, ул. Краља Александра; 24) Светомир Грујић, трговац, ул. Краља 
Александра ; 25) Арса  Андоновић,  предузимач, ул. Бријанова; 26) Анђелко  
Сто јковић, предузимач, ул. Арачлијска; 27) Божа Анђелковић, индустријалац,  
ул. Поднаредника Љубе; 28) Ташко Томић, трговац, ул. Капетана Коч е; 29) 
Густав Резнеровић, апотекар, Бријанова. 

III 
 1) Тома Ђорђевић, адвокат, ул. Светозара Марковића; 2) Лазар  
Настасијевић, адвокат, ул. Краља Петра; 3) Гвозден Џелатовић, адвокат, ул.  
Краља Петра; 4) Др. Богић Вукићевић, лекар, ул. В. Караџића; 5) Др. Станимир  
Раковац,  лекар, лекар, ул. В.  Мишића; 6) Др. Михајло Димић, лекар, ул.  
Престолонаследникова; 7) Др. Стојановић, лекар, ул. В. Путника; 8) Др. Јевта 
Аћимовић, лекар, ул. Капетана Коч е; 9) Ду шан Поповић, адвокат, ул.  
Престолонаследникова; 10) Коста Вукосављевић, адвокат, ул. В. Караџића; 11) 
Живота Мујковић, адвокат, ул. Левачка; 12) Крста Анђ елковић, фотограф, ул.  
Престолонасленикова; 13) Јаћим Поповић, кафеџија, ул. В. Мишића; 14) Сретен 
Бранковић, опанчар, у л. Ђуре Јакшића; 15) Драги Ђокић, трговац, у л. Бријанова; 
16) Радисав Милутиновић, часовничар, ул. Краља Петра; 17) Ду шан Цветковић,  
воскар, ул. В. Караџића; 18) Алекса ндар Лазарев, фотограф, ул. Краља Петра; 
19) Милутин Д ејановић, трго вац, у л. Бријанова; 20) Милан Дејановић, трговац,  
ул. трго вац, ул. Капетана Коче; 21) Милан Младеновић, трговац, ул. Краља 
Александра ; 22) Видан Таушановић, месар, ул. Левачка; 23) Борисав Ђорђевић,  
кафеџија, у л. Левачка; 24) Илија Маринковић, кројач,  ул. Краља Петра;  25) Бора 
Јоцић, трговац, ул. Краља Петра ; 26) Димитрије Јовичић, трговац, ул. Параћин; 
27) Петар Кузмановић, трговац, ул. Краља Петра; 28)  Милутин Крагић,  трговац,  
ул. Краља Петра; 29) Добривоје Марковић, трговац, ул. Краља Петра; 30) 
Момчило Симић, економ, ул. Краља Петра; 31) Светислав Марковић, економ,  
ул. Краља Петра; 32) Милан Додић, трговац, ул. Краља Петра; 33) Максим 
Миладиновић,  земљор адник,  ул. Краља Петра;  34) Јован Марковић, трговац, у л.  
Краља Петра; 35)  Милутин Симић, опанчар, ул. В.  Караџића; 36) Душан 
Милојковић,  обућар, ул.  Кнеза Милоја; 37)  Драга  Аранђеловић, пензионер, ул.  
Кнеза М. Аранђеловића; 38) Вукашин Манојловић, абаџија, ул. В. Вука; 39) 
Васка Аризановић, удова, ул. М. Косовљанина; 40) Милутин Гајић, ул.  
Поднаредника Љубе; 41) Душан Мраовић, лимар, ул. Краља Александра; 42) 
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Јосиф Стренка, лимар, ул. Краља Петра; 43) Бошко Сто јановић, столар, ул. В.  
Путника; 44) Милутин Васић, земљорадник, у л. В. Путника; 45)  Коста Мироња,  
трговац, ул. Краља Александра; 46) Милан М ладеновић, ракиџија, ул.  
Караматићева; 47) Сима Илић, сензал, ул. Карађорђева; 48) Света Ристић,  
трговац, ул. Штросмајерова; 49) Милојко Љубимировић, ул.  Краља Александра; 
50) Милутин Коцић, воскар, ул. Краља Александра; 51) Зор ка Јанковић, удова,  
ул. Вој. Степе; 52) Стојан Стаматовић, земљорадник, ул. Танаска Рајића; 53) 
Драгољуб Богојевић, земљорадник, ул. Кнеза Милете; 54) Андра Андре јевић,  
трговац, ул. Светозара Марковића; 55. Љубомир Младеновић, пекар, ул. Краља 
Петра; 56) Др аган Митровић, пензионер, ул. Арач лијска; 57) Петроније 
Милосављевић, трговац,  у л. Капетана Коче;  58) Игњат Стојиљковић, циглар, у л.  
Војводе Мишића; 59)  Станимир Петро вић, трговац,  ул. Војводе Мишића; 60) 
Мика Крстић, трговац, ул. Ђур е Јакшића; 61) Драги Антић, пекар, ул. Ђуре 
Јакшића; 62) Брана Марковић, срески пољопривредни референт, ул.  
Караматићева; 63)  Милан Милановић Тивар, трговац, ул. Краља Петра; 64) 
Радоје Радојевић, трговац, ул. Краља Петра; 65) Михајло Вукићевић, трговац,  
ул. Левачка; 66) Павле Црнковић, трговац, ул.  Краља Александра; 67) Коста 
Ненковић, књижар, ул. Краља Петра ; 68) Станковић и Раденковић, каменоресци,  
ул. Соколска; 69) Станко Миладиновић, лимар, ул. Краља Александра; 70) 
Момчило Величковић, трговац, у л. Краља Александра ; 71) Михајло Филиповић,  
трговац, ул. Краља Александра; 72) Јосиф Величковић, часовничар, ул. Краља 
Александра ; 73) Гвозден Ђукић, ткач, ул. Краља Александра; 74) Љубисав 
Милојевић, опанчар, ул. Кнеза Милоја; 75) Радомир Николић, трговац, ул.  
Левачка; 76) Славко Милосављевић, кафеџија, ул. Левачка; 77) Миладин Пешић,  
лончар, ул. Левачка; 78) Милашин Алексић, кафеџија, ул. Ле вачка; 79) Драгутин 
Максимовић, економ, ул. Левачка; 80) Лепосава Таврић, удова, ул. Левачка; 81) 
Славко Степановић, кафеџија, ул. Левачка; 82) Јован Вучковић, ракиџија, ул.  
Престолонаследника; 83) Милутин Дамњановић, месар, ул. Љ. Симића; 84) 
Миле Милојковић, месар, ул. Краља Алкександара; 85) Миле Петковић, обућар, 
ул. Краља Александра ; 86) Сава Кузмановић, трговац, ул. Краља Александра; 
87) Драгољуб Доцић, трго вац, ул. Краља Александра; 88) Драгољуб Урошевић,  
бравар,  ул. Краља Александра ; 89) Миљко Костић, трговац, ул. Краља 
Александра ; 90) Христифор Т асић, казанџија, ул. Краља Александра; 91) Милан 
Радосављевић, влачар, ул. Синђелићева; 92) Стано је Цветковић, опанчар, ул.  
Левачка; 93) Љубомир Маловић, сарач, ул. Краља Петра; 94) Славко Јовановић,  
трговац, ул. Синђелићева; 95) Јеленко Војиновић, капаџија, у л. Синђелићева; 96) 
Светислав Антић, опанчар, ул. Синђелићева; 97) Радоје Петро вић, пензионер, 
ул. М. Илића ; 98) Синиша Васић, судија, ул. Кнеза Милоја; 99) Јован 
Богдановић, месар, ул. Црногорска; 100) Драгу тин Васић, земљорадник, ул.  
Гине Пајевића; 101) Радулка Милојковић,  трговац, ул. Бријанова; 102) Станоје 
Живановић, вунар, ул. Краља Александра; 103) Светомир Петро вић, трговац, у л.  
Краља Александра ; 104) Зарија Веселиновић, трговац, ул. Левачка; 105) Кузман 
Пушић, економ, ул. Капетана Коче; 106) Брана Петровић, књижар, у л.  Светозара 
Марковића; 107) Циглана „Белица“, ул. Краља Александра; 108) Светозар  
Ђорђевић, даскар, ул. Гимназијска; 109) Ђорђе Ђурић, трговац, ул. Арачлијска; 
110) Миливоје Илић, трго вац, ул. Љ. Симића. 

IV група 
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 1) Ванђел Николић, земљорадник, ул. Краља Петра;  2) Огњан Милић,  
кочијаш, ул. В.  Вука; 3) М илоје Анђ елковић, земљорадник, ул. В.  Вука; 4)  
Радосав Николић, трго вац, ул. Станоја Главаша; 5) Драгутин Стојиљковић, бив.  
кафеџија, ул. Панајотовићева; 6) Живојин Недељковић, трго вац, ул.  
Панајотовићева; 7) Јован М. Марковић, трговац, ул. Војводе Степе; 8) Миладин 
Манојловић, економ,  ул. Ђуре Јакшића; 9) Светислав Ђорђевић, кројач, ул.  
Војводе Путника; 10) Видоје Павић, пиљар, ул. Левачка; 11) Благоје Милановић,  
трговац, ул. Левачка; 12) Владимир Демјаненко, пекар, ул. Левачка; 13) 
Будимир Милошевић, ковач, ул. К. и Д. Тасића; 14) Фемка Грујић, домаћица, у л.  
Краља Александра; 15) Борисав Стојановић- Костић, економ, ул. Краља 
Александра ; 16) Драгутин Аировић, предузимач, ул. Краља Александра; 17) 
Милан Никодијевић, млинар, ул. Краља Александра; 18) Живојин Никодијевић,  
ковач, ул. Синђелићева; 19) Радован Аћимовић, трговац, ул. Синђелићева; 20) 
Будимир Ћирковић, кафеџија, ул. Синђелићева; 21) Милован Петковић,  
земљорадник, ул. Доситејева; 22) Данило Стефановић, трг. помоћник, ул.  
Доситејева; 23) Љубисав Јовановић, кафеџија, ул.  Гине Пајевића; 24) Адам 
Марковић, бравар, ул. Синђелићева; 25) Света Грујић, ракиџија, ул. Војводе 
Мишића; 26) Сретен Грујић, млинар, ул. До ситејева: 

III бр. 6789 
 Прочитан акт Окру жног начелства округа моравског  од 9  јуна 1942  г. бр.  
14040 који гласи: У вези наредбе бр. 2 Централе за дрво рационирању дрвета 
бр.3857 од 31 маја 1942 године оштампаних у службеним новинама бр. 45 о д 5  
јуна 1942 године,  Градско  поглаварство ће одмах установити Уред за расподелу  
огревног дрвета у оквиру Уреда за исхрану, који ће израдити Правилник о раду  
и расподели огревног дрвета. Израђени правилник доставиће Уред за 
снабдевање централи најкасније до 15 јуна 1942 године. Веће је по о вој ствари 
донело закључак, да општина града Јагодине није пасивна у погледу дрва и да 
не треба оснивати Уред за расподелу огревног дрвета. 

IV бр. 6790 
 Прочитан је реферат благајника о вог Поглаварства од 15 јуна 1942 г. који 
гласи: „Од стране овог поглаварства поднете су молбе Централи за гвожђ е и 
метале, ради добијања дозволе за набавку водоводног материјала за поливање 
улица. За ове дозволе, приликом њиховог преузимања, платио сам на каси 
Централе по приложеним потврдама бр.20775/6 Дин. 1.300.- и исте дозволе 
предајем Поглаварству ради даљег поступка. Да би се овај новац могао  
раскњижити по дневнику касе, молим да се донесе потребно решење за то, јер  
ни по буџету  немамо предвиђене овакве издатке.“ Веће по предлогу 
претседника, а на основу тачке 88 Закона о градским о пштинама 

Решава 
 Одобрава се издатак у 1.300.- динара, о коме је реч у реферату напред 
изнетом, с тим да се та сума расходује на терет позиције на непредвиђене 
потребе, по буџету за 1942 годину. 

V бр. 6791 
 Прочитан је акт Окружног начелства округа Моравског од 18 јуна 1942 г. 
бр. 15042, наш бр. 6482, који гласи: „Да би се могао образовати виши 
дисциплински суд при овом Начелству за пресуђење дисциплинских кривица 
службеника тога Поглаварства,  то ће Поглаварство, сходно уредби о изменама и 
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допунама чл.  108 Закона о град. општинама, оштампаној у „Службеним 
новинама“ бр. 47 о д 12-VI-1942  г. о длуком Већа о дредити два већника за судије 
Вишег дисциплинског  суда,  а у исто време и њихо ве заменике“. Веће,  на основу  
чл. 89 и горњих измена чл. 108 З акона о град. општинама 

Решава: 
 У Виши дисциплински суд при Окружном начелству Округа моравског  
бирају се: за судије: већници г.г. Јован Тасић, индустријалац и Др Богић  
Вукићевић, лекар, а њима за заменике: Илија Николић,  трговац и Мијалко  
Поповић, хотелијер, сви градски већници. 

VI бр. 6792 
 Прочитан је акт Јагодинске поште од 8- VI-1942 г. бр. 1115, наш бр. 6029 
који гласи: „У вези усменог обећања част ми је умолити Вас за извештај. Да ли 
је Градско веће донело одлуку о исплати допуне од 1.100 динара месечно, за 
исплату предузетникла, који врше превоз зароб љеничких пакета од овдаш.  
Поште до жељезничке станице. Ваш одговор ургира Дирекција пошта птт у  
Нишу са бр. 591/X од 4. тек.м. У питању су заробљенички пакети те се надам да 
ће Градско  пог лаварство помоћи о ву пошту,  у корист заробљеника и њихових  
поро дица, поводом чега сам поднео г. претседнику исцрпан усмени реферат 
дана 28 маја т.г. Поводом овог а се развила дискусија у којој су учествовали 
поред г. претседника Ђорђевића Томе и већника г. Месић Јосифа и други, па је 
Веће, на основу чл. 88 у вези са ч л. 89 За кона о градским општинама донело о ву  

Одлуку: 
 Незгодно је да Општина помаже државну установу, али Веће схвата 
тешку ситуацију Јаго динске поште и с тога предлаже: да се на овдашњој 
жељезничкој станици отвори једна поштанска канцеларија за пријем 
зароб љеничких пакета, како би се избег ао пренос пакета о д овдашње поште до  
жељезничке станице. 

VII бр. 6793 
Прочитана је молба Радојке Павловић, пуцерке, за новчану помоћ, пошто  

је у велико ј беди, а поред тога има и остарелу и сасвим изнемоглу матер, те им 
је помоћ  хитно потребна, како  не би сасвим пропале,  Веће је узело  у оцену  
молбене наводе, а пошто  су  му  и лично познате тешке материјалне прилике у  
којима молиља налази, на основу чл. 88 Закона о град. општинама, 

Решава: 
 Да се молиљи Радојки Павловић, пуцерки из Јаго дине, као слабој и 
болесно ј, за њу и њену болесну мајку, изда на име новчане помоћи  сума од 
1.000.- динара, на терет позиције за помагање општинске сиротиње, по буџету за 
1942 годину. 

IX бр. 5653 
 Прочитано решење Окружног Начелства Округа мор авског бр. 3788 од 
28 маја 1942 г. којим је на упражњена места градских већника, Окружни 
начелник поставио за градске већнике о вог Пог лаварства г.г. 
 Јосифа Месића, директора Кланице, 
 Мијалка Поповића, хотелијера и 
 Љубу Маловића, сарача.- Веће је предње примило к знању. Именовани су  
данас уведени у у дужност. Са овим је седница закључена. 
 Деловођа  Оверавају град. већници            Претседник  
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Списак часника, службеника и осталог особљ а  
Градског поглаварства у Јагодини 

Јун 1942. 
 

Р
ед

. б
р.

 Име и презиме звање Месечни приход 

 Часници   
1. Тома Ђорђевић председник 4.000 
 2.  Милоје Шохај пот. председник 2.800 

 Административни одсек   
3. Богосав Спасић деловођа 2.500 
4. Десимир Марковић архивар 1.900 
5.  Предраг Пауновић писар 1.650 
6. Љубомир Жикић писар 1.650 
7. Никола Џуфић писар 1.650 
8.  Миодраг Јовановић писар 1.650 
9. Тома Пиндовић писар 1.650 

10. Миодраг Миленковић писар 1.400 
11. Војислав Гавриловић писар 1.400 
12. Милан Димитријевић писар 1.400 
13. Јосип Новак писар 1.400 
14. Миодраг Михајловић писар 1.000 
15. Светислав Сладо јевић писар 1.000 

 Отсек рачуноводства   
16. Живојин Ђорђевић благајник 2.500 
17. Душан Лазаревић рачуновођ а 2.500 
18. Бранимир Миловановић контро лор 2.420 
19. Христифор Лазаревић таксатор 1.230 
20. Милутин М ладеновић таксатор 1.230 
21. Војислав Драгомановић таксатор 1.230 
22. Душан Сто јановић таксатор 1.230 
23. Добривоје Андрејевић таксатор 1.230 
24. Влајко Ћирковић мерач 1.200 
25. Милија Стефановић мерач 1.200 
26. Ђорђе Милојевић мерач 1.050 
27. Драгутин Марковић мерач 900 
28. Милутин Огњановић мерач 900 

 С анитетски одсек   
29. Др. Милан Стевановић лекар 2.500 

30. Милица Ђурић бабица 900 
31. Александар Јовановић чин. кланички 1.100 
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32. Радомир Стевић гробар 900 
33. Љубомир Алкесић чистач 800 
34. Ђурђе Јовановић чистач 800 
35. Радосав Стошић чистач 800 

 Грађевински о дсек   
36. Риста Лазић гробар 1.450 

 Полицијски одсек   
37. Драгутин Недељковић чувар поља 900 
38. Спира Кнежевић чувар шума 900 
39. Бошко Спасић чувар шума 900 
40. Тодосије Петровић чувар пото ка 800 

 Одсек осталог особља   
41. Драгољуб Цветковић вратар 1.150 
42. Богић Мићковић вратар 1.000 
43. Драгиша Матић кочијаш 1.000 
44. Милан Стефановић кочијаш 1.000 
45. А. Рајнић позивар 900 
46. Јеремија Крстић позивар 900 

 
 

 
Записник 

 
 Двадесет друге (22) редовне седнице Већа Градског Пог лаварства у  
Јагодини, о држане на дан 9 јула 1942 год. у  4 часа после подне у градској кући у  
Јагодини. 

Дневни р ед 
(Следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих двојица нису примили позиве, јер су на путу, приступљено је 
прозиву, па је нађе но, да су на ову седницу дошли већници г.г. Месић Јосиф,  
Клефиш Теодор, Урошевић Драгољуб, Настасијевић  Лазар, Таушановић  
Предраг, Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Др. Вукићевић-Богић,  
Тасић Христифор, Момиро вић Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко,  
Андрејевић  Андра,  Николић Илија, Илић Сима, Милановић В.  Милан, Пантић  
Чедомир, Р истић Светолик, Дамљановић Милутин,  Др. Путић  Милан,  Мијалко  
Поповић и Љуба Маловић. Укупно 23  већника. Како је дошао довољан број 
већника за решавање у смислу ч л. 71 Зак.  о градским општинама, то претседник 
г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже, да се изаберу два већника за 
оверу записника. Веће изабира за овераче већнике г.г. Урошевић  Драгољуба и 
Пантић Чедомира. После овога приступљено је раду. 

I бр. 7611 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да је закупац за изношење 
ђубрета из улица овог града, Миодраг Вељковић, отказао закуп са мотивацијом 
да нема раднике са ко јима би тај посао могао продужити, јер га уцењују  
тражењем велике наднице, као и услед тога што  је наишао на велике тешкоће 
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при убирању о дређене таксе и.т.д. Претседник сматра  да су ови разлози закупца 
у извесној мери оправдани, па оставља Већу да донесе одлуку о  ово ј ствари. Ако  
се уговор са закупцем раскине, а другог излаза нема, јер он није у могућности да 
настави посао, онда ће морати општина да прими тај терет на себе, или да се 
сваки грађанин стара о изношењу ђубрета. Већник г. Месић, сматра да би било  
најподесније, да се сами грађани старају о изношењу ђубрета из сво јих  
дворишта. Г. Драг.  Урошевић је  за предлог г. Месића, с тим да то важи до кра ја 
ове године. Чедомир Пантић предлаже да општина својим колима износи ђубре,  
јер има сиротиње која  не може да плаћа кола. Настаће уцењивање од стране 
ималаца кола и запрега, а од тога ће страдати у првом реду сиротни становници. 
 Поводом овога развила се дужа дискусија, после чега је Веће донело на 
основу ч л. 88 З акона о градским општинама ову 

Одлуку: 
 Да се раскине са М иодрагом Вељковићем, месаро м из Јагодине, о закупу  
за изношење ђубрета за ову годину, са разлога наведених  у његово ј молби. Да се 
изношење ђубрета из града Јаго дине, на начин како Пог лаварство бу де 
наредило, с обзиро м на постојеће санитетске прописе. Да се возни парк општине 
повећа са три грла коња, да би општина могла ђубре износити. Ради тога ваља 
купити три грла коња на терет позиције за куповину радне стоке по  буџету за 
ову годину. Куповину да изврше два већника и један општински чиновник, ко је 
претседник општине одреди и то било на пијаци, било иначе, како ће бити по  
општинске интересе корисније. Издатак за ово биће до 100.000 дин., које унети 
у редован буџет. Исто тако да се купи потребна количина хране за о пштинску  
стоку, све до нове хране, да би стока могла издржати терет у раду, и то  по  
пијачној цени, пошто се по максимирано ј цени не може иста набавити. Да се 
бив. закупцу Вељковић Миодрагу, врати положена кауција у 10.000.- дин. а 
такса, коју није могао да наплати од пијединих лица по списаку,  да се наплати, у  
колико може, у кор ист касе о ве општине.  

II бр. 7612. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да општина града Јагодине 
има један путнички аутомобил, купљен у прошлој го дини,  марке ...  Истим 
аутомобилом се служила Немачка Команда места, а од пре неколико месеци 
њиме се служи Окружно Начелство у Јаго дини. Овај аутомобил нашу општину  
стаје 50.000.- динара, а он је толико искварен да би сада за оправку требало  
издати далеко већу суму  него што је износ куповне цене. С тога претседник 
предлаже, да се аутомобил у ступи бесплатно нашој држави,  а да се одмах преда 
Окру жном Начелству округ а Моравског у Јаго дини. Веће је у потпуности 
сагласно са предњим излагањима и предлогом г. претседника, па на основу чл.  
88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се путнички аутомобил општине гр ада Јагодине, описан у предњем 
реферату, уступи бесплатно Окр. Начелству Округа моравског у Јагодини за 
нашу државу. Вредност истог аутомобила не прелази суму од 50.000.- динара. 

III бр. 7613. 
 Претседник г.  Тома Ђорђевић, износи Већу на решење молбу овд.  
Окру жне болнице за куповину сто куб них метара дрва. Овом приликом 
објашњава да је Веће ово питање већ претресало на седници од 25 априла о.г. и 
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да је имало у виду  тешкоћ е о ко набавке дрва као и прекој потреби да се бо лница 
дрвима снабде. Одлуком Начелства округа моравског бр. 10427 одлука Већа да 
се сто до двеста кубних метара дрва испоручи бо лници суспендована је са 
разлога што  је Начелство  својим решењем бр. 6932 једном за свагда расправило  
питање коме има дрва да се даду, а то је најсиромашнијем делу гр ађанства, по  
налажењу Одбора и одлуци претседника поглаварства. Објашњава, да је 
поглаварство према овако категоричком решењу, сматрало да је ово питање 
ликвидирано, јер су примедбе Окру жног начелства за њега обавезне, па је то у  
своје време на једној седници саопштило Већу. Међутим, Окружна бо лница 
поново је то питање покренула преко Окр. Начелства и Окр. Начелство је сада 
отпустило од своје раније о длуке и замолило, да се овај предмет поново узме у 
разматрање. Мада би се могло узети, да је ово питање једном већ дефинитивно  
расправљено и скинуто са дневног реда, ипак сматра  претседник, да би из 
хуманих разлога требало Болници уступити б ар сто кубних метара дрва, али по  
садањој максимираној цени, а не по триста динара како је раније била 
максимирана цена. 
 Веће је, увиђајући потребу, а и у жељи да се бо лници помогне,  с обзиром 
да се у њој лече и наши грађани, на основу чл. 88 Закона о град. општинама 
једногла 

Решава: 
 Да се јагодинској Окружној болници уступе 100-сто кубних метара дрва 
по данашњим максимираним ценама од 442 динара за један кубни метар франко  
општинско стовариште дрва (општинско двор иште)  у Јагодини. До бијену суму  
књижити у приход од про даје дрва из о пштинске шуме. 

 
IV бр. 7614. 

 Прочитана молба Зор ке удове поч. Ђоке Ђорђевића, бив. калауза из 
Јагодине, Левачка ул. бр.  28, да јој се одреди месечна помоћ за издржавање,  
пошто је стара и сиро машна,  а раније је помоћ примала. Веће је узело у оцену  
ову молбу па је нашло да молиљи треба помоћи, па с тога, а  на основу  чл. 88  
Закона о град. о пштинама, 

Решава: 
 Да се Зорки удови Ђорђевић, из Јагодине, издаје из благајне ове градске 
општине на име новчане помоћи по  300.- динара месечно, почев од 1 јула ове 
године, на терет позиције предвиђене на помоћ сиротињи, по буџету за ову  
годину. 
 Са о вим је седница завршена. 
 Деловођа                     Оверавају градски већници                  Претседник 
 Б. Спасић 
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Записник 

 
 Двадесет треће (23)  редовне седнице Већа Градског  пог лаварства у  
Јагодини, одржане на дан 29 августа 1942 г. у 4 часа после подне, у градској 
кући у Јагодини. 

Дневни р ед: 
(Следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, од којих су тројица ван места, а дво јица болесни и њих петор ица нису  
позиве примили, приступљено је прозиву, па је нађено да су на седницу дошли 
већници: г.г. Месић Јосиф, Уро шевић  Драго љуб, Таушановић Предраг, 
Велимировић Јосиф, Тасић Јован, Др. Вукићевић Богић, Ђорић Бранко, Тасић  
Христифор, Момировић Радосав, Ненковић Коста, Андрејевић Андра, Николић  
Илија, Степановић Душан, Симић Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић  
Чедомир, Дамљановић Милутин, Лазаревић Живојин, Стојковић Анђелко: 
Укупно 19 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Закона 
о град. општинама то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже,  
да се изаберу два већника за оверу овог записника. Веће изабр а за овераче 
већнике г.г. Јосифа Величковића и Чедомира Пантића. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I Бр. 9457 



мр Добривоје Јовановић 

 

 192 

 Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже да се донесе потребна одлука о  
дрвима за огрев, које ова општина има. Дрва за огрев има око 5.600 кубних  
метара, коју је количину о пштина морала посећи у општинској шуми“Липар“ по  
наређењу Немачких војних власти. Посечено је било много више, али је велики 
део утро шен за време про шле зиме како за грађанство тако и за војне потребе 
Немачке и Бугарске војске. Од ове количине у 5.600 м³ мора се ипак оставити за 
огрев канцеларија овог поглаварства, за огрев школа, Дома стараца, за гробље; 
затим за потребе Немачке и Бугарске и.т.д. око 2.600 м³, а остатак од око 3.000  
кубних метара дрва могао би се продати грађанству града Јагодине,  али тако,  да 
ни једно  домаћинство не доб ије више од два кубна метра.  Првенствено давати 
дрва сиромашнијим домаћинствима, па потом онима који су имућнији, а онима 
који су доброг имовног стања не дати ништа. Предлаже да се по овој ствари 
донесе одлука, пошто се зима приближује. Поводом овога развила се дискусија.  
Већник г. Драг. Урошевић налази да би сваком рођеном јаго динцу требало дати 
дрва, јер су они из општинске шуме. Претседник г. Тома Ђорђевић излаже,  да 
би из социјалних обзира ваљало помоћи оне грађане, који су сиромашнијег  
стања у првом реду избеглице и зароб љеничке поро дице сиромашног стањ, а 
оне који су доброг имовног стања оставити да се сами снабду. После дуже 
дискусије по овом питању, а на основу чл. 88 З акона о град. општинама, Веће 

Решава: 
 1) Да се од укупне количине огревног дрвета са којим општина града 
Јагодине располаже од 5.600 м³, преда по  максимираној цени грађанству града 
Јагодине око 3.000 кубних метара, тако да ни једно домаћинство не доб ије више 
од два кубна метра. Дрво  првенствено про давати најсиромашнијим 
домаћинствима, заробљеничким породицама сиромашног стања, избег лицама и 
осталим, а који су имовног стања доброг, таквима уопште не давати дрва,  већ су  
они дужни сами да се снабдеју, ван о пштинског стоваришта. 
 2) Да би се расподела дрва правилно и правично извела изабран је одбор  
за по делу дрва, у који улазе већници г.г. Драг. Урошевић, Риста Илић, Мијалко  
Поповић, Милутин Симић, Миодраг  Нешић и Живојин Лазаревић. Овај Одбор 
ће решавати коме и колико дрва да се про да, управљајући се по овој одлуци, а  
имајући у виду да у Јаго дини има 2.150 домаћинства,  од кога броја унапред 
треба изузети оне који су у могућности да се сами снабду. 

3) Са количином од 2.600 куб. метара, која се резервише за огрев 
канцеларија овог Поглаварства, затим школа, за огрев општинских вага, Дома 
стараца, за про дају војним властима и евентуално давање по минималној  цени 
или бесплатно крајњој сиротињи градској, која у опште не може платити,  
располагаће претседник град. пог лаварства.     

II Бр. 9458 
Одлуком овог Већа од 25-VI-1942 г. I Бр. 6787  изабр ан је Одбор за 

поделу новчане помоћ и заробљеничким најсиромашнијим породицама у суми 
од Дин. 9.960.-  ко ју су послали Поглаварству српски заробљени официри из 
Немачке. Тај одбор је саставио списак поро дица којима новац тр еба по делити,  и 
тај списак се састо ји из 45 најсиромашнијих заробљеничких поро дица. Помоћ  
није мања од 150 нити већа од 300.- динара а сума је додељена према савесној 
оцени изабр аног  
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Одбора. Прочитан је списак тих породица. По предлогу претседника Веће 
једногласно усваја прочитани списак, и на основу чл. 88 Закона о град.  
општинама 

Решава: 
Да се изда из депозита ове општине сума у 9.960.- динара заробљеничких  

сиромашним породицама, по приложеном списку од бр. 1 до бр. 45 закључно, у 
износима како је одређени Одбор  предложио, а која је сума добијена о д српских  
зароб љеничких официра из Немачке, као прилог. Исплату извршити у  
присуству ч ланова Одбора, на потписе. 

III Бр. 9459. 
Прочитан је буџет основне школе Вежбаонице Учитељске школе у  

Јагодини за буџетску 1942 го дину под бр. 9370/42, који је предложен од стране 
школског одбора. Укупни расхо ди по овом буџету износе дин.  120.000.- , како  
прихода нема то се цела ова сума има унети у општински буџет за ову го дину,  
пошто је по закону о народним школама општина дужна да издржава своју  
народну школу. 

По основу изложеног и чл. 88 Закона о град. општинама  Веће 
Решава: 

Да се у буџет општине града Јагодине за 1942  год. унесе сума у дин.  
120.000.- за издржавање Државне народне основне школе у Јаго дини, и исплата 
врши по законским прописима. 

IV Бр. 9460. 
Прочитан је списак точиоца алкохолних пића, којима ваља разрезати 

механско-кафанске акцизе за буџетску 1942 год. као што је наплаћивано и до  
сада. 

Веће је упоредило овај списак са разрезаном сумом за прошлу 1941 го д.  
проучило данашње пословање по јединаца, па је на основу тога и према 
данашњим ценама пића, а  на основу чл. 88 Закона о град. општинама и Уредбе о  
наплаћивању механско кафанске акциса од 6 јуна 1940, донео с ледећу  

Одлуку 
Да сви точиоци алкохо лних пића у граду Јагодини плаћају каси Општине 

града Јагодине у току буџетске 1942 године на име акциса, месечно, по ниже 
изложеном Правилнику, и то : 
1) Животије О. Марковић, бифе, Краља Петра бр. 99, дин. 50; 2) Милија 
Николић, бифе, Краља Петра бр. 120, дин. 50; 3) Стеван Кузмановић, кафана,  
Краља Петра бр. 81, дин. 50; 4) Војислав Мојсиловић, ка фана, Краља Петра бр. 
75, дин. 50; 5) Живан Матић, кафана, Краља Петра бр. 55, дин. 50; 6) Мирча 
Николић, кафана, Краља Петра бр. 84, дин. 100 ; 7) Добривоје Радовановић,  
кафана, Краља Петра 53, дин. 50; 8) Милија Брајевић, кафана, Краља Петра 49, 
дин. 50; 9) Грозда М. Јовановић,кафана,  Краља Петра бр. 19, дин. 100; 10) 
Душан Настић, кафана, Краља Петра 48, дин. 50 ; 11) Вукоман Радосављевић,  
кафана, Краља Петра бр. 34,  дин. 50;  12) Хотел „Палас“ – Илић и Поповић,  
кафана, Краља Петра бр. 34, дин.  500; 13) Александар Марковић, „Шарена 
кафана“, Краља Александра бр. 6, дин. 300; 14) Момир Го јић, кафана, Краља 
Александра бр. 18, дин. 50; 15) Атанасије Тасић, кафана Краља Александра бр. 
22, дин.  50; 16) Ду шан Јовановић, кафана,  Краља Александра бр. 11,  дин. 100; 
17) Живојин Живковић, кафана Краља Александра бр. 27, дин. 50; 18) Борислав 
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Влајић, бифе, Краља Александра бр. 35, дин. 50; 19) Драго љуб Милојевић,  
кафана, Краља Александра бр. 54, дин. 50; 20) Лепосава Илић, крчма, Краља 
Александра бр. 68, дин. 50; 21) Сава Прокић, кафана, Краља Александра бр. 83, 
дин. 50; 22) Драгољуб Милошевић, кафана, Краља Алекесандра бр. 87, дин. 50; 
23) Антоније Милићевић, кафана, Краља Александра бр. 93, дин. 50; 24) Милун 
Стошић, кафана, Краља Александра 122, дин. 20; 25) Веља Тимотијевић, кафана,  
Капетана Коче бр. 17, дин. 50; 26) Љубиша Пантић, кафана, Капетана  Коче бр. 
22, дин. 50; 27) Катица Пантић, кафана, Капетана Коче бр. 24, дин. 50; 28) 
Љубиша Голубовић, кафана, Кнеза Милете бр. 3, дин. 50; 29) Станимир  
Филиповић, бифе, Стевана Синђелића бр. 2,  дин. 50; 30) Будимир Ћирковић,  
кафана, Стевана Синђелића бр. 17,  дин. 50; 31) Владимир Павловић, кафана,  
Стевана Синђелића бр. 23, дин. 50; 32) Добросав В. кафана, Кнеза Милоја бр. 23, 
дин. 50 ; 33)  Јован Поповић,  кафана, Војводе Мишића бр. 5, дин.  50; 34) Јован 
Вучковић, ракиџија, Престолонаследника бр. 10, дин. 100; 35) Стојко Поповић,  
Београд, Престолонасаледника бр. 15, дин. 100; 36) Љубисав Јовановић,  
ракиџија, Бријанова 6, дин. 100; 37) Рафајло Обрадовић, кафана, Ђуре Јакшића 
бр. 2, дин. 50; 38) Радосав Андрејић, кафана, Во јводе Степе бр. 2, дин. 50; 39) 
Милан Младеновић, ракиџија, Вука Караџића бр. 20, дин. 100; 40) Чедомир  
Јовановић, бифе, Војведе Степе бр. 25,  дин. 50; 41) Борисав Ђорђевић, кафана,  
Левачка бр. 1, дин. 50 ; 42) Славко Степановић, кафана, Левачка бр. 5,  дин. 50; 
43) Милан Милановић, бифе, Левачка бр. 9, дин. 50 ; 44) Петар Јевтић, кафана,  
Левачка бр. 15, дин. 50; 45) Љубомир Радичковић, кафана, Левачка бр. 20, дин.  
20; 46) Милашин Алексић, кафана, Левачка бр. 35, дин. 50; 47) Вукашин 
Аћимовић, Левачка бр. 47, дин. 20; 48) Славко Миловановић, Левачка бр. 46, 
дин. 50; 49) Живан Ивановић, кафана, Левачка бр. 54, дин. 50; 50)  
Браћа Ђурић, ракиџије, ... бр.  4, дин. 50; 51) Славко Донић, кафана, Краља Петра 
бр. 1, дин. 100. 

V Бр. 9564 
 Прочитан је експозе председника овог Пог лаварства г. Томе Ђорђевића 
под бр. 9000 од 22-VIII-1942 г. у коме претседник излаже, да је на основу  
прописа чл. 117 Закона о град. општинама саставио предлог буџета расхода и 
прихода општине града Јагодине за буџетску 1942 го д. по коме расходи износе 
дин. 4.310.000.- а приходи редовни, са заосталим ненаплаћеним приходима из 
ранијих година, као и са пренетом готовином  из 1941 год. износе исто толико  
дин. 4.310.000.- 
 У експозеу председник г. Ђорђевић опширно излаже услед чега је 
поступило повећање појединих позиција и завођење нових у расходима; а 
нарочито подвлачи да плате службеницима нису повећане, већ су остале исте 
као у прошлој години. 
 За по дмирење предвиђених расхода поред редовних прихода заводи се и 
за ову годину 50% општински прирез, као што је био и у про шлој години. 
 Предлаже да се буџет усвоји ка ко је предложено, а тако исто  и 
предложени Правилник о извршењу буџета овог Поглаварства. 
 Веће је пажљиво саслушало прочитани експозе као и предложени буџет 
ове градске општине за 1942 го дину, па пошто је нашло  да исти одговара у  
потпуности садашњим потребама и да га ваља усвојити. 
 С тога а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће 
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Решава: 
Усваја се бу џет Општине града Јагодине за буџетску 1942 год. онако како  

је предложен од стране претседника Поглаварства, тако да бу џет ове гр адске 
општине за 1942 год. износи укупно дин. 4.310.000.- а толико и прихода,  
рачунајући у ту суму и 50% општинског приреза, који се има плаћати по  
редовној порези коју грађани ове градске општине плаћају, а по коме буџет 
износи р асход и то: 
 Лични р асхо ди дин. 1.070.920 
 Материјални расхо ди дин. 3.239.080. 
 Укупни износ расхода  4.310.000 
 Такође се усваја предложени Правилник о извршењу буџета Градске 
општине Јагодинске за 1942 годину. 

VI Бр. 9565. 
 Почитан је акт Министарства унутрашњих послова Одељење за државну  
заштиту-од 24 априла 1942 год. I бр. 10987, упућен Окружном начелству, ко ји 
гласи: 
 „По налогу Господина Председника Министарског савета, Министарству  
унутрашњих послова част ми је умолити за наређење, да се на у лазу у то место и 
у центру ставе транспаренти са надписом „Србине запамти: Само слога Србина 
спасава“ 
 Окру жно начелество у Јагодини доставило је предњи акт Пог лаварству  
29 априла 1942 год.  бр. 9383  наш број 4470/42 по коме је Пог лаварство  
поступило и таб ле су израђене и већ исплаћене у дин. 2.190.-  
 Председник предлаже Већу да о вај издатак одобри. Веће на о снову чл. 89  
Закона о град. о пштинама, 

Решава: 
 Одобрава се издатак у износу од дин. 2.190.- за урађене табле, о којима је 
реч у предњем акту. 
 Расход ставити на терет партије „Непредвиђени расходи“ по буџету за 
1942 годину. 

VII бр. 9566. 
 Прочитан је предмет под бр. 9086/42 о цени за уступање плаца држави 
ради подизања зграде за финансиска надлештва у Јаго дини. 
 По овоме предмету градско веће о вог Поглаварства је донело одлуку VI  
бр. 4816 од 8 маја 1942 г. и понудило плац по 1.000 дин. квадр. метар. По налогу 
Министарства финансија одређени државни чиновници проценили су да би плац 
вредео по 200 дин. о д квадр.  метра. На основу овога предмет је поново враћен 
ради поновног решења Градском већу. Прочитана је целокупна радња по овој 
ствари. 
 Веће је у зело у  дискусију  и о цену ово питање, па је нашло,  да се об зиром 
на јако повишене цене непокретном имању, као и на то да општина има велика 
дуговања за плаћања као и многоструке  финансиске терете разних врста, у  
данашњим приликама, не може уступити односни плац ниже од цене одређене 
одлуком већа под VI бр. 4816/42 т.ј. од 1.000 дин. кв. метар. 
 С тога, а на основу чл. 88 Зак. о град. општинама  

Решава: 
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 Веће не може уступити свој плац на углу Штросмајерове у лице и сточ не 
пијаце града Јагодине ниже од 1.000 динара по квадратном метру, са разлога 
напред наведених као и р азлога наведених у одлуци Већа  од 8 маја 1942 г. VI бр.  
4816 јер је та цена према данашњим приликама,  умерена, те и даље остаје при 
одлуци VI бр. 4816/42. 

VIII бр. 9567 
 Прочитан је предлог бр.  9314/42. ко ји гласи: Рок закупа две њиве 
(зиратне земље) код гробља својина општине града Јагодине истиче 1.  новембра 
1942 год. 
 Закуп је према условима почео 1- XII-1940 и траје  до 1- XI-1942 го д.  
закупац је Павле Стевановић из Сиоковца, за дин. 2.900.- за две године. 
 Потребна је одлука Већа за даљи распор ед са о вим општинским имањем. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се две општинске њиве код гробља издаду под закуп за једну годину  
дана,  за време о д 1.  новембра  1942 до 31. октобра 1943 год. по условима које ће 
Поглаварство прописати. 

IX бр. 9568.  
 Прочитан је предлог бр. 9315/42 ко ји гласи: Рок закупа на великој 
женско ј пијаци својина општине града Јаго дине истиче 31. октобра 1942. Закуп 
је почео 1. априла 1941 год. а закупац је Јездимир Стефановић из Јагодине, и 
закуп износи месечно и то: За дућан бр. 1 месечно дин. 370; за дућ ан бр. 2 дин.  
360; за дућан бр. 3 дин. 310; за дућан бр. 4 дин. 230; за дућан бр. 5 дин. 220- 
свега дин. 1.490. 
 Потребна је одлука Већа за даљи распоред са овим имањем. Веће на 
основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
 Да се свих пет дућана ове општине, ко ји постоје на велико ј женској 
пијаци издаду под једного дишњи закуп, за време о д 1. новембра 1942 год. до 31. 
октобра 1943 го дине, по условима ко је ће Поглаварство прописати. 

X бр. 9569. 
 Прочитан предлог бр.  9316/42 који гласи: Рок закупа две њиве (зиратно  
земљиште) једно више Вашаришта, а друга више Лозног и воћног расадника,  
атара  Јагодинског, својина општине града Јагодине,  истиче 1. новембра 1942  
год. 
 Закуп поменутог имања по условима траје за сада од 1-XII-1940. до 1.  
новембра 1942 год.  За купац је Игњат Стојиљковић,  индустријалац из Јагодине 
за суму од 34.000 дин. (за две године) 
 Потребно је донети о длуку о начину даљег искоришћавања овог имања.  
Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се две општинске њиве: више Вашаришта и Лозно-воћног расадника 
издаду под једногодишњи закуп за време од 1. новембр а 1942 год. до 31. 
октобра 1943 го д. по условима које ће Поглаварство прописати. 

XI бр. 9570. 
 Прочитан предлог бр. 9317/42 који гласи: Рок закупа 4 њиве у Липару, 
својина о пштине града Јагодине, истиче 1. новембра 1942 г. 
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Закуп поменути њива био је издат по условима за време о д 1. децембра 

1940 г. до 1. новембр а 1942 го д. (за две године) закупцу Петру Вујичићу из 
Рибаре, та дин. 20.000. Закуп је исплаћен благо времено. 
 Потребно је да се донесе одлука о начину даљег искоришћавања овог  
имања. Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се четири општинске њиве у Липаре издаду под једно годишњи закуп,  
за време од 1. новембра 1942. до 31. о ктобра 1943. године по условима који ће 
Поглаварство прописати. 

XII бр. 9746. 
 Прочитан је предлог  бр. 9318/42  који гласи: Рок закупа једног  дућана у  
улици Војводе Степе бр. 3 у Јагодини, својина општине града Јаго дине истиче 
31. октобра 1942 го дине. 
 Закуп је од 1. априла 1941 и траје до 31. октобр а 1942 год. Закупац је 
Душан Д. Вељковић кројач из Јагодине. 
 Потребна је одлука Већа о даљем закупу. Веће на основу ч л. 88 Закона о 
град. општинама 

Решава: 
 Да се општински дућан у улици Војводе Степе бр. 3 изда под 
једногодишњи закуп од 1. новембра 1942 г. до 31. октобра 1943 го дине, по  
условима које ће Поглаварство прописати. 

XIII бр. 9747. 
 Прочитан је предмет под бр.  3379/42 из ког а се види да су две општинске 
њиве у Липару чији је закуп истекао 1. новамбра 1941 г. а износио је дин. 16.500  
за две го дине,- у овој години искор ишћене на следећи начин: Већа њива око 9  
хектара звана „Трсина“ издата је сељацима из Д. Рачника те су  засејали кукуруз 
на поле, то јест општина има одбити половину добијеног кукуру за као и 
половину од наше (кукурузовине); а мања њива звана „Шљивар“ у укупној 
површини око 5 хектара засејана је овако: 0,50 хектара багремом за окружни 
шумски расадник и 1 хектар  сојом, на поле остатак се није могао обрадити већ је 
трава издата за пашу стоке сељака из Д. Рачника, који су у накнаду за то  
превезли посечана дрва у 100 куб. метара из најлошијег терена Липара до  
општинске куће у Липару. 
 Потребно је донети одлуку о начину даљег  искоришћавања о ве две њиве.  
Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се две оп штинске њиве у Липару  описане у предњем реферату, издају  
под једного дишњи закуп за време од 1. новембра 1942 год. до 31. октобра 1943  
године по условима које ћ е поглаварство прописати. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа                        Оверавају градски   Претседник 
                                                         Већници 
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Записник 

 
 Двадесет четврте (24) редовне седнице Већа Градског поглаварства у  
Јагодини одржане на дан 8-осмог септембра 1942 го д. у 4 часа после подне у  
градској кући у Јагодини 

Дневни р ед: 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, осим петорице који су на путу, приступљено је про зиву па је нађено да 
су на ову седницу  дошли већници г.  г. Месић Јосиф, Клефиш Теодор, Урошевић  
Драгољуб, Настасијевић Лазар, Таушановић Предраг, Бекерус Јосиф,  
Величковић Јосиф, Др. Вукићевић Богић, Илић Риста, Јоцић С. Милан, Тасић  
Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко, Андрејевић Андра,  
Степановић Душан, Илић Сима, Симић  Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић  
Чедомир, Дамњановић Милутин, Стојковић Анђелко,  Поповић Мијалко, у купно  
22 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу чл. 71 Зак. о  
град.  општинама то  претседник г. Ђорђевић Тома отвара  седницу и предлаже да 
се изаберу два већника за овераче овог записника. Веће изабра за овераче 
записника г.г. Настасијевића Лазара и Илића Ристу. После о вога приступљено је 
раду. 

I бр. 9934. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу потребно о канализацији 
нашега града, а у вези с тим о изради идејне скице за регу лацију и нивелацију. 
 Прочитана је писмена понуда г. Др. инж. Бранка Максимовића, архитекте 
из Беогр ада. 
 Отвара се дикусија: 
 Г. Риста Илић каже да би ваљало расписати конкурс; сматра да би на тај 
начин дошло до боље идејне скице. 

Г. Милан Јоцић вели да би ваљало пре свега водити рачуна о набавци 
хране за становништво а о во питање, ма да је потребно, одложити за доцније. 
 Г. Тома Ђорђевић,  претседник, одговара г. Јоцићу и вели да 
Поглаварство у првом реду води рачуна о исхр ани свога становништва, али 
жито се не може купити већ мора да се очеку је од Житарске централе.  
Уосталом, општина има новца и за жито и за о вај посао. 
 Г. Јосиф Бе керус говори опширно о потреби регулације и нивелације 
плана у вези са канализацијом. Мишљења је да се погађа са понуђачем и да то г. 
Претседник то изведе. 
 Г. Драг. Урошевић опширно излаже да је потребније набавити храну за 
становништво него све остало.  
 Г. Тома Ђорђевић, претседник, одговара на предње. Затим ставља на 
гласање.  

Веће   Решава: 
 1. У начелу се усваја предлог да се регулациони план града Јаго дине-
идејна скица изгради. 
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 2. Овлашћује се претседник г. Тома Ђорђевић да преговара и да са њим 
иде г. Јосиф Бекеру с, 

3. У одбор за израду програма за регулациони план  изабрани су већници: 
г.г. Анђелко Стојковић, Драги Уро шевић, Риста Илић, Предраг Таушановић,  
Лазар Настасијевић, Др. Богић Вукићевић, Христифор Тасић и Бранко Ђорић, 
који ће заједно са грађевинским одбором радити о вај посао 

II бр. 9935. 
 По молби бр. 9818 од 7-IX-1942.  воћ арских трговаца: Милете Марковића 
и синова, Миодрага Донића и Борисава Стефановића из Јагодине, за снижење 
таксе на мерину, Веће је узело у претрес ову молбу, па је после дискусије по  
истакнутом предмету нашло да, с обзиром на данашње цене воћа и пословну  
коњуктуру уопште, меринска такса од 0,50 дин. по килограму  није висока.  
Поред тога општина има велика дуговања из раније, као и велике финансијске 
терете проузроковане приликама у којима се налазимо, те и услед тога не може 
смањивати предвиђене таксе ни приходе уопште. 
 Са тих разлога а на основу чл. 88 Закона о гр адским општинама Веће је 
донело следећу 

Одлуку: 
 Одбија се молба Милете Марковића и синова, Миодрага Донића  и 
Борисава Стефановића, воћарских трго ваца из Јагодине, за смањење меринске 
таксе на воћ е које купују ради конзервирања, - са разлога напред наведених. 
 Саопштити именованима ради знања и управљања. 

III бр. 9936. 
 Прочитан акт Дома народног здравља у Јагодини под бр. 996 од 29-VIII-
1942., наш бр. 9303, који гласи: 
 „За потребе амбуланте молим да се овом Дому додели, уз наплату, 10 м³ 
огревног  дрвета. У случају да Градско пог лаварство за сада није у могућности 
да овом Дому изда замољену количину огревног дрвета, моли се да против 
вредност прими, како се кредити за ту сврху не би угасили“. 
 Веће, на основу чл. 88. Закона о градским о пштинама, 

Решава: 
 Да се са општинског стоваришта дрва у Јаго дини изда Дому народног  
здравља у Јагодини 10 м³ дрва за огрев, по максимираној цени актом Начелства 
среза беличког од 28-V-1942 год.  бр. 10170,  а која цена за мешано дрво, какво је 
из општинске шуме,  износи дин. 476.-  по кубном метру, франко стовариште 
Јагодина. 

IV бр. 9937. 
 Прочитан акт Команде Српске државне страже Округа моравског Е. Бр. 
279.9 од 14 авг. 1942 год., наш бр. 8710/42, који гласи: 
 „Молим за извештај коју би количину дрва и по којој цени мог ло да 
уступи то Поглаварство ово ј Команди за кување јела и огрев локала у зимском 
периоду. Мо лим о во што пре решити“. 
 Веће је узело у претрес питање по овом акту, па је нашло да 
Поглаварство располаже са свега 5.600 м³ огревног дрвета, што је за потребе 
грађанства, огрев општинских просторија, Дома стараца, основне школе,  
општинске сиротиње, окупаторске војске итд. недовољно. С тога, а на основу  
чл. 88 Закона о град. о пштинама 
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Решава: 
 Команди српске државне страже у Јагодини може се издати са 
општинског стоваришта у Јагодини 10 м³ огревног дрвета, по максимираној 
цени за мешано дрво, од дин. 476.- по кубном метру. Више од овога не може се 
дати, са наведених разлога. 

V бр. 9938. 
 Прочитана је молба пуномоћника Јагодинске банке као и решење 
Окру жног суда у  Јагодини од 30 јуна 1942  го д. Р 463/35, донето у ствари 
депозита пок. Петра Андрејевића, бив. трго вца из Јагодине. Молба, управо  
изјава пуномоћника Ба нке заведена је у Пог лаварству под бр. 9447 од 1-IX-1942  
год. Из овог судског решења се види,  да Општина града Јагодине има 
потраживање из овог депозита пок. Андрејевића и то: 3.267.-дин. општинског  
приреза са 6% интереса и за израђе н бетон испред имања пок. Андрејевића у  
суми 822,20 дин. 
 Пуномоћник Јаго динске банке био је оспор ио ово потраживање 
Поглаварства, услед чега је Окружни суд закључ ком бр. Р. 463/35, исту банку  
упутио на парницу, као слабију у праву. 
 Сада пуномоћник изјављује писмено да Јагодинска банка признаје 
Општини износ општинског приреза у дин. 3.267.- као и за бетон у дин. 822,20 
дин., само моли да Веће не тражи 6% интерес на означену суму приреза, и онда 
би ова ствар могла одмах бити ликвидирана, јер Банка не би водила парницу. 
 Веће је претресло ово питање и после дискусије и разјашњења по томе а  
на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да Градско пог лаварство у Јаго дини одустане од тражења 6% интереса 
на суму општинског приреза у 3.267.- дин. из депозита пок. Петра Андрејевића,  
бив. трг. из Јаго дине, по закључку донетом од стране Окружног суда у Јагодини 
од 30 јуна 1942 го дине Р. 463/35, пошто је главна тражбина призната, те да би 
Општина што пре могла наплатити г лавну суму приреза као и за бетон. 

VI бр. 9939. 
 Прочитан акт Окружног начелства Округа моравског бр. 21833 од 19  
августа 1942 го д., наш бр. 9520/42, који гласи: 
 „По чл. 96 ст. 2 Уредбе о општинским службеницима отштампане у  
„Службеном листу“ бив. Моравске бановине у бр. 11, предвиђено је из којих се 
лица има образовати дисциплински суд II степена за пресуђења дисциплинских  
кривица, где поред осталих улази један већник општине у седишту Окружног  
начелства.  
 Како то Пог лаварство још ни до данас није изабрало једног већника за 
судију горњег суда, као и једног заменика, ма да је било дужно то учинити још 
почетком ове године,  то ће Поглаварство што хитније сазвати седницу већа и на 
њој изабрати једног о дборника за су дију дисциплинског суда II  степена и једног  
заменика. 
 Веће на основу чл. 89 Закона о градским општинама 

Решава: 
 За Дисциплински суд II степена при Окружном начелству округа 
моравског по Уредби о општинским службеницима избирају се: 
 За судију: Урошевић Драгољуб, бравар, 
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 За заменика: Илић Риста, трго вац, оба градска већника. 
Избор им је одмах, на седници, саопштен и они су се избора примили. 

VII. бр. 9940. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да се пре неколико дана 
десио случај  да је девојчица, кћер Антонија Ристића, пекара о вд. изненадно на 
путу у улици Краља Петра, добила крволиптање и убрзо умрла. Пошто је 
Антоније сиромашног стања, обратио се Општини за новчану помоћ, ради 
погреба умр ле му кћери. Претседник му је издао 1.000.- дин. у новцу. Моли 
Веће да ово одобри. 
 Градско веће је у потпуности сагласно са поступком г. Претседника и на 
основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се издатак у суми од 1.000.- динара Антонију Ристићу, пекару  
из Јагодине, на име помоћи ради сахране њего ве умрле кћери, која се сума има 
расхо довати на терет позиције „На помоћ општинској сиротињи“, по буџету за 
ову годину. 
 Са о вим је седница закључена 
 Деловођа                   Оверавају градски већници               Претседник 
 
 

 

Записник 
 
  25 редовне седнице Већа град. поглаварства у Јагодини одржане на дан 
18 септембр а 1942 год. у 4 часа по подне. 
 Присутни већници, Месић Јосиф, Клефиш Теодор, Урошевић Драгољуб, 
Таушановић Предраг, Тасић Јован, Илић Риста, Јоцић Милан, Тасић Христифор,  
Момировић Радосав, Костић Миљко, Илија Николић, Симић Милутин,  
Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњановић  
Милутин, Стојковић Анђелко, Мијалко Поповић.  

оверачи записника Јосиф Величковић,Чедомир Пантић 
I бр. 10160 

Претседник г. Тома Ђорђевић излаже ток рада на изради регу лацију и 
нивелацију плана у вези са канализацијом у граду Јагодини. Дошли су из 
Београда г.  г. Др. инж. Бранко Максимовић, овл.  арх. и проф. унив. Г. Слободан 
Петровић, они улазе у салу и претседник Г. Ђорђевић их представља Већу. 
Затим говор и о самом послу. Прво долази идејна скица за регулациони план,  
затим регулациони план па тек онда канализација.  

Затим даје реч г. Максимовићу који говор и опширно са гледишта 
стручног и из праксе. 

Г. М. Јоцић износи из праксе зидање у Јагодини 1912, 1913, 1933 г. и 
доцније. Сваком приликом је ширина улице мењана. Зато треба имати 
регулациони план.  
Г. Драги Урошевић уважава разлоге г. Максимовића. У начелу усваја предлог. 
Говори да је сада најпрече да се о пштина постара за исхрану свога 
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сиромашног становништва и зато он предлаже да се ово питање одложи 

за доцније. 
Г. Месић усваја предлог г. Уро шевића с обзиро м на тешке прилике у  

погледу хране за сиромашно становништво, он је за то да се ово питање скине са 
дневног реда. 

Г. Риста Илић пита г. претседника да ли је ово  питање везано финансиски 
за израду плана. 

Претседник г. Т. Ђорђевић на сва предња излагања говори о социјалним 
дужностима општине, говори о користи регул. плана, затим да г. Максимовић  
снизи цену што је могуће више. 
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Настаје питање о цени, да су Г. Максимовић објашњава цене солидне он 
је добро проценио ове прилике и није никада мислио на несолидне цене, већ  
само најскро мније. Он ће послати писмену понуду. 

После о вога Веће  
Решава: 

У начелу се усваја израда дефинитивног регу лационог плана града 
Јагодине. 

Г. Месић је противан овоме. 
Са о вим је седница закључена. 
Деловођа   оверавају    Претседник 
Б. Спасић        градски већници 

 
 

Записник 
 
 26 редовне седнице Већа градског пог лаварства у Јагодини одржане на 
дан 25 септембр а 1942 год. у 4 часа по подне. 
 Присутни већници: Месић Јосиф, Клефиш Теодор, Урошевић Драгољуб, 
Настасијевић Лазар, Таушановић Предраг, Величковић Јосиф,  Тасић Јован,  
Илић Риста, Јоцић С. Милан, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момировић  
Радосав, Костић Миљко, Андрејевић  Андра, Николић Илија, Илић Сима,  Симић  
Милутин, Милановић Б.  Милан, Пантић Чедомир, Ристић  Светолик,  
Дамњановић Милутин, Др. Путић Милан, Сто јковић Анђелко, Мијалко  
Поповић.  
      Оверачи записника 
             Риста Илић, Јован Тасић  

I бр. 10592 
 Имају право на дрва сви чиновници који не бу ду примили дрва са друге 
стране. У одбор улази још и г. Јосиф Величковић. 

II бр. 10593 
 Претседник г. Тома Ђорђевић чита понуду г. Бранка Максимовића бр. 
10591/42 за израду уређајних основа града Јаго дине. 
 Г. Илија Николић  сматра  да није време сада за радове. Г. Претседник 
износи потребу канализације у х игијенском интересу. 
 Г. Месић каже да канализација повлачи водовод, а то ће коштати много,  
што ова општина неће моћ и да по днесе.   
 Г. Др агољуб Урошевић каже да је г. Максимовић на прошлој седници 
рекао идејна скица скупно ст аје око 60%, а све друго стаје око 40% мање. Сада 
видимо да је он повећао своју понуду са 100 % од прве. Ако уређај основе 
меримо имати према закону онда противу тога не можемо ништа. 
 Претсед. Г. Т. Ђорђевић чита прописе грађев. зак. ко ји налажу, да се 
урађени основи израде. 
 Г. Месић говори о говору г. Максимовића и регу лацији Врњ.  Бање,  
међутим у Врњ. Ба њи стубови електрични ометају дрвеће, које ваља кресати. 
 После исцрпне дискусије Веће 

Решава: 
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 Да у начелу прихвати израду идејне скице генералног  плана града 
Јагодине и вољно је да овај посао уступи д-ру  инж. Бранку Максимовићу, 
архитекту из Београда, по д условом да цена за овај посао изнесе 40% од њего ве 
понуде о д 31-августа 1942  го д. како је то г. Максимовић и сам о бјаснио Већу на 
дан 18-IX-о ве год. рекавши да се за израду осталог регулационог плана има 
доплатити још 40% од суме која се има платити за идејну скицу. 
 Према томе идејна скица и израда целокупног регулационог  плана имала 
би да стаје 336.000 динара, и Градско веће је вољно да ову суму исплати у 
одговара јућим ратама. 
 Што  се тиче награде за доласке у Јагодину  Градско веће је вољно  да 
исплати пашалну суму од 20.000 динара, без обзира колико долазака бу де 
потребно, остављајући то увиђавности г. Максимовића. 

III бр. 10594 
 Прочитана молба Василија Марковића пензионера овдашњег за новчану  
помоћ, пошто је сиромашног стања, и о птерећен са више чланова породице. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о градским општинама 

Решава: 
 Да се Василију Марковићу изда на име новчане помоћи 1000 динара, на 
терет позиције на помоћ општинској сиротињи буџета за 1942 г. 

IV бр. 10596 
 Прочитана молба Љубисава Д. Ђорђевића трг. из Јагодине (Краља Петра 
122) који је ро дом из Мајура, да га Веће прими у завичајност општине града 
Јагодине. Уз молбу је поднео акт општине Мајурске под бр. 1687 од 12. 
септембр а 1942 го д.  из кога  се види да ужива сва грађанска права и да има 
услове из чл. 13 За к. о град. општинама за пријем у чланство ове општине. 

На основу изнетог  а пошто је и Већу познат молилац као млад трговац 
Веће на основу чл. 95 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се Љубисав Д. Ђорђевић трговац из Јаго дине (у лица Краља Петра 122) 
иначе родом из села Мајура, среза Беличког прими у чланство општине града 
Јагодине. 
 Када ова о длука постане извршна доставити је у препису именованом и 
спровести је по регистру завичајном ове општине, а известити и општину  
Мајурску. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа             оверавају градски већници             Претседик 
 
 

Записник 
 

 Двадесет седме (27) редовне седнице Већа Градског Пог лаварства у  
Јагодини, одржане на дан 2- другог октобра 1942 го д. у  4 часа после подне у  
градској кући 

Дневни р ед 
(следећи) 
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 Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
од којих четвор ица нису примила позив, јер су ван својих кућа, приступљено је 
позиву, па је нађено да су на седницу дошли: г.г. Месић, Клефиш Теодор,  
Бекерус Јосиф, Тасић Јован, Др Вукићевић Богић, Илић Риста, Ђорић Бранко,  
Јоцић С. Милан, Нешић Миодраг, Тасић Христифор,  Момировић  Радосав,  
Андрејевић Андра, Николић Илија, Степановић Душан, Манојловић Миладин,  
Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик,  
Дамњановић Милутин, Др Путић Милан, Стојковић Анђелко, Маловић Љуба,  
укупно 23 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о 
град.  општинама то  претседник г. Тома Ђорђевић  отвара  седницу и предлаже да 
се изаберу два већника за оверу овог записника.Веће изабра за овераче већнике 
г.г. Анђелка Стојковића и Светолика Ристића. 
 После о вога приступљено је р аду 

I бр. 11121 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже већу, да је о во већ четврти састанак 
Градског већа на коме се решава питање израде регулационог плана града 
Јагодине, што је у вези са израдом канализације Јаго дине, према наређењу 
виших власти, јер се канализација не може спровести, без регулационог плана. 
 По друг и пут је дошао понуђач г. др. инж. Бранко Максимовић  
овлашћени архитект из Беогр ада, који ће Већу детаљно изложити шта све има да 
се изради, и шта је то идејна скица, а шта генерални р егулациони план. 
 Претседник излаже, даље, да је Веће у начелу решило на седници о д 8, 18 
и 25. септембра 1942 г. да се приступи изради општег регулационог  плана града 
Јагодине ма да је у питању била само идејна скица, али пошто све није било  
јасно Већу било је потребно да г. др. Максимовић поново дође, ради 
обавештавања и дефинитивне погодбе. 
 Даје затим реч г. др. Максимовићу, који опширно излаже значај 
регулационог плана по једну варош а нарочито по један напредан град као што  
је Јагодина. Он каже, да је на про шлој седници Већа од 18 септембра,  на којој је 
он учествовао, рекао да је израда такозване идејне скице регу лационог плана 
посао који представља 60%, а генерални план 40% од укупног плана, а не 40% 
од суме која је понуђена за израду идејне скице, као што су по неки од госпо де 
већника схватили. Затим излаже, да идејна скица није скоро ништа друго до сам 
регулациони план. Тако звана идејна скица предвиђа апсолутно све што ће се 
доцније  регулационим планом у  већем формату прецртати. Зато он налази да је 
за сада довољно израдити р егулациони план, тако звану идејну  скицу, јер када 
се такав план има онда се може, по њему, радити, и канализација и све друго у  
граду Јагодини. Ово вам је остављено до знања и од стране начелника 
Министарства грађевина,...разговоро м са г. претседником Ђорђ евићем.  
 У дебати су учествовали већници г. г. Јосиф Месић који је противан 
изради генералног плана, ко ји ће стајати општину преко 500.000.- дин. а сада 
није време за то, јер сва пажња треба да буде окренута на осигурање 
становништва нашег града, као на једно од најважнијих  питања уопште. Он је 
зато да се о во питање скине са дневног реда. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић објашњава да питање израде р егу лационог 
плана није везано са питањем исхране, јер општина има новца и може новац 
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наћи за набавку хране, али је важно то да набавка хране не зависи о д општине 
већ о д житарске централе. 
 Израда регу лационог плана је потпуно везана за израду канализације, а 
канализација је неопходно по требна, како хигијенски тако и у индустријском и 
привредном пог леду. А пошто г. др Максимовић вели да такозвана идејна скица 
регулационог плана може да задовољи све потребе, он је за то да се ступи у  
израду само идејне скице, као што се првобитно намеравало.  
 Г. Месић Јосиф је био противан за израду генералног регу лационог 
плана, али после објашњења г. др. Максимовића  и претседника г. Томе 
Ђорђевића, да такозвана идејна скица може бити довољна, о н је зато да се ступи 
у израду идејне скице, а генерални план да се скине са дневног реда. 
 Говорили су још већници г.г. Милан Јоцић, Риста Илић, Милутин Симић,  
Илија Николић и други, који су се сагласили са председником. 
 После овога по други пут је прочитано писмо и пону да г. др. инжињера 
Бранка Максимовића под бр. 9540. од 31. августа 1942 год. која г ласи: 
 I) Писмо г. Максимовића.  На позив г. ... Слободана Петровића,  
професора универзитета, коме је поверена израда про јекта градске канализације 
Јагодине, да отпутујем са њим у Јагодину и да као стручњак за урбанизам дам 
своје мишљење по питању израде генералног  регулационог плана Јагодине и 
тамо се упознам са досадашњим радом. У томе правцу, ја сам се томе позиву  
одазвао.  За време свог а бављења у Јаго дини,  12, 13 и 14 августа ове године ја 
сам се у Градском пог лаварству упознао са досадашњим припремним радовима 
у вези са израдом ... Јагодине, па сам утврдио следеће: 
 1) Да постоји прегледана скица грађ евинског реона Јагодине у разм.  
1:5000, усвојен од Градског већа бр. 14026 од 22- X-1940 г. са којом се у начелу  
сложило Мин. Грађевина, бр. 4450 од 5-II-1941 г., 

2) Да Градско поглаварство располаже ситуационим плановима на 
цртаћој хартији и ... у разм. 1:2500 и 1:500, од ко јих 1:500, имају висинске 
податке (без изохипса) док 1:2500 немају никакве висинске податке; 
 3) Да је одлуком Градског већа од 28- II-1941 г. бр. 2883. образован 
проширени грађевински одбор за састављање програма за израду регу лационог 
плана од 9 чланова. 
 4) Да о раду тог одбора не постоје никакви подаци и да се са израдом 
програма од стране тога Одбора није ни почело.  
 По повратку из Јагодине г. Петровић је на конференцији одржаној у  
Министарству грађевина поводом питања израде пројеката градске канализације 
Јагодине упознао присутне и са мо јим технич ким извештајем који сам му био  
поднео, а у коме сам изложио да је пре израде пројекта канализације потребно  
израдити генерални про јект за регу лацију града-идејну скицу, генерални 
нивелациони план и нацрт уредбе за извођење генералног плана. 
 После одржане конференције мене је обавестио г. Петровић да су се на 
тој конференцији у Мин. Грађевина сложили са мишљењем да би пре израде 
плана канализације било неопходно  израдити генерални регулациони план 
Јагодине, о дн. идејну скицу  за регу лацију и нивелацију. Том приликом дато је 
мишљење да би на основи мога технич ког извештаја и мога досадашњег рада у 
области урб анизма било препоручљиво да се тај посао мени повери, те да на 
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основу тога треба да поднесем и своју писмену понуду за извршење тога 
наведеног у мом техничком извештају. 
 С тога, као прилог овом образложењу, подносим Градском пог лаварству  
града Јаго дине своју писмену понуду за израду програма за израду  
регулационог плана, са техничким елаборатом и за израду пројекта регулације 
са елаборатом, који је детаљно наведен у мојо ј понуди од 31-августа 1942 год. 
 II) Понуду  г. др. Максимовића: на осно ву образложења које  се прилаже 
овој понуди (напред изнето под I) овим подноси своју пону ду за извршење 
следећег посла. 

I Обим радова 
А Прогр ам за израду про јекта Регулације обухвата следеће: 

 1. Састављање програма на основу постојећих података о развоју и 
потребама града на основу прикупљања и проучавања на лицу места, којим се 
одређују одн.  постављају сви они проблеми наведени у чл. 12 Правилника о  
изради регу лационих планова (даље ће се употребљавати скраћени назив 
Правилник) 
 2. Генерални план са површинама намене на коме је шематски 
претстављена идеја о уређењу и р егу лацији града. 
 3. Генералштабну карту насеља и околине са површинама намене и 
главним комуникацијама. 

4. Техничке податке у вези са питањима постављеним програмом. (чл. 17.  
Правилника) 

Пројекат регулације идејна скица регулације 
Обухвата следеће радове: 
1. Идејна скица–пројект регулације у разм. 1:2500 по чл. 14 Правилника. 
2. Нацрт уредбе о извођењу регулационог плана (по ч л. 15 Правилника) 
3. Идејни пројект за нивелациони план ( чл. 16 Правилника) 
4. Технички опис про јекта ( ч л. 17 Правилника) 

Наведени елаборат по 1 до 4 има се израдити и опремити у свему према препису  
Правилника и по нормама за обележавање у по два примерка за одобрење код 
Министарства грађевина. 

II Услови по д којима се радови имају обавити 
Горе наведени посао ... се да изврши под следећим деловима: 

1. За израду програма Градско пог лаварство је дужно да ми стави на 
расположење, по чл. 12 Правилника следеће податке: 
а) статистичке податке о прираштају становништва града 
б) о посто јећој индустрији, трговини и потребама њиховог проширења,  
измештаја и т.д. 
в) о сувоземном и железничком саобраћају, евентуално предвиђањем места за 
аеродром 
г) о трговини земљорадничким и сточарским про изводима и потреби за новим 
местима, за пијаце, одржавање сајмова и т.д. 
д) о могућностима снабдевања грађевинским материјалом (места за циглане,  
кречане, мајдане камена и т.д.) песком и шљунком. 
ђ) о социјалним и економским приликама и склопу становништва и могућности 
побољшања ових прилика(начин становања, врста упославања) 
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е) о финансиским могућностима извођењем појединих радова на уређе њу и 
регулацији града (модерно поплочавање града, извођење водовода,  
канализације, подизање но вих јавних грађевина и т.д.) 

Горе наведене податке Градско пог лаварство ће ми доставити, на 
расположење, у колико њима располаже и у колико  их може прибавити у ро ку  
од петнаест дана од дана усвајања ове понуде. У случају да ми горње податке 
било у целини или делимично не може ставити на расположење, ја сам дужан да 
програм саставим сам, на основу личног проучавања свих односних питања на 
лицу места, преко установа које ми могу дати потребне податке и обавештења и 
на основу свога личног схватања и познавања ствари које су у питању. 

2. Градско поглаварство је поред тога дужно да ми, по чл. 13. 
Правилника, стави на расположење све односне планове који су ми за 
састављање програма и површинског плана потребни. 

3. За израду пројекта регу лације Градско поглаварство ће ми ставити на 
расположење матрице и потребан број копија планова на ... хартији у разм.  
1:2500. 

4. Горе наведени посао /тач.  I А и Б / ја сам дужан извршити у свему  
онако како је то про писано Грађевинским законом и Правилником, водећи 
рачуна о потреби града и његовог правилног развоја, у следећим роковима: 

а) Програм са техничким елаборатом о року од 45 дана, рачунајући од 
дана када ми Градско  пог лаварство стави на р асполагање потребне податке, или 
ме извести да ми податке не може дати. 

б) Пројекат за регулацију-идејну скицу, нацрт уредбе, идејни 
нивелациони план и технички опис пројекта-у року од 90 дана рачунајући од 
дана када ми Градско поглаварство достави одобрени програм за регулацију,  
одн. када ми Министарство грађевина преда одобрени програм на даљу 
употребу. 

Време проведено на путовању од Београда до Јаго дине и натраг ради 
проучавања локалних прилика и проб лема који се имају решити пројектом 
регулације, неурачунава се у овај рок. 

III Награда и начин исплате награде 
1. Радове наведене под тач. I/А 1.2.3.4. и Б-1,2,3,4 нудим се да извршим у  

предвиђеним роковима у тач. II/4. за укупну суму од 240.000. 
2. Од горње суме Градско поглаварство неће вршити никакве обу ставе 

осим ... таксе по закону о таксама. 
3. Начин исплате награде је следећи: 
а) По завршетку израде програма техничког елабората дин. 50.000 
б) По одобрењу програма .........................  30.000. 
в) По изради про јекта регу лације нацрта, уредбе и идејног пројекта 

нивелације дин. 120.000. 
г) По одобрењу про јекта р егу лације  .........  дин. 40.000. 
4. За сваки дан про веден на путовању од Јаго дине и боравка у Јагодини 

ради прикупљања података и проучавања на лицу места, Градско пог лаварство  
ће ми исплатити по дин. 2.000. која се сума не урачунава у укупну награду под.  
т.  III/1. 

31. августа 1942 го д. Београд                          Понуђ ач 
                                                      Др. инж. Б. Максимовић с.р. 
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Накнадно додато: 
 Према усменој  изјави на седници Градског  већа од 2. октобра о.г.  
обавезао  сам се да поред наведеног посла, накнадно израдим и дефинитивну  
редакцију Уре дбе о извођењу генералног плана. 
 2-X-1942. Јагодина                     Др. Б. Максимовић 
 На исто ј седници г.  др. Максимовић је понуду у колико се односи на 
плаћање изменио тако, да му се одмах по одобрењу ове одлуке исплати 15% од 
целокупне суме на име аконтације, а све остало остаје као што је у понуди 
наведено. 
 После овог а, а пошто је објашњено да је идејна скица-проје кат 
регулације у размери 1:2500 може да замени генерални план регулациони план,  
Веће на основу изложеног и чл. 88. тач. 1. Зак. о град, општинама у вези са  чл.  
7. Грађевинског закона, једногласно 

Решава: 
 Да се израда уређајних основа за град Јагодину; програм за израду  
пројекта регулације; пројекат регу лације-идејна скица регулације у размери 
1:2500; дифинитивна редакција Уредбе о извођењу генералног плана и свега 
осталог наведеног у  понуди г.  Др. инж.  Бранка Максимовића  под бројем 
9540/42, уступи г. дру инж. Бранку Максимовићу, овлашћеноме архитекти из 
Београда све ... и под истим условима како је изложено у испред цитираној 
понуди г. др. Б. Максимовићал, по цени од 240.000 динара. 
 За доласке у  Јагодину  ради прибављања података и радова на лицу места,  
да се г.  дру Максимовићу исплати паушално укупно 20.000 динара, без обзира 
на број дана које г.  Максимовић буде провео у Јагодини и на путу.  Ово се овако  
одлучило у сагласности са г. Максимовићем. 
 Исплата погођене суме, напред изнете,  има се извршити тако, да се г.  
Максимовићу исплати 15% од погођене суме, то јест износ у динара 36.000,  
одмах по одобрењу ове одлуке, на име аконтације а остатак онако  како је у  
понуди предвиђено. 
 Исплата горње суме пада на терет позиције 12 парт. 12 буџета ове 
општине за ову годину 1942 за израду р егулационог плана. 

II бр. 11122 
 Претседник извештава Веће да је наредио исплату хитне новчане помоћи 
сиромашним лицима којима је по моћ била неопходна и то : 
 бр. 10192 Наталији Ракић удови из Краљева сума о д дин. 200 
 бр. 10424 Панајоту Карађорџису избеглици из ... о д дин. 100 
 бр. 10491 Симки удови поч. Јована Милошевића бив. пиљара на име 
помоћи о ко сахране поч. Јована  од дин. 2.000 
 бр. 10734 Љубици удови поч. Милана Добрића бив. сензала, на име 
помоћи о ко сахране истог Милана дин. 2.000. 
 Ове суме су већ исплаћене, с обзиро м на хитност. Предлаже Већу да ове 
исплате одобри. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се одобри издатак новчане помоћи напред именованим лицима, у  
укупном износу од дин. 4.300. 
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 Ову  суму прокњижити на терет о дго варајуће буџетске позиције на помоћ  
општинској сиротињи, буџета ове општине за 1942 год. 

III бр. 11123 
 Прочитана молба Данице жене Драгутина Милошевића, месарског  
раденика званог „Бардак“ из Јагодине, да јој се одреди новчана помоћ пошто  
има петоро мале деце, а муж јој је бо лестан и неспособан за р ад. 
 Поглаварство је проверило њене наводе преко својих органа и утврдило  
да су наводи тачни, и да је стања сиромашног, без икакве имовине. 
 На основу изношеног и чл. 88 За кона о град. општинама Веће 

Решава: 
 Да се молиљи Даници Д.  Милошевић  издаје на име новчане помоћи по  
1.000 динара месечно почев од 1. октобра 1942 г. па до конца ове буџетске 
године. 
 Исплату вршити на терет одговарајуће позиције на издржавање 
општинске сиротиње по буџету за 1942 годину. 
 После о вога седница је закључена. 
 Деловођа    Оверавају градски     Претседник  
              већници 
 

 
Записник 

 
Двадесет осме (28) редовне седнице Већа Градског пог лаварства у  

Јагодини, одржане на дан 6. новембра 1942 год. у 3 часа по подне, у градској 
кући у Јагодини 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, осим једног који је на путу приступљено је про зиву па је нађено да су  
на седницу дошли већници г.г. Месић Јосиф, Настасијевић  Лазар, Таушановић  
Предраг, Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Др. Вукићевић Богић,  
Илић Риста, Јоцић С. Милан, Митровић И. Милутин, Тасић Христифор,  
Ненковић Коста, Костић М иљко, Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић  
Милутин, Милановић Б.  Милан, Пантић Чедомир, Ристић  Светолик,  
Дамњановић Милутин, Мијалко Поповић-укупно 21 већник. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о 
град. општинама то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и предлаже, да 
се изаберу два већника за оверу овог записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г.г. Настасијевић  Лазара и Пантић  
Чедомира. 
 После о вога приступило се раду. 

I бр. 12504. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић упознао је градске већнике са наредбом о  
планско ј пољопривредној производњи у економској 1942/43 го дини од 19 
октобра 1942 г.  М.С.бр 4055 којом се под тач I  под 2 између осталог  наређује 
следеће - варошке и градске општине имају један део (1-5 хектара) своје земље 
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да даду месним школама у обраду, уз мањи закуп или бесплатно, пог лавито за 
повртарске усеве.  Предлаже, да се од општинске земље на Вашаришту у  
близини реке Белице, уступи овдашњој гимназији и основној школи у обраду  
бесплатно једна површина земље, по нахођењу Већа за по вртарске у севе, што ће 
се искор истити за ђачке кујне у којима се хране сиромашни ученици. 
 Веће се у потпуности слаже са овим предлогом г. претседника и на 
основу изложеног и чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се од општинске земље на Вашаришту градског реона Јагодине, изда у  
бесплатну обраду овдашњим школама: Гимназији и Основној школи површина 
од 2 хектара почев од реке Бе лице па левом страном дру ма који води Багрдану,  
ради сејања и обрађивања повртарских усева за потребе ђачких кухиња и 
сиромашних ђака. 
 Поглаварство да извести поменуте школе р ади знања и у прављања. 

II бр. 12505. 
 Прочитан акт привилегованог акционарског друштва државних фабрика 
свиле под. бр. 50 о д 30 октобра т.г. који гласи: 
 У вези питања подизања фабрике свиле у Јаго дини и додељеног  
земљишта о д стране подручног Вам Пог лаварства, а по изласку на лице места 12 
ов.мес. о д стране представника овог а Друштва, индустријске фирме Мителдо јче 
шпанхите и Министарства грађевина, утврђ ено је, да је за фабрички терен 
потребно још најмање један хектар земљишта. 
 Да би се ускоро могло приступити основним грубим радовима за 
подизање фабрике потребно је да се и питање целокупне потребе терена реши 
од стране по дручног Вам  Пог лаварства. 
 С обзиром на изложено част ми је умолити Вас, да изволите 
издејствовати потребну одлуку о одређивању даљег терена уз већ одређени за 
потребе наведене фабрике. Са особитим поштовањем. Привилеговано акц.  
друштво Др жавних фабрика свиле, Београд. Претседник др.  Милан Хорватски,  
помоћник Министра финансија. 
 Претседник износи Већу, као што је већ познато, да је Веће о длуком од 3-
XI-1941 год. I V бр. 6210 решило да се бесплатно уступи за фабрику  свиле три 
хектара земље од општинског  реона званог „Вашариште“ која је одлука 
одобрена и од стране Министарства финансија бр. 43739/II од 24-XII-1941 г. а  
предњим писмом тражи се још један хектар од истог имања. С об зиром на 
корисност предузећа, од кога ће видети лепе користи и становништво града 
Јагодине и околине, претседник је мишљења да се овој молби иузађе у сусрет. 
 Веће је потпуности сагласно са предњим предлогом претседника г. Томе 
Ђорђевића, па на основу чл. 88 Закона о град. општинама једног ласно 

Решава: 
 Да се од општинског земљишта ове градске општине званог  
„Вашариште“ ко је постоји поред земљишта Државног лозног и воћног 
расадника, у градском реону града Јагодине, уступи бесплатно површина од 
једног хектара у својину Привилегованом акц. друштву државних фабрика 
свиле у Београду поред већ уступљених три хектара одлуком овог Већа  IV бр. 
6210 од 3-XI-1941  г. коју  је одобрило  Министарство финансија решењем бр. 
43739/II од 24- XII-1941 год. а за подизање зграде за фабрику свиле и остале 
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потребне простор ије. Овај један хектар одвојен је у сагласности са 
претставницима фабрике свиле и претставницима овог Поглаварства на лицу  
места и додат раније одобреној површини од три хектара, тако да сва четири 
хектара чине једну целину. 
 Један хектар земље овим решењем уступљен вреди,  према данашњој 
прометној вредности 80.000.-динара. 

III бр. 12506. 
 Прочитан протокол лицитације бр. 11825 од 23-X-1942 г. по коме од две 
општинске њиве (једна више Вашаришта а  друга више лозног расадника) издате 
у једногодишњи закуп Радомиру Ристићу из Јагодине за 76.000 динара пошто је 
он дао највећу цену, по прописаним условима. 
 Ово  општинско имање било  је до 1. ов.м. у  двогодишњем закупу по  цени 
од 34.000.-динара. 
 Градско веће о ценило је како квалитет поменутог имања тако и понуђену  
закупну цену, у сравњавању са досадашњим закупном ценом, па је нашло да је 
ова сада понуђена цена задовољавајућа и да закуп треба о добрити. 
 С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће 

Решава 
 Одобрава се закуп две њиве својина ове градске општине које су издате 
под једногодишњи закуп о д 1. новембра 1942 г. до 31-октобра 1943.г. Радомиру  
 
Ристићу из Јаго дине по цени од 76.000 динара, према условима прописаним од 
стране Градског поглаварства и саопштен закупцу. 

IV бр. 12507. 
 Прочитан протокол лицитације бр. 11812 од 23-X-1942 г. по коме су две 
општинске њиве више гробља издате под једного дишњи закуп Миши 
Миленковићу, пиљару из Јаго дине за цену од 6.200 динара.  Такође су проч итане 
накнадне понуде бр.11841 Гвоздена Петровића, пензионера за 7.000-динара 
бр.11875. Драгомира Симића овд. за 7.500 дин. и бр.11902 Миомира 
Здравковића, земљ. за 9.000.-дин. 
 Веће налази да понуђене цене не задовољавају, па с тога а на основу чл.  
88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се две општинске њиве код Гробља у површини око 1.80 хектара 
поново издају под закуп путем јавне лицитације, пошто до сада постигнуте цене 
не задовољавају. 
 Лицитацију објавити одмах за дан који Поглаварство о дреди под истим 
условима који су прописани, за прву лицитацију, па поново протокол 
лицитације изнети Већу на решење. 

V бр.12508. 
 Прочитан је протокол лицитације бр. 11823 од 23-X-1942 г. по коме су  
две општинске њиве у  „Липару“ издате под једного дишњи закуп закупцу  
Душану Д. Лазаревићу економу из Јагодине за суму о д дин. 36.000- прочитане су  
затим две накнадно писмене понуде и то бр. 11894. Петра Вујичића  из Рибара за 
исте њиве на дин. 40.000 и бр. 12131. Јована Милошевића земљ. из Доњег  
Штипља на 45.000.- дин.  
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 При претресу ових понуда у Већу је констатовано, да су ове две 
општинске њиве следеће: једна звана „Трсина“ у површини око 9. хектара, на 
којој је ове го дине био засејан кукуруз, а друга поред друма која се зове 
„Шљивар“ а која има површину око 5 хектара. 
 После краће дискусије Веће на о снову ч л. 88 За к. о град.о пштинама 

Решава: 
 1) Не одобр ава се лицитација по протоколу бр. 11823 од 23-X-1942 г. јер  
постигнута цена не задовољава, као ни о не накнадно понуђене. 
 2) Да се већа њива од ове две изда у обр ађивање наполе сељацима из 
Доњег Рачника; пошто је општини града Јагодине потребан кукуруз и 
кукурузовина за исхрану општинске стоке, као и давање помоћи сиромашним 
становницима у кукурузу. Корисније је овако поступити са истом њивом него да 
се иста изда под закуп, и издати је за сејање и него вање кукуруза. 
 3) Другу, мању њиву од око 5 хектара звану „Шљивар“  издати поново  
под закуп за годину дана путе м јавне лицитације па изнети Већу на ре шење. 
 Услове како за издавање под закуп њиве под 3. тако и за ону под закуп 2) 
за уступање у обраду на поле, да про пише Поглаварство. 

VI бр. 12509. 
 Прочитан је протокол лицитације  бр. 12131 од 23-X-1942 г. по коме су  
две општинске њиве уједно издаване под једного дишњи закуп, а исте се налазе 
у Липару, од којих је једна звана „Трсина“ велика око 9 хектара, а друга звана 
„Шљивар“ у површини око 5 хектара. 
 Постигнута цена за обе њиве у 36.000 динара као и накнадно понуђена 
последња цена од стране Јована Милошевића из Д. Штипља, 45.000 динара, не 
задовољава, а да би се о ве њиве рентабилније искористиле. Веће је о длуком од 
данас под V бр. 12508 одбацило предње пону де као и протокол лицитације и 
решило да се њива „Трсина“ изда у обрађивање наполе за сејање кукуру за. 
 Поводом одлуке за њиву у месту званом „Шљивар“ у Липару потребно је 
засновати засебан предмет, зато Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се о пштинска њива у Липару у месту званом „Шљивар“  у површини 
око 5 хектара, изда под једногодишњи закуп путем јавне лицитације, па по том 
износи Већу на решење. 
 Услове да пропише Градско поглаварство и лицитацију објави. 

VII бр. 12510. 
 Прочитан протокол лицитације бр. 11824. од 23- X-1942 г. по коме о д 4  
општинске њиве у Липару издате под једногодишњи закуп Игњату  
Стоиљковићу, инд.  из Јаго дине за 20.000.- динара; исте њиве су велике укупно 9  
хектара и 20 ари. Такође су прочитане накнадне понуде: бр 11853. Божидара 
Јовановића из Јагодине за 23.000.- дин. и бр. 12130 Јована Милошевића из 
Доњег Штипља за 24.000 динара. 
 Веће је нашло да понуде нису задовољавајуће и с тога се на о снову чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се напред поменуте четири општинске њиве у Липару у укупној 
површини од 9 хектара  и 20 ари поново издају под закуп путем јавне 
лицитације, пошто постигнуте цене не о дго варају данашњим ценама. 
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 Лицитацију одредити одмах, па протокол поново изнети Већу на решење.  
Услови остају исти, ко је је Поглаварство прописало. 

VIII бр. 12511. 
 Прочитан је протокол лицитације под бр. 11821 од 23 октобра 1942 го д.  
по коме је општински дућан у улици Војводе Степе бр 3. града Јагодине издат 
под једного дишњи закуп за време од 1. новембра 1942 год. до 31. октобра 1943 
године закупцу Јовану Маринковићу кро јачу из Јаго дине по цени од дин. 120 
месечно. 
 До конца октобра ове го дине закупна цена овог дућана износила је 80  
динара месечно. 
 Веће налази да је добијена цена, с обзиром на садање прилике 
задовољавајућа и да закуп треба одобрити, с тога а на основу чл. 88 Закона о 
град. општинама 

Решава 
 Одобрава се закуп општинског  дућана у  улици Војводе Степе бр. 3 у  
Јагодини, за време од 1. новембра 1942  до 31. о ктобра 1943  године по цени од 
дин. 120 месечно издат закупцу Јовану Маринковићу, кројачу по прописаним 
условима од стране Градског поглаварства, које је закупац примио к знању и 
потписао. 

IX бр. 12512. 
 Прочитан је протокол лицитације под бр. 12100 од 30 октобра 1942 го д.  
по коме је општински дућан бр  1. на великој  пијаци гр ада Јагодине издат под 
једногодишњи закуп за време од 1 новембра 1942 до 31 октобра 1943 године 
закупцу Светомиру Никодијевићу из Јагодине, по цени о д дин: 350 месечно 
 До конца октобра ове године закупна цена овог дућана износила је 370 
динара месечно. 
 Веће налази да је и сада дибијена цена задовољавајућ а, с обзиром на 
садање прилике, те се закуп може одобр ити. 
 С тога, а на основу чл. 88 Зак. о град. општинама Веће 

Решава: 
 Одобрава се закуп општинског дућана број 1. на велико ј пијаци,  за време 
од 1. новембра 1942 г. до 31 октобра 1943 год. по цени од дин. 350, издат 
закупцу Светомиру Никодијевићу из Јагодине, по прописаним условима од 
стране Градског поглаварства, које је закупац примио к знању и потписао. 

X бр 12513. 
 Прочитан је протокол лицитације под бр. 12101 од 30 октобра 1942 го д.  
по коме је општински дућан бр.  2 на великој  пијаци гр ада Јагодине издат под 
једногодишњи закуп за време од 1 новембра 1942 до 31. октобра 1943 године 
закупцу Светомиру Никодијевићу из Јагодине, по цени о д динара 340 месечно. 
 До конца октобра ове године закупна цена овог дућана износила је 360 
динара месечно. 
 Веће налази да је и сада добијена цена задовољавајућа, с об зиром на 
садашње прилике, те се закуп може о добрити. 
 С тога а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће 

Решава: 
 Одобрава се закуп општинског дућана бр. 2 на великој пијаци, за време 
од 1. новембра 1942. г. до 31. о ктобра 1943 го дине по цени од дин. 340.- издат 
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закупцу Светомиру Никодијевићу из Јагодине по прописаним условима од 
стране Градског поглаварства, које је закупац примио к знању и потписао. 

XI бр. 12514. 
 Прочитан је протокол лицитације под бр. 12102 од 30 октобра 1942 го д.  
по коме је општински дућан бр.  3 на великој  пијаци гр ада Јагодине издат под 
једногодишњи закуп за време о д 1. новембра 1942 до 31. октобра 1943 го дине,  
закупцу Светомиру Никодијевићу из Јагодине по цени од дин: 320 месечно. 
 До конца октобра ове године закупна цена овог дућана износила је 310 
динара месечно. Веће налази да је и сада добијена цена задовољавајућа а 
обзиром на садање прилике, то се закуп може о добрити. 
 С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће 

Решава: 
 Одобрава се закуп општинског дућана бр. 3 на великој пијаци, за време 
од 1. новембра 1942 до 31. октобра 1943.  го дине по цени дин: 320 месечно, издат 
закупцу Светомиру Никодијевићу из Јагодине по прописаним условима од 
стране Градског поглаварства, које је закупац примо к знању и потписао. 

XII 12515. 
 Прочитан је протокол лицитације под бр. 12103 од 30. октобра 1942 год.  
по коме је општински дућ ан број 4. на великој пијаци града Јагодине, издат под 
једногодишњи закуп за време од 1.  новембра 1942 до 31. октобра 1943 године 
закупцу Дамњану Цветковићу, пиљару из Јаго дине, по цени од дин. 270 
месечно. 
  До конца октобра ове године закупна цена овог дућана износила је 230.- 
динара месечно.  
 Веће налази да је добијена цена с об зиром на садашње прилике 
задовољавајућа и да закуп треба одобрити.  

С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама 
Решава: 

 Одобрава се закуп општинског дућана број 4. на велико ј пијаци,  за време 
од 1. новембра 1942 г. до 31. октобра 1943 године по цени од динара 270.- 
месечно, издат закупцу Дамњану Цветковићу, пиљару, по прописаним условима 
од стране Градског пог лаварства, које је закупац примио к знању и потписао. 

XIII 12516. 
 Прочитан протокол лицитације под бр. 12104 од 30 октобра 1942 год. по  
коме је општински дућан бр. 5 на великој пијаци града Јаго дине, издат под 
једногодишњи закуп за време о д 1. новембра 1942. до 31. октобра 1943 године 
закупцу Душану Пешићу пиљару из Јагодине по цени од дин. 250.- месечно. 
 До конца октобра ове године закупна цена овог дућана износила је 220 
дин. месечно. 

Веће налази да је добијена цена, с обзиром на садање прилике 
задовољавајућа и и да закуп треба о добрити.  С тог а, а  на основу чл. 88  Закона о  
град. општинама  

Решава: 
 Одобрава се закуп општинског  дућана број 5. на великој пијаци у  
Јагодини, за време од 1. новембр а 1942 год. до 31 октобра 1943 године по цени 
од дин.  250.- месечно  издат закупцу Душану  Пешићу, пиљару, по  прописаним 



мр Добривоје Јовановић 

 

 216 

условима од стране Градског поглаварства, које је закупац примио к знању и 
потписао. 

XIV бр 12517. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да је по одлуци градског већа 
од 12. децембр а 1941 г. бр. 7504 требало издати под једногодишњи закуп две 
општинске њиве у Липару у површини око 14. хектара које су раније биле 
издате у двого дишњи закуп од 1- XI-1939. до 1- XI-1941 г. за суму од дин.  
16.500. 
 Лицитација је била о дређена на дан 28. марта 1942 год. и постигнута је 
минимална цена од 6.000  дин: ко ја се није могла прихватити па је одређена 
друга лицитација на дан 2. априла 1942 г. на ко јој се нико није јавио да 
лицитира. 
 Веће, је затим, на својој седници од 28. априла 1942 г. VI бр.4429. решило  
да се ове две њиве издају у обрађивање на поле сељацима из Доњег Рачника и 
Доњег Штипља. 
 Предузето је било даље шта треба да се уради, а ли је могла да се изда и  
издата је већа њива звана „Трсина“ у површини о д 9. хектара ко ја је удаљена од 
друма Јагодина-Б агрдан те је на то ј њиви посејан кукуруз. Мања њива звана 
„Шљивар“ у површини око 5 хектара није могла бити издата у обрађивање за 
кукуруз с тога што се налази поред самог друма, у зони на којој се не сме 
кукуруз сејати већ је остала необрађена.  На једном малом делу засејана је соја, а 
на другом још мањем делу (о ко 60 ари) посејало је окру жно начелство семе од 
багрема за шумски расадник. Међутим услед велике суше која је била 
дуготрајна овога лета об а ова усева на овом малом делу имања скоро су  
пропала. 
 На њиви „Трсина“ пак кукуруз је прилично добро родио и ово  
Поглаварство је после овршене бербе добило као свој део наполице 8.447  
килограма кукуруза у  клипу од које количине добијено у зрну 4.898 килогр ама и 
та се количина налази у општинском магацину. Ваља решити шта са овим 
кукурузом да се уради. 
 Претседник предлаже да се ова количина кукуруза преда одкупним 
фирмама у  Јагодини, за житарску централу, ради употребе за исхрану  
становништва. Сматра да је најбоље овако учинити како би општина, са своје 
стране, припомогла на исхрани становништва у овим тешким данима. 
 Веће је у потпуности сагласно са предњим предлогом претседника г.  
Ђорђевића па на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава 
 1) Да се кукуру з у зрну од 4.898 килограма, добијеним у облику наполице 
са општинске њиве величине о ко 9. хектара у Липару зване „Трсина“, у јесени 
1942 године преда одкупним фирмама у Јагодини, за рачун житарске централе,  
ради исхране становништва. 
 2) Да  се добијена количина соје  у 53  ки лограма са њиве зване „Шљивар“ 
у Липару, такође преда надлежној откупној фирми, по одређеној  (максимираној)  
цени. 
 Добијене суме новца како  за кукуру з тако и за соју књижити као  
непредвиђени приход. 
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 3) Констату је се да се њива звана „Шљивар“ у Липару није мог ла у овој 
години искористити са наведених разлога у предњем реферату г. претседника 
осим количине добијене од со је, те се Поглаварство разрешава сваке 
одговорности. 
 4) Од добијене количине соје прво вратити добијено семе, па што после 
тога претекне продати по тач. 2 о ве о длуке и књижити ако и у колико преостане. 

XV бр 12518. 
 Прочитан је ре ферат шефа рачуноводства под бр.12008. од 4. ов.м., ко ји 
гласи: 
 По буџету овог Поглаварства за 1942 г.  о добрена зе партија 6. позиц.11  
сума од дин: 5.000  на одржавање пијаца,  ограда,  оправка калдрме на пијаци и 
друго. 
 До сада је ова позиција исцрпљена. А до краја ове го дине требаће на ову  
позицију да се утроши још дин: 30.000. 
 По истом буџету за 1942.г. одобрена је партија 13. позиц. 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин: 
200.000.- из ове позиције до сада није вршен ни један издатак. 
 Предложено да се ова позиција 1. партија 13. смањи, а напред поменута 
партија 6. позицијуа11. да се повећа са дин: 30.000. 
 Веће на основу чл. 120 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се позиција 11  по партији 6.  буџета о пштине града Јагодине за 1942 г. 
у суми од дин: 5.000 на одржавање пијаца, ограда, оправка калдрме на пијаци и 
друго, повећају са још дин: 30.000. на терет по зиције 1. партије 13 истог буџета 
за 1942 год. 

XVI бр.12519. 
 Прочитан је реферат шефа рачуноводства под бр. 12393 од 4. овог месеца 
који гласи: 
 По буџету о вог Поглаварства за 1942 год. о добрена је партија 3. позиц. 3. 
сума од дин: 15.000.- за набавку и штампање пијачних признаница, формулара,  
образаца и др. 
 Да је ова позиција исцрпљена, а до краја ове године требаће на ову  
позицију да се утроши још дин: 10.000. 
 По истом буџету за 1942  г. одобрена парт.  13. позиција 1. „Кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин: 
200.000 из ове позиције до сада није вршен ни један издатак. 
 Предложено да се ова позиција 1. парт. 13. смањи, а напред поменута 
пар. 3. позиц. 3. да се повећа са дин: 10.000. 
 На основу ч л. 120 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се позиција 3. по партији 3. буџета општине града Јагодине за 1942 г. 
у суми о д дин: 15.000. на набавку и штампање пијачних признаница, формулара,  
образаца и др. повећа за још дин: 10.000 на терет позиције 1. парт. 13. истог  
буџета за 1942 год. 

XVII бр. 12520. 
 Прочитан је реферат шефа рачуноводства под бр.12394 о д 4. овог месеца,  
која г ласи: 
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 По буџету овог Поглаварства за 1942 г. одобрена је парт. 4. позиц. на 
суму од дин: 2.000 на исхрану сиротних апсеника. 
 До сада је ова позиција исцрпљена. А до краја ове го дине требаће на ову  
позицијуда се утро ши још: 25.000. 
 По истом буџету за 1942 го д. одобрена је парт. 13 позиц. 1. кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета дин: 
200.000. из ове позиције до сада није вршен ни један издатак. 
 Предлажем да се ова позиција 1. парт. 13. смањи, и напред поменута 
парт. 4. позиц.1. да се повећа са дин: 25.000. 
 Веће на основу чл. 120 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се позиција 1. по по зицији 4. буџета општине града Јагодине за 1942 г.  
у суми о д дин.  8.000 на исхрану  сиротних апсеника повећа за још дин. 25.000 на 
терет позиције 1. парт. 13. истог буџета за 1942 год. 

XVIII бр. 12521. 
 Прочитана је молба Душана Миљковића, земљорадника из Рибара, за 
пријем у чланство ове градске општине, из приложених докумената уз молбу  
види се да молилац има све услове који се  законом траже за пријем у чланство,  
доброг је имовног стања, доброг је владања ... 
 Веће на основу чл. 95 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се Ду шан Миљковић,  земљорадник из Рибара, са поро дицом, прими у  
чланство општине града Јагодине. 
 Када ова о длука постане извршна доставити је у препису именованом и 
спровести је по регистру, ... о ве општине, а известити и општину Рибарску. 

XIX бр. 12522. 
 Прочитана је молба Мирка Стошића железничког службеника у  
Арачићеву, за пријем у чланство ове општине. Он у Јаго дини има своју кућу у  
којој му жена са децом станује. 
 Пошто молилац испуњава све законске услове за пријем у чланство ове 
општине, то Веће на основу ч л. 95 З акона о градским општинама 

Решава 
 Да се Мирко Стошић железнички службеник у Арачићеву прими у  
чланство градске општине Јагодинске. 
 Кад ова одлука постане извршна доставити је у препису именованом и 
спровести је по регистру завичајном ове општине, а известити и општинску  
управу у Ланишту. 

XX бр. 12523. 
 Прочитана молба бр. 11157/42 Перке, удове пок. Живојина Нинића бив.  
општинског ... и чистача, за новчану помоћ у дин. 5.000.- ради оправке куће.  
Такође је прочитан комисиски извештај, из ког а се види да је кућа склона паду и 
да је треба пору шити и нову мању направити. 
 Веће налази да код оваког стања куће именоване Перке тражена помоћ не 
би могла бити довољна, а општина није у могућности да јој у изградњи мање 
куће помогне. 
 С тога на основу ч л. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
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 1) Одбија се молба Перке Нинић за новчану помоћ ради рушења старе и  
грађење нове куће. 
 2) Да поглаварство предузме поступак по про писима закона да се 
отклони опасност по живот становања Перкине куће, као склоне паду. 

XXI бр. 12524 
 Прочитан је акт Начелника ср еза беличког  од 12 о ктобра 1942 г. наш број 
11469 којим доставља распис Министарства Пољопривреде и исхране бр. 
8113/42 са наређењем да се на основу чл. 50 и 51. Закона о унапређењу 
пољопривреде образу ју општински пољопривредни одбори од 3-5 лица, чији ће 
задатак бити да донесу буџет о општинској пољопривред. заклади и да ради на 
унапређ ењу пољопривреде. 
 Овом приликом је у Већу констатовано, да општина града Јагодине нема 
никакве пољопривредне заклоде. Она има одељење за исхрану, састављено на 
основу прошле уредбе и правилника ко ји су произишли из прилика у којима се 
сада налазимо: да одељење функционише по про писном Правилнику, али 
исхрана иде преко Житарске централе, преко које се доб ија пшеница и кукуруз 
није ни могуће прибавити какву пољопривредну закладу. Све што се од жита 
добија то се убрзо самеље и брашно разда становништву. 
 Такође се и на пољопривреди ради не по поменутом Закону о  
унапређ ењу пољопривреде већ по наредби Претседника Српске владе о  планској 
пољопривредној производњи, до  сада за економску 1942 г.  а од сада по наредби 
за економску 1942/43. годину. 
 Ипак, да би се поступило по наредби Министарства, Веће на основу  
изнетог и чл. 89 Закона о град. општинама 

Решава: 
 У пољопривредни одбор општине града Јагодине, по закону о  
унапређ ењу пољопривреде, избира ју се г.г. Милан Јоцић, трговац, Предраг  
Таушановић, поседник, Момчило Симић, економ, Милутин Митровић,  
поседник, Миладин Манојловић, земљорадник сви из Јаго дине. 

XXII бр. 12525 
 Прочитане су две молбе за новчану помоћ,  услед сиромашног стања, по  
којима се развила дискусија и после сазнања о бедном стању молиља Веће на 
основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
 Да се на име новчане помоћи издаје и то: 
 1) Донки Комо д, ученици III-2 раз. Гимназије (Љубе Симића бр. 20) 
почев о д 1. новембра 1942 г. месечно по дин: 400. по молби бр. 11488 од 15-X-
1942 г.  
 2) Теодори Милошевић, ученици VIIIа раз. гимназије у Јагодини иначе  
избег лица почев од 1. новембра 1942 год. до 30 јуна 1943 год. месечно по дин 
800 по молби број 11503 од 15-X-1942 год. свега дин: 1.200- 
 Ову помоћ исплаћивати на терет одго варајуће позиције на помоћ  
сиротињи по буџету за ову 1942 годину, а исплату про дужити и после завршетка 
буџетске године из рачуна исте позиције по принципу дванајестине, до  
одобрења буџета за 1943 годину, односно до одређеног времена 30 јуна 1943  
годину, за лице под 2) ове одлуке. 
 Са о вим је седница закључена. 
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 Деловођа                         Оверавају                       Претседник 
 Б. Спасић                   Градски већници   
  

 

Записник 
 
 Двадесет девете (29) редовне седнице Већа Градског поглаварства у  
Јагодини, одржане на дан 4. децембра 1942 год. у 3. часа по подне у градској 
кући у Јагодини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски 
већници, осим петорице, који су на путу, приступљено је прозиву, па је нађено  
да су на седницу дошли већници г.г. Уро шевић Драгољуб, Бе керус Јосиф, Др  
Вукићевић Богић,  Илић Риста. Ђорић  Бранко,  Јоцић Милан, Митровић  
Милутин, Нешић Миодраг, Момировић Радосав, Ненковић Коста, Андре јевић  
Андра, Николић Илија, Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Милан,  
Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњановић Милутин, Стојковић Анђелко,  
Поповић Мијалко, Маловић Љуба. Укупно 21 већник.  
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о 
град.  општинама, то претседник г.Ђорђевић Тома отвара седницу и  предлаже да 
се изаберу два већника за овераче записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г.г. Поповића Мијалка и Ђорића Бранка,  
после овога приступљено је раду. 

I бр. 13822. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић саопштава Већу, да у каси ове општине 
има готовине динара 2.619.298,94  који се сада нема на шта у тро шити. 
 Како општина града Јаго дине има хипотекарног дуга, који потиче из 
ранијих година,  код Државне Хипотекарне б анке по Пар. Бр. 7015  у износу од 
3.173.660 динара, који је регулисан до  1. априла 1943 године, -г.  претседник 
предлаже Већу, да се од општинске готовине исплати у току овог месеца 
2.500.000 динара Државној Хипотекарно ј банци у отплату овог дуга, а по  
могућности и више. 
 Градско веће захваљује претседнику г. Ђорђевићу на домаћинском 
управљању општине и ... финансирања и једногласно усваја његов предлог, па с 
тога, а на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама једногласно 

Решава: 
 Да се до конца буџетске 1942 го дине исплати из касе ове гр адске 
општине Др жавној Хипотекарној б анци у Београду сума од 2.500.000 динара, а 
по могућству и више, на име отплате хипотекарног дуга по Парт. Бр. 7015. који 
општина града Јаго дина дугује истој банци. 
 Овлашћује се претседник г. Тома Ђорђевић да се стара да и убудуће,  
према финасијској могућности општине и по својој оцени даје отплате дуга 
Државној Хипотекарној банци, све до коначне исплате дуга. 
 Исплата суме која се буде исплатила по овој одлуци до конца буџетске 
1942 године пада на терет салда готовине из остварених вишкова прихо да по  
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буџету за 1942 годину, а суме које се буду исплатиле у току бу џетске 1943 год.  
вршиће се из салда готовине која се буде појављивала у току буџетске године по  
буџету за 1943 годину. 

II бр. 13823. 
 Прочитан је протокол лицитације бр. 12738 од 12-XI-1942 г. по коме је 
једна општинска њива у Липар, звана „Шљивар“ у површини око 5 хектара 
издата под једногодишњи закуп Јовану Милошевићу, земљораднику из Д.  
Штипља за суму о д Дин: 38.010. који је на лицитацији највећу цену понудио. 
 Веће је нашло да је постигнута цена задовољавајућа па на основу чл. 88  
Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Одобрава се да закупац општинске њиве у Липару зване „Шљивар“  у  
површини око 5 хектара остане Јован Милошевић, земљорадник из Доњег  
Штипља, по цени од 38.010 динара, за време од 1. новембр а 1942 г. па до 31. 
октобра 1943 год. по прописаним условима, који су на дан лицитације свима 
лицитантима саопштени на потпис и они их примили, а по којима се целокупна 
закупна цена има положити одмах по одобрењу лицитације од стране Градског  
већа. 

III бр. 13824. 
 Прочитан је протокол лицитације бр. 12739 од 12. новембр а 1942 г. по 
коме су 4. општинске њиве у Липару, у  укупној површини о д 9. хектара и 20 ари 
издате под једногодишњи закуп Душану Д. Лазаревићу економу Пиваре из 
Јагодине, за суму од Дин: 68.000.- за време од 1. новембра 1942 до 31. октобра 
1943 године. 
 На пр вој лицитацији о д 23-X-1942 године је била постигнута само 20.000. 
динара. 
 Веће налази да је сада постигнута цена сасвим задовољавајућа, па с тога 
на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Одобрава се да закупац 4. општинске њиве у Липару у  површини о д 9.  
хектара и 20 ар и буде Душан Д. Лазаревић економ Пиваре из Јагодине по цени 
од 68.000 динара, за време од 1. новембра 1942. до 31. октобра 1943 године, по  
условима које је Пог лаварство прописало,  а лицитанти их пре лицитације 
примили к знању на потпис, и по којима је закупац дужан положити целокупну  
излицитирану цену одмах чим Веће закуп о добри. 

IV бр. 13825. 
 Прочитан је протокол лицитације бр. 12740. од 12 новембра 1942.г. по  
коме су  издате у једногодишњи закуп две општинске њиве више гробља у  
површини о д 1. хектара и 77 ари Александру Павићевићу, месару из Јагодине по  
цени од 21.000 динара. Ово је друга лицитација јер је на првој постигнуто свега 
6.200 динара, што Веће није о добрило и наредило је нову лицитацију. 
 Веће је нашло да је сада постигнута цена од 21.000 дин.  потпуно  
задовољавајућа, с тога на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се да закупац општинске две њиве више гробља у површини од 
један хектар и 77 ари буде Александар Павићевић, месар из Јаго дине за време од 
1. новембра 1942 до 31. октобра 1943 године по цени од 21.000.- динара пошто  
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је ту највећу цену понудио, по условима које је Поглаварство прописало а на 
коју је закупац писмено пристао и дужан је закупну цену положити одмах чим 
закуп Веће о добри. 

V бр. 13826. 
 Прочитан је завршни годишњи рачун општине града Јагодине за 
буџетску 1941 год. који је у смислу чл. 122. Зак. о град. општинама стајао  
изложен 8 дана грађанству, и на исти није било жалбе. 
 Укупна сума прихода изнета је у ... години 4.680.479,05 а толико исто и  
расхо да са готовином од дин. 516.238,79 која је пренета у 1942 годину.  
 Веће је узело на знање овај годишњи рачун и на основу чл. 122 Закона о  
град. општинама 

Решава: 
 Градско веће одобрава израђени завршни го дишњи рачун за буџетску  
1941 год. општине града Јаго дине, и налаже Поглаварству да учини даље шта је 
потребно за преглед рачуна за 1941 годину од стране надлежних рачу нских  
власти. 

VI бр. 13827 
 Прочитан је реферат бр. 13311 од 27-XI-1942 г. ко ји г ласи: 
 Рок закупа павиљона са кафаном у парку „Арачлијски поток“ истиче 31. 
децембра 1942 год. Павиљон са кафаном својина је ове општине. 
 Закуп је према Већу почео тећи о д 1-VI т.г. па до краја буџетске 1942 год.  
за укупну суму  од дин: 5.000 а закупац је Радивоје Грујичић избеглица из Новог  
Сада. 
 Потребно је донети одлуку о начину искоришћења овог општинског  
имања за идућу буџетску годину. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се павиљон са кафаном у општинском парку „Арачлијски поток“ изда 
под закуп за 1943 годину, по условима које ће Пог лаварство прописати. 

VII бр. 13828. 
 Прочитан је реферат бр. 13312 од 27-XI-1942 г. ко ји г ласи:  
 Рок закупа празног плаца својина ове градске општине који посто ји код 
зграде бив. градске страже до велике пијаце, истиче 31. децембра 1942 год. 
 Досадања закупна цена одобрена је месечно по 500.- дин. а закупац је 
Димитрије Раденковића, каменорезац из Јагодине. 
 Потребно је донети одлуку о додели, закупу или ко јем другом начину  
искоришћења овог општинског имања. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се општински празан плац до зграде бив. касарне градске страже 
велике пијаце изда под закуп за 1943 годину, путем јавне лицитације, по  
условима које ће Поглаварство прописати. 

VIII бр. 13829. 
 Прочитан је реферат шефа рачуноводства под бр. 12967 од 18-XI-1942. г. 
који гласи 
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 По буџету овог Поглаварства за 1942 год. одобрена је парт. 12, позиц. 4.  
сума од дин. 10.000.- трошкови за обављање градских и државних светковина и 
слава дин: 10.000. 
 До сада је ова позиција исцрпљена а до краја ове године требаће на ову  
позицију да се утроше још дин: 5.000. 
 По истом буџету за 1942 г. одобрена је парт. 12. позиц. 1 кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета дин: 
200.000.- која није исцрпљена, 
 Предложено да се о ва позиција 1 парт. 13 смањи, а испред поменуте парт.  
12 позиц. 4. да се повећа са дин: 5.000.- 
 Веће на основу чл. 120 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се позиц. 4 парт. 12 буџета општине града Јагодине за 1942 го д.  
повећа у суми од дин: 10.000.- на трошкове за обављање градских и државних  
светковина и слава повећа са још дин: 5.000.- на парт. позиц.  1. парт. 13 истог  
буџета за 1942 год. 

IX бр. 13830. 
 Прочитан је реферат шефа рачуновоства бр. 13684 од 1-XII-1942 год. који 
гласи 
 По буџету овог Пог лаварства за 1942 г. одобрена је парт. 4. позиц. 7. сума 
од дин: 70.000.- на издржавање предсто јништва градске полиције у Јаго дини. 
 До сада је ова позиција исцрпљена и до краја ове године требаће на ову  
позицију да се утроши још дин: 30.000. 
 По истом буџету за 1942 го д. одобрена је парт. 13. позиц.1. кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета дин: 
200.000.- која није исцрпљена. 
 Предлаже се да се ова позиција 1. парт. 13 смањи, а испред поменута 
парт. 4. позиц. 7. да се повећа са дин: 30.000. 
 Веће на основу чл. 120. Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се по зиција 7. парт. 4. буџета општине града Јаго дине за 1942 год. у  
суми од динара 70.000.  на издржавање Предстојништва градске полиције у  
Јагодини, повећа са још дин: 30.000. на терет позиц. 1. парт. 13. истог буџета за 
1942 г. 

X бр. 13831. 
 Прочитан је реферат шефа рачу новодства под бр. 13685. од 1-XII-1942 
год. који гласи: 
 По буџету овог Поглаварства за 1942 г. одобрена је парт. 8 позиц. 5 –  
сума од дин: 7.000 тро шкови за издржавање општинске санитетске амбуланте и 
др. 
 До сада је ова позиција исцрпљена и до краја ове године требаће на ову  
позицију да се утроши још дин: 5.000. 
 По истом буџету за 1942 г. одобрена је парт. 13. позиц. 1. кредит за 
недовољно предвиђене материјалне рахо де по свима гранама буџета дин: 
200.000,- који није исцрпљен. 
 Предлажем да се о ва позиција 1. парт. 13 смањи, а испред поменута парт.  
8. позиц. 5. да се повећа са дин: 5.000. 
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 Веће на основу чл. 120 Закона о град. општинама 
Решава: 

 Да се по зиц.  5. парт. 8 буџета општине града Јагодине за 1942 год.  у суми 
од дин. 7.000 на издржавање општинске санитетске амбуланте и друг е потребе 
повећа са јо ш дин: 5.000.- на терет позиц. 1. парт. 13 истог бу џета за 1942 год. 

XI бр. 13832. 
 Прочитан је реферат шефа рачуноводства под бр. 13755 од 1- XII-1942 
год. који гласи: 
 По буџету о вог Поглаварства за 1942. г. одобрена је парт.3.  позиц.7. сума 
од дин: 800.000- на сечу и пренос дрва из општинске шуме за огрев 
Поглаварства, шко лу, сиротиње и др. 
 До сада је ова позиција исцрпљена и до краја ове године требаће на ову  
позицију да се утроши још дин: 60.000. 
 По истом буџету за 1942 год. одобрена је парт. 13. позиц. 1. кредит за 
недовољно предвиђене материјалне расходе по свима гранама буџета дин: 
200.000. која није исцрпљена. 

Предлажем да се ова позиција 1. парт. 13 смањи, а поред поменуте парт.  
3. позиц. 7. да се повећа са дин: 60.000. 
 Веће на основу чл. 120 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се по зиц.  7 парт. 3. буџета општине града Јагодине за 1942 год.  у суми 
од дин: 800.000 на сечу и пренос дрва из општинске шуме за огрев 
Поглаварству,  школи,  сиротињи и др. повећа за још дин: 60.000  динара  на терет 
позиц. 1. парт. 13. истог буџета за 1942 год. 11 

XII бр. 13833 
 Прочитан је реферат потпредседника овог Пог лаварства из ког а се види 
да је за потребе Окружног начелства округ а Моравског ко је је у Јагодину  
пресељено из Ћуприје у  јануару месецу  ове 1942 год. Јосиф Стренка лимар из 
Јагодине и поручио следеће: 
17. комада фуруне са чунковима а исте на услугу по погодби са Поглаварством 
уз накнаду паушално за време до 1.маја 1942 г...... дин: 4.000 
Две браве оправљене два кључа намештена  .................................... дин       60 
Премештање и намештање три фуруне са горњег да доњи спрат.....дин      60 
Четири фуруне ... са чунковима дате на услугу од 1. маја 1942 го д. по 230 динара 
по комаду  ...............................................................................   дин    920 
Бушење рупа на зидовима за чункове  .............................................    дин   200 
Пет комада штуцне по 10 динара ........................................................ дин      50 
        -------------------------- 
        Свега дин: 5.290 
 Претседник предлаже да се о добри да се горња сума исплати Стренки јер  
овакав начин био је најподеснији по интерес општине. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 

                                                 
11 ИАЈ, Градско поглаварство, бр. 10844/42. Током септембра 1942. године за превоз 
дрва из општинске шуме „ Липар“ до општинског складишта и дрваре на плацу М илана 
Јоцића 79.450 динара. 
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 Да се из касе општине града Јагодине исплати Јосифу Стренки 5.290.- 
динара на име накнаде за дате фуру не на услугу Окру жном Начелству у  
Јагодини и остало по рачу ну како је изнето у реферату ове о длуке. 
 Исплату извршити из непредвиђених потреба на терет партије 13. позиц.  
2. буџета за 1942 годину. 

XIII бр. 13834. 
 Претседник износи Већу, да се код општинске штале налази извесна 
количина шталског ђубр ета од општинске стоке, ко ја је до сада два пута 
издавана у про дају путем јавне лицитације, али није добијена задовољавајућа 
цена, увек мања од 2.000. дин. 
 Сада је овд. Пивара понудила цену од 3.000.- динара и да она својим 
колима ђубре о двезе, по писменој понуди бр. 13718. од 3.ов.м. предлаже Већу да 
се понуда пр ими, као задовољавајућа. 
 Веће се у потпуности слаже са предњим предлогом и на основу чл. 88  
Закона о град. о пштина  

Решава: 
 Одобрава се да се парној Пивари М.Ј. Косовљанин А.Д. Јагодина уступи–
прода шталско ђубре код општинске штале у улици Краља Александра, у  
колико га до сада има, по цени од 3.000.- динара, с тим да га Пивара својим 
средствима одвезе. Ово учинити у најкраћем року, са хигијенских разлога. 
 Наплаћену суму књижити као непредвиђен приход. 

XIV бр.13835. 
 Прочитане су молбе за новчану помоћ сиро машних лица и то : 
Бр.13609. Милоша Илића, учен. V р. и брата му Љубише Илића ученика II р. 
овдашње гимназије ко ји су синови поч. Живојина Илића бив. ливца и матере 
пок. Зорке из Јагодине, имовине немају већ бораве код тетке Живке 
Стаменковић о вд. 
Бр. 13817. Живадина Стојковића радника из Јагодине (Косанчићева бр. 40) ко ји 
је болестан а има жену и три детета сиромашног је стања. 
Бр. 13818. Јулка удова поч. Живојина Товића, која је неспособна за ра д а има 1. 
женско дете мало. Сиромашног је стања. (Кн. Мате Аранђеловића бр.9) 
Бр. 13819. Љубице удове поч. Милана Добрића, бив. ... која је сиромашног стања 
а има ситну децу. И поч. Милану је била одређена новчана помоћ у 1.000-динара 
месечно. 
Бр. 13820. Босиљке удове Милићевић (Караматићева ул. бр.11) ко ја је стара и 
слаба, а води старање у кући болесног брата ... Радојевића. 
 Веће је упознато са неуго дним и бедним стањем напред именованих, па 
на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се из касе о ве градске општине издаје на име новчане помоћи месечно  
и то: 
1) Милошу Илићу ученику V раз. гимназије месечно по дин: 300. 
2) Љубиши Илићу уч. II раз. гимназије месечно по дин. 300. 
3) Живадину Стојковићу раденику месечно по дин. 600. 
4) Јулки удови поч. Живојина Товића месечно по дин. 400. 
5) Љубици у дови по. Милана Добрића месечно по дин. 1.000. 
6) Босиљки удови Милићевић месечно по дин. 400. 
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      Свега динара  3.000  
 Свима напред именованим помоћ се има исплаћивати поч ев од 1.  
децембра 1942 го д. па закључно до 31. маја идуће 1943 године, на терет 
одговара јуће позиције на помоћ  сиро тињи о пштинској  по буџету за 1942 год. (за 
децембар т.г.) и по буџету за 1943 г. за време до 31. маја 1943 године. 
 Са о вим је ова седница закључена. 

Деловођа  Оверавају  Градски већници         Претседник 
 
 

Записник 
 

 Тридесете (30) редовне седнице Већа Градског поглаварства у  Јагодини 
одржане на дан 4.  јануара 1943 г. у 3 часа после подне у градско ј кући у  
Јагодини. 

Дневни р ед 
(Следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски већници 
осим двојице који су на путу, приступљено је прозиву па је нађено да су на 
седницу дошли већници г.г. Настасијевић Лазар, Бекерус Јосиф, Величковић  
Јосиф, Јоцић С. Милан,  Митро вић Милутин, Тасић Христифор, Момировић  
Радосав, Ненковић Коста, Костић  Миљко, Андрејић Андра, Николић Илија,  
Степановић Ду шан, Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир,  
Ристић Светолик, др. Путић Милан, Стојковић Анђелко, Поповић Мијалко.  
Укупно 19 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о 
град.  општинама, то г. Ђорђевић Тома отвара седницу и предлаже да се изаберу 
два већника за о вераче записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г.г. Ненковић Косту и Милановић  
Милана. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 121. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да се ове Божићне празнике 
обратило за помоћ више од 250 до 300 лица, којима је, као сиромашним и 
слабим помоћ потребна да би могли ма и најскромније провести Божићне 
празнике. 
 Предлаже да се изабере један одбор, по могућству из разних крајева 
града који ћ е све молбе прегледати и проверити па донети одлуку о помоћи. 
 Веће, на основу чл. 88 Закона о град. општинама једногласно 

Решава: 
 Да се градско ј сиротињи ове општине изда на име помоћи у новцу, за 
наступајуће Божићне празнике и Нову годину, сума до 5.000.- динара. 
 Никоме се не може дати помоћ већа од 500 динара, а мања од тога по  
оцени о дбора, такође и за суме о д 500 динара, све по оцени о дбора. 
 Ко је млад и здрав, мушко и женско, нема права на помоћ, што одређени 
одбор ваља да цени и да о во има у виду. 
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 У одбор  за поделу ове суме, помоћи избира ју се већници г.г. Величковић  
Јосиф, Симић Милутин, Николић Илија, Милановић Милан, Костић Миљко и 
Лазар Настасијевић. 
 Исплате помоћ и има да се извр ши на терет позиције на помоћ  
општинској сиротињи по буџету за 1943. го дину. 

II бр. 122. 
 Прочитане молбе за по моћ и то: 
Бр. 116/43. Јана Језела, старешине пољских избеглица,  ко јих  има у  Јагодини 
укупно 16 особа, међу којима су 7 особа стари и неспособни за рад и сасвим 
сиромашног  стања, а примају  од Српског црвеног крста на име помоћи свега по  
20 дин. дневно, што је сувише бедно према данашњим приликама. 
Бр. 14115/42. Албин Белака, избеглица из Словеније, који је стар и слаб. 
 Веће је узело у оцену ове предње молбе, па увиђ ајући те шку ситуацију у 
којој  се налазе избеглице из Пољске и Словеније, а на предлог пр етседника г.  
Ђорђевића, и на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Да се по предњим молбама изда на име помоћи за наступајуће  Божићне 
празнике и то: 
1) Јану Језелу,  старешини Пољских избеглица,  за њега и 15 лица његових  
земаљака избеглица из Пољске,  сума од 500.- динара коју ће он сразмерно  
поделити. 
2) Албину Белаку, избеглици из Словеније, сума о д 500.- динара. 
 Исплата да се изврши на терет позиције на помоћ избеглицама по буџету  
за 1943 год. 

III бр. 123. 
 Прочитане молбе за по моћ: 
Бр. 116/43. Јана Језела, старешине Пољских избеглица... 
Бр. 14115/4 Албина Бе лака, избеглице из Словеније... 

Решава: 
 1) Да се седморици избеглица из Пољске, за рад неспособни, издаје на 
име помоћи месечно по 600.- динара, укупно 4.200.- месечно, почев од 1. јануара 
до 31. маја 1943 године, по списку, који ће Јан Језела, старешина Пољских  
избег лица поднети, а помоћ се има исплатити сваком појединцу лично, на 
потпис списка; 
2) Албину Белаку, избеглици из Словеније, да се издаје по 600.- динара месечно, 
почев од 1. јануара 1943 г. па на даље, такође до 31. маја 1943 г. када ће се 
поново решавати о наставку или укидању помоћи. 
 Исплата ове помоћ и има пасти на терет одговара јуће позиције на помоћ  
избег лицама по буџету за 1943 г. 

IV бр. 124. 
 Прочитана је молба за новчану помоћ, по којима је претседник г. 
Ђорђевић изложио Већу, шта је у молбама појединаца наведено. 
 Веће је про ценило наводе у молбама, нашло је да су сва лица која су  
поднела молбе, имовног  стања сиромашног и да им треба притећи новчаном 
помоћи. 
 С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
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 Да се ниже именованим лицима издаје на име помоћи у новцу, и то: 
 1) Донки С. Комад, ученици III разр. Гимназије, (ул. Љубе Симића 20) 
почев од 1. јануара до 30 јуна 1943 г. месечно по динара 400.- 
 2) Даници Милошевић, жени болесног мужа Драгутина Милошевића,  
(која има петоро деце) станује у ул.  Косанчићевој 23, почев од 1 јануара до  
конца 1943 г. месечно по динара 1.000.- 
 3) Сретену Марковићу, ратном инвалиду (Косанчићева 14) почев од 1.  
јануара до конца 1943 г. месечно по динара 500.- 
 4) Наталији Нарант, удови пок. Бранка Наранта, контро лор а цена у  
Јагодини, који је у мро а није био  стекао  право на пензију, иста станује у ул. Кр.  
Петра 89, почев од 1. јануара па до конца 1943 г. месечно по дин.300.- 
                  Свега динара 2.200.- 
 Исплата ове помоћи пада на терет позиције на помоћ општ. сиро тињи 
буџета за 1943 г. 

V бр. 125. 
 Прочитана молба г. архит. Г. Радмила Радосављевића, техн. в. пристава 
при Окружном начелству у Јагодини, под бр. 14818/42 коме је решењем 
Окру жног начелства бр. 7159 од 14-IV-1942 г. додељена дужност да у  
слобо дним часовима,  
 
када окружни послови то дозвољавају, обавља и дужност општинског архитекте,  
са правом на награде које му Градско веће бу де одредило правилником о  
наградама за техничке послове-изласка и прегледа грађевина и т.д. 
 Поред тога он је радио и на општинским пословима кроз читавих осам 
месеци,  па моли да му се у име дневнице за изласке поводом општинских  
грађевинских послова до конца 1942 године исплати сума од 3.500 динара. 
 Веће увиђа оправданост захтева г. Радосављевића, и пошто је 
Поглаварство у 1942 г. имало уштеду, јер није поставило сталног инжињера, то  
се молба г. Радосављевића има уважити. 
 На основу изложеног и на предлог претседника г. Ђорђевића, Веће, на 
основу ч л. 88 З акона о град. општинама једног ласно 

Решава: 
 Да се архитекти г. Радосављевићу Радмилу, техн. в. приставу при 
Окру жном начелству у Јагодини, исплати сума у 3.500.- динара на име излазака 
и радова по општинским техничким пословима од априла 1942 г. до конца исте 
године. 
 Ова исплата да се изврши на терет непредвиђених расхо да по буџету за 
1943 годину. 

VI бр. 126. 
 Прочитан акт бр. 14300/42 следеће садржине: 
 Чабрић Милутин, п. поручник српске страже, 16 децембра 1942 г. 
Јагодина, моли хонорара за надзор над градском милицијом. 
 Командиру одреда српске државне страже,-Јагодина, 
 Према усменом наређењу командира а у споразуму са претседником 
градског поглаварства у Јаго дини, одређен сам за командира градске милиције 
која врши осигурање железничке пруге. 
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 Према томе наређењу, ја свакодневно после 15 часова присуствујем 
распореду ове страже у градском поглаварству, дајем стражи знаке 
распознавања, дајем инструкције и упућујем на правилно и савесно вршење 
службе, сем тога, вршим повремено обилазак страже на пру зи и уопште старам 
се да се служба на време наступи и да се савесно и исправно врши.   
 Сав овај посао обављам ван канцеларијског времена и поред редовне 
дужности. Наиме, канцеларијско време у јединици у којој служим је до 15 часа,  
а ја посао око градске милиције обављам после тога времена. Специјално  
приликом обиласка страже, коју обилазим по ноћи. Приликом обиласка сваки 
пут пређем око 9 км. у оба правца од станице. Услед тога дерем и онако врло  
слабу обућу, поред других непријатности које ова служба на прузи по ноћи 
намеће. 
 Услед изложеног молим Командира за дејство код градског поглаварства,  
да ми се за о ву ванредну службу одреди извесни хонорар. 
 Одред српске државне градске страже бр. 1168, 16. децембра 1942 год.  
Јагодина. 
 Градском поглаварству Јагодина,-Предња молба напред именована 
доставља се наслову с молбом на одобрење. 
     Командир капетан I класе 
           Тих. Милојковић с.р. 
 Претседник г. Ђорђевић Тома саопштава Већу да су наводи у предњем 
акту истинити, да је г. Чабрић одиста обављао наведене послове и да заслужује 
да му се један хонорар одреди. 
 Веће сагласно са предњим предлаже и на основу чл. 88 Закона о град.  
општинама једногласно 

Решава: 
 Да се Чабр ићу Милутину, п.  поручнику Српске страже у  Јагодини 
исплаћу је по 50 динара дневно, на име дневнице-хонорара за прековремени рад 
око распоређивања грађана ове општине на стражу за чување железничке пруге 
у атару ове градске општине, по посто јећим наређењима немачких војних  
власти. 
 Дневница му има следовати поч ев од 1. јануара ове године за сваки дан 
рада, све дотле док се поменуто стражарење бу де вршило. 
 Исплата ове суме пада на терет позиције непредвиђених расхо да по  
буџету за 1943 годину. 

VII бр. 127. 
 Прочитан је предмет бр. 14283 /42. из кога се види да је Одред српске 
државне градске страже у Јаго дини узео од овд. бакалске радње Илије Б.  
Цветковића по рачуну од 6. новембра  1942 г. кухињско посуђе, за потребу 
одреда исте страже, у износу од 4.475.- динара коју суму треба исплатити.  
Одред градске страже нема могућности да ову суму плати, већ моли да то  
исплати Градско поглаварство. 
 По предлогу претседника Веће је сагласно да се ова сума исплати из касе 
ове градске општине, пошто градска стража, ма да је државна установа, ипак 
служи јавној безбедности и самога града. 
 С тога а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће 

Решава: 
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 Да се овд. бака лској радњи Илији Б. Цветковића исплати сума од 4.475.- 
динара, за испоручено кух ињско посуђе Одреду Српске државне гр адске страже 
у Јагодини по поднетом рачуну. 
 Исплата ове су ме има пасти на терет позиције на непредвиђене расхо де 
по буџету за 1942. годину. 

VIII-бр. 128 
(не постоји рад по овој тачки) 

IX-бр. 129. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу,  да је лист Донауцајтунг, ко ји 
излази у Београду, у току 1942 г. прибавио  податке о  нашем граду  Јаго дини, и у  
размаку од више месеци штампао о пширнији приказ Јаго дине, јер  се није мог ло  
одбити да се то учини. За  те приказе (огласе) који су штампани доста пута, тај 
лист тражи да му се плати дин: 16.184.- 
 Штампањем овог приказа Јагодине наш град је упознат може се рећи 
широм целе Европе, те ова сума неће бити бескорисно утрошена. Предлаже 
Већу да одобри исплату о ве суме.   
 Веће се у потпуности с лаже са излагањем претседника г. Ђорђевића па на 
основу ч л. 88 З акона о град. општинама 

Решава: 
Да се листу Донауцајтунг, који на Немачком језику излази у Београду,  

исплати сума у дин: 16.184.- динара, за више пута штампан приказ града 
Јагодине у истом листу, у току 1942 године. 
 Исплату извршити на терет позиције на непредвиђене по требе по буџету  
за 1943 годину.  

X- бр. 130. 
 Прочитана је молба бр. 14856/42 Љубише Станковића из Јагодине, који у  
име своје и осталих становника улице Кнеза Милете (ново насеље) моли да 
Поглаварство изда из своје шуме „Липар“ 6-комада бандера дужине по 8 метара,  
да би могли увести електрично осветљење у исти део улице, јер га нема. 
 Веће увиђа оправданост молбе, па на предлог претседника г. Ђорђевића и 
на основу ч л. 88 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се из општинске шуме „Липар“ изда молиоцу  Љубиши Станковићу 6-
комада бандера дужине од по 8 метара, које да се употребе за увођење 
електричног осветљења у новом насељу улице Кнеза Милете,  која је без 
осветљења. 
 Пошто су како молилац Станковић тако и остали становници новог  
насеља ул. Кнеза Милете скоро сви сиромашног стања, то све бандере издати 
бесплатно, а сви трошкови око преноса и други падају на терет молиоца и 
другова.  

XI-131. 
 Прочитан је протокол лицитације бр. 14811/42 по коме је на дан 28  
децембра 1942  г. издат под једного дишњи закуп општински празан плац код 
зграде бив. касарне градске страже, по цени од 220.- дин. месечно, досадашњем 
закупцу Димитрију Раденковићу, каменоресцу из Јаго дине. 
 Досадања цена била је 50.- дин.  месечно, али она није одговарала 
стварним ценама. Мишљења је да би овај закуп требало о добрити. 
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 Градско Веће познаје предњи општински плац и налази да је постигнута 
цена задовољавајућа, зато, на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се закуп празног општинског плаца код зграде бив. касарне 
градске страже, издат закупцу Димитрију Раденковићу, каменоресцу из 
Јагодине, по цени од 220.- динара месечно, почевши од 1. јануара до 31. 
децембра 1943.  године, по у словима које је Поглаварство прописало и закупцу  
унапред саопштило. 

XII-бр. 132. Такса о попаши 
 Види одлуку VIII- бр. 128. о општо ј такси у којој је унета и ова такса-
страна 196. овог записника. (Не постоји текст о длуке) 

XIII-бр. 133. Механски акцис 
 Види одлуку VIII бр. 128. о општој такси у којој је унета и ова такса-
страна 196. овог записника. (Не постоји текст о длуке) 

XIV-бр. 134. 
 Прочитан је израђе н Правилник за наплаћивање грађевинских такса,  по  
коме треба наплаћивати таксе у корист регулационог фонда о вог Пог лаварства 
за бу џетску 1943 годину. 
 Веће је узело у претрес предвиђене таксе у правилнику, проценило  
садање прилике, па је нашло да ове у правилнику предвиђ ене таксе ваља 
наплаћивати, јер су исте и до сада наплаћиване.  Неке од њих ваљало је 
повећати, с обзиром на измењене прилике.   
 С тога, а на ос нову чл. 103 и 126.  Грађевинског закона у вези са чл. 88  
Закона о град. о пштинама Веће 

Решава: 
 Да се у буџетској 1943 години наплаћују грађ евинске таксе у корист 
Регулационог фонда Градског поглаварства у Јагодини онако и у оноликом 
износу, како их је Веће утврдило по приложеном правилнику. 
 Ову одлуку уједно са приложеним правилником спровести на одобр ење и 
даље по закону поступити. 

XV бр. 135. 
 Претседник извештава Веће, да по прописима чл. 96 Уредбе о  
општинским службеницима бив. Моравске бановине, ваља на поч етку године 
изабрати једног већника за судију а другог за заменика судије Дисциплинског  
суда за извиђање и суђење кривица које би учинили општински службеници 
општина на територији среза беличког, а ко ји суд има да ради при среском 
начелству. 
 Веће, на основу изложеног и чл. 89. Закона о град. општинама 

Решава: 
 У Дисциплински суд по Уредби о општинским службеницима при срезу  
беличком за 1943 годину бирају се градски већници и то : 
 за судију: г. Христифор Тасић, казанџија 
 за заменика: г. Милутин Симић, опанчар. 
 О овоме известити Среско начелство и даље чинити шта треба. 

XVI бр. 136. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је прописом чл. 107.  
Закона о  градским општинама предвиђено, да се почетком сваке го дине ваља да 
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изберу дисциплинске судије за Дисциплински суд првог степена за кривице које 
би учинили градски службеници (Градског поглаварства) и у тај суд се бирају  
два градска већника за судије и два за заменике,  које Веће бира. Предлаже да се 
тај избор изврши. 
 Веће, на основу чл. 107. За кона о град. о пштинама 

Решава: 
  Градски дисциплински суд првог степена при Окружном начелству у 
Јагодини за 1943 годину, Веће избира градске већнике и то: 

1) За судију г. Настасијевић Лазара, адвоката 
2)За судију г. Бранка Ђорића, трговца 
а за заменике: 
г. Јосифа Ве личковића, часовничара и 
г. Светолика Ристића, трговца, сви из Јагодине. 

XVII бр. 137. 
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је чл. 108 Зак. о град.  

општинама прописано, да градско веће у месту у коме је седиште окружног  
начелства, почетком сваке го дине ваља да избере два градска већника за судије 
у Виши дисциплински суд и два већника за заменике судијама, за суђење 
кривица  
 
градским службеницима које би ови у току године учинили.  Позива Веће да 
избор изврши. 

Веће, на основу чл. 108 Закона о град. о пштинама 
Решава: 

У Виши дисциплински суд по закону о градским општинама, бирају се: 
1) За судију г. Јован тасић, индустријалац 
2) За судију г. др Богић Вукићевић, лекар 
3) За заменика г. Илију Николића, трговца, 
4) За заменика г. Мијалка Поповића, хотелијера, сва четворица градски 

већници. 
XVIII бр. 138. 

Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је по про пису чл. 96  
Уредбе о општинским службеницима бив. Моравске бановине потребно да 
Градско веће, у почетку го дине, избере једног судију и једног заменика за 
Дисциплински суд II степена, који има да суди у другом степену по кривицама 
општинских службеника на територији Округа моравског. Позива Веће да избор  
изврши. 
 Веће на основу изложеног и ч л. 89 З ак. о град. општинама 

Решава: 
 У Дисциплински суд II степена по Уредби о општинским службеницима 
на територији Округа моравског за 1943 годину, Веће изабира: 
 1) за судију г. Драгољуба Уро шевића, бр авара 
 2) за заменика г. Ристу Илића, трговца, оба градска већника. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа      Оверавају гр адски већници            Претседник 
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Записник 

 
31-редовне седнице Градског већа Општине града Јагодине, одржане на 

дан 12. јануара 1943 год. у 3 часа по по дне, у градској кући у Јагодини 
Дневни р ед: 

(Следећи) 
 Седници присуствују вечници и г.г. Урошевић Драгољуб, Настасијевић  
Лазар, Таушановић Предраг, Бекерус Јосиф, Величковић  Јосиф, Тасић  Јован, др.  
Вукићевић Богић, Јоцић С. Милан, Митровић И. Милутин, Тасић Христифор,  
Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра,  
Степановић Душан, Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић Милутин,  
Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњановић  
Милутин, Стојковић Анђелковић. Укупно 23 већника. 
 За овераче записника изабрани су већници г. г. Драгољуб Урошевић и 
Предраг Таушановић. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 443. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и даје реч г. др. Бранку  
Максимовићу, овлашћеном архитекти из Београда, коме је уступљена у израду  
идејна скица за регулациони план града Јаго дине. Он опширно излаже Већу  
израђ ене припремне р адове и нацрте за израду идејне скице. 
 После дуже дискусије по овом питању Градско веће, на основу чл. 7  
Грађе в. закона 

Решава: 
 Да се решења питања регулације реке Белице, отварања нових  
саобраћа јних артерија мреже зелених површина и места за јавне грађевине, ко ја 
су у површинском плану 1:5000 графички представљања, немају сматрати као  
обавезна приликом израде идејне скице регулације, но да се могу и другачије 
решавати, ако и како то Градско веће нађе за сходно и потребно. 

II бр. 444. 
 Прочитана молба бр. 234/43  Националне службе за обнову Србије у  
Јагодини, од 11-I-43 бр. 105,  да се на 40 младића који су сиромашног стања 
издаје по  50 дин.  дневно од 15 јануара до 31 марта 1943  г. а они  ће радити за то  
време по налозима Пог лаварства. 

Решава: 
( не постоји одлука по овом питању) 

III бр. 445. 
 По молбама за помоћ, на о снову чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се почев од 1 јануара 1943 г. па до конца исте године исплаћује из 
касе општине града Јагодине на име новчане по моћи месечно и то: 
 1) Перки у дови по к. Живојина Нинића,  бив. општ.  рабаџије, (  за себе  и 
ћерку) дин. 600.- 
 2) Драги удови пок. Љубомира Вујичића, бив. општ. рабаџије  дин. 500.- 
 3) Лепосави Милутиновић, домаћици (Караматићева 22) дин. 500.- 
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 4) Зорки удови пок. Ђоке Ђорђевић, пиљара (Левачка 28)  дин. 300.- 
 5) Катици Јовић, домаћици (Караматићева 20) дин. 300.- 
                         Свега  дин.    2.200.- 
 Исплата пада на терет позиције на општинској сиротињи по буџету за 
1943 годину. 
 Са о вим је седница закључена. 
 
 Деловођа               Оверавају градски већници               Претседник 
 

Записник 
 
 32 редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, о држане на 
дан 18-ог фебруара 1943 г. у 3 часа по подне, у градској кући у Јагодини. 

Дневни р ед 
(Следећи) 

 Седници присуствују  већници г.г. Урошевић Драгољуб, Настасијевић  
Лазар, Величковић Јосиф, Тасић Јован, др. Вукићевић Богић, Илић Риста, Ђорић  
Бранко,  Јоцић Милан,  Нешић М иодраг,Тасић  Христифор, Момиро вић Радосав,  
Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејић Андра, Манојловић Миладин, Илић  
Сима, Симић Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић  
Светолик, Лазаревић Живојин, Сто јковић Анђелко, Маловић Љуба. Укупно 23 
већника. 
 Пошто је дошао довољан број, претседник г Тома Ђорђевић отвара 
седницу. 
 За овераче записника изабрани су већници г. г. Драгољуб Урошевић и 
Риста Илић. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 1676. 
 По реферату бр. 1342/43 о преосталој готовини од конца 1942 г. Веће, на 
основу ч л. 122 у вези са ч л. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се преостала готовина на концу буџетске 1942 г. у суми од дин.  
394.298,73 динара пренесе у буџет Општине града Јаго дине за 1943 годину, и 
употреби за покриће расхо да у истој години. 

II бр. 1677. 
 О платама особ ља општине града Јаго дине за буџетску 1943 г. Градско  
веће на основу чл. 88 Зак. о град, општинама 

 
Решава: 

 Да плате особљу о стану исте као  што су биле у 1942 години, у  износу од 
дин. ... месечно, а повећа се награда за вршење дужности претседнику од 4.000. 
на 10.000-дин. месечно а потпреседнику од 2.800 на 6.000 дин. месечно. 

III бр. 1678. 
 Такође се утврђује и привремени додатак на службу особљу на 994.800-
дин. годишње, односно 82.900-дин. месечно. 

IV бр. 1679. 
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 Буџет Стручне про дужне школе за 1943 го дину у износу од дин. 80.500-  
одобрен и р ешено да се та сума унесе у општински бу џет. 

V бр. 1680. 
 Буџет Основне школе за 1943 г. у износу од дин. 159.900- одобрен, да се 
унесе та сума у општински буџет. 

VI бр. 1681. 
 Питање крчења Липара одложено за доцније, док се са стручњацима 
проучи. 

VII бр. 1682. 
 Буџет Општине града Јагодине за 1943 буџетску го дину усвоје по  
предлогу: ( Не постоји записник) 

VIII бр. 1683. 
 На основу поднете молбе бр. 1308 Веће на основу чл. 88 Зак. о  град.  
општинама 

Решава: 
 Да се молиља Јулијана удова пок. Свето лика Никодијевића, бив.  
кафеџије из Јагодине, ослободи плаћања кирије на три општинска дућана на 
зеленој пијаци у Јагодини за три  месеца од по 1.100.- дин. месечно, укупно са 
3.300- дин. 

IX бр. 1684. 
 По поднетим молбама а на основу чл. 88 у  вези са Наредбом о план.  
пољоприв. производњи за 1942/43 г., Веће 

Решава: 
 Основној школи и Гимназији не може се дати друго земљиште за 
обрађивање осим онога у површини до 2 хектара. Које је уступљено бесплатно,  
одлуком овог Већа о д 6 новембр а 1942 г. бр. 12504/42, пошто Пог лаварство не 
располаже другом земљом за наведене сврхе.   
 Гимназији у Јаго дини уступа се бесплатно у обрађ ивање и сејање 
повртарских усева и оно земљиште од Вашаришта, у близини гвозденог  моста 
на Белици и циглане „Бе лица“, у површини око 50 ари,  ко је је било и прошле 
године у ступљено за исти циљ. 
 Обе школе су дужне да нађу пута и начина да уступљено им земљиште 
ваљано  обрађују и усеју повртарским усевима, како би се земља што боље 
искористила. 
 Са о вим је седница закључена. 
 Деловођа             Оверавају градски већници             Претседник 

 

 
Записник 

 
33 редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, о држане на 

дан 27 јануара 1943 г. у 3 часа по подне у градској кући у Јагодини. 
 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски већници 
осим тројице, који су  на путу, приступљено је про зиву, па је нађено да су дошли 
већници: г.г. Клефиш Тео дор, Урошевић Драго љуб, Бекерус Јосиф, Тасић Јован,  
Др Вукићевић  Богић, Јоцић Милан,  Митро вић И.  Милутин, Тасић Христифор,  
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Момировић Радосав, Ненковић Коста, Андрејевић Андра, Николић Илија,  
Симић Милутин, Поповић Мијалко, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир,  
Ристић Светолик, Дамњановић Милутин. Укупно 18 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Закона 
о град. општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже 
да се изаберу два већника а за оверу овог записника. 
 Веће изабра за овераче  већнике г.г. Милана Јоцића и Милана Б.  
Милановића. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I . 2057. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић, прочита акт бр. `1906 Националне службе 
за об нову Србије у Јагодини бр. 530 од 25 фебруара 1943 г., који гласи: 
 „Молим за дејство да се од стране Већа тога Поглаварство издејствује 
одобрење, да се Националној служби за обнову Србије у Јагодини одобр и 4-5 
хектара земљишта од утрине више имања о вдашње Учитељске школе. 
 Ово  земљиште обрадиће и засејаће Национална служба, а доб ијени 
услови употребиће се наполице са градским поглаварством, ради исхране 
сиромашних грађана у Јагодини, за кухињу Дома стараца-старица и осталих  
незбринутих. 

Како је време повољно за орање, то молим за хитно одобрење по  овоме 
како би на време приступио предвиђеним пословима. Окружни реферат 
Националне службе М лад. Ж ивановић с.р. 
 Веће је узело у претрес ово питање па је нашло да се може уступити по  
предњој молби од општинске утрине више имања Учитељске школе до 6  
хектара за усејавање кромпира и других повртарских  усева Националној служби 
у наполицу. 
 После овог а по предлогу претседник Већа ј едног ласно на основу чл. 88  
Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се Националној служби за обнову Србије у Јагодини уступи од 
општинске утрине више Учитељске школе у Јагодини површине до 6-хектара, с 
тим да Национална служба то земљиште пооре и обради за сејање кромпиром и  
нешто мало другим повртарским усевима; да се она стара и набави потребно  
семе; да усеве кроз потребно време обрађује и негује; да бербу изврши у 
споразуму са поглаварством, у присуству органа кога претседник буде одредио,  
и да се добијени плодови поделе на два равна дела: један Националној служби а 
други Поглаварству за потребе сиромашних становника у Дому стараца, и 
других према могућности. 
 Пошто је дневни р ед исцрпљен ова седница је завршена. 
          Деловођа                      Оверавају градски већници                Претседник 
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 34 редовне седнице Већа градског поглаварства у Јагодини, о држане на 
дан 23. марта 1943 г. у градској кући у Јагодини. 

Дневни р ед: 
(Следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски већници 
осим шесторице, који су на путу, приступљено је про зиву, па је нађ ено да су на 
седницу дошли већници: г. г. Бекерус Јосиф, Величковић Јосиф,  Јоцић Милан,  
Митровић И. Милутин, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Ненковић  
Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра, Илић Сима, Симић Милутин,  
Миленковић Б. Милан, Пантић Чедомир,  Ристић Светолик,  Дамњановић  
Милутин, Поповић Мијалко, Маловић Љуба. Укупно 17 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о 
град. општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да 
се изаберу два већника за оверу записника. 
 Веће изабра за овераче већнике г. г. Миљка Костића и Симу Илића. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 2983. 
 Прочитана је молба бр. 2862/43 Надежде Милојковић из Јагодине, да јој 
се изда под закуп једна соба код општинске штале, у којој би смештала суву  
цреварску робу. 
 Веће је узело у разматрање ову молбу, па је нашло да Пог лаварству  
тражена соб а није потребна, и да се може издати у закуп. С тога, на предлог  
претседника, а на основу параграфа 88 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се једна празна соба код општинске штале изда под закуп Надежди 
Милојковић, из Јагодине, за смештај суве цреварске робе, по цени од 150.-  
динара месечно, док Поглаварству ова соба не затреба. 
 Услове за плаћање и о стало да пропише Поглаварство. 
 Соба се може издати одмах, а закуп има тећи од дана када се просторије 
заузму. 

II бр. 2984. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже Већу, да одобри да се од 
општинске утрине на Вашаришту почев од моста поред друма који води за 
Багрдан, са леве и десне стране друма, у наставку оног земљишта које је већ  
издато у обрађивање на овдашње школе, дода још једна површина око два до  
два и по хектара, најсиромашнијим грађанима града Јаго дине, затим 
чиновницима и пензионерима, у обрађивање за засејавање повртарских усева, и 
то по један ар на једно домаћинство, изузетно може и два ара на поро дице ко је 
имају велики број чланова а сиро машне су. Овим начином би се дала могућност 
сиромашним поро дицама да произведу најнужније повртарске производе за 
исхрану. 
 Веће је у потпуности сагласно са предњим предлогом, па на основу чл. 88  
Закона о град. о пштинама 
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Решава: 
  Да се од општинске утрине на Вашаришту, у наставку оних земљишта 
које је већ издато овдашњим школама у обрађивање, почев од моста на реци 
Белици,  лево и десно од друма који води за Багрдан,  изда површина око 2  до 2,5 
хектара, у обрађивање и усејавање повртарских усева првенствено породицама 
сиромашних грађана а затим пензионерима и чиновницима, тако да нико не 
добије мање о д једног ни више од два ара, што ће се распоредити према броју  
чланова породице и према расположивом земљишту. 
 На име закупне цене има се платити Општини града Јагодине 100.- 
динара по ару. Трајање права искор ишћавања издатог земљишта утврђује се до  
конца ове године, када ће се накнадно о длучити о овом земљишту. 
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III бр. 2985. 
 По молби Ане Штарк да јој се смањи такса на биоскопске претставе и 
одреди паушално плаћање, Веће је решило: да се молба одбаци као неоснована.  
Такса се не може смањивати ни мењати. 
 Пошто је дневни р ед исцрпљен ова седница је завршена. 
 Деловођа             Оверавају градски већници             Претседник 
  

Списак  
Избеглица кој има је  издата земља у обраду од стране оовог Поглаварства и 

приват них лица, а којима треба издати семе ради усејавања 
Име и презиме 
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Спас Фрањо 4 Караматићева 18 0,01 10 1 0,5 
Рот Роза 1 Кнез Милете  0,01 10 1 0,5 
Зора Јакоб 2 Штросмајеро ва 0,10 10 1 0,5 
Иван Д аскоблер 6 Ковачевачка 0,10 10 1 0,5 
Мирко Минић 6 Левачка 0,10 10 0 0,5 
Михајло Лазић 3 Караматићева 0,01 10 1 0,5 
Адам Новаковић 7 Таврића обор и 1,60 50 10 25 
Јелица Берисављевић 4 Левачка 0,10 10 1 0,5 

Спасенија Ивковић 1 Левачка 0,10 10 1 0,5 
Миодраг Милановић  Краља Петра 0,10 10 1 0,5 
Милосав Павличић 6 Танаска Рајића 0,10 10 1 0,5 
Радмила М илосављевић  Краља Петра 7. 0,10 10 1 0,5 
Миливоје Пражић 3 В. Путника 18 0,10 10 1 0,5 
Јосиф Острошки 3 Штросмајеро ва 0,10 10 1 0,5 
Павел Кумстек 3 Танаска Рајића 17 0,10 10 1 0,5 
Тома Бубановић 2 Барутана 0,10 10 1 0,5 
Маленшек Франчишка 1 Кнез Милете 0,10 10 1 0,5 
Људмила Фалетов 3 Железничка 0,10 10 1 0,5 
Стана Латес 4 Наполичар 0,80 20 20 - 
Драгутин Минић 8 Косанчићева 0,02 20 2 0,6 
Јован Суботић 5 Циглана Морава 0,35 30 2 - 
Мита Јовић 5 Краља Александра 0,01 10 1 0,5 

Ђорђе Ристић 7 Црногорска 0,01 10 1 0,5 
Милан Дракулић   0,30 15 2 10 
  свега 3,26 325 54 45 
 
Градско поглаварство                                    Шеф административног отсека 
17. априла 1943.                                                               Б. Спасић 
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Записник 
 

 35 редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, о држане на 
дан 29 априла 1943 г. у 4 часа после подне, у градској кућ и у Јагодини 

Дневи ред: 
(Следећи) 

 Пошто је установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници,  
осим тро јице, који су на путу, приступљено је позиву, па је установљено, да су  
на седницу  дошли већници г.г. Урошевић Драгољуб,  Настасијевић  Лазар,  Тасић  
Јован, Илић Риста, Ђорић Бранко, Јоцић С. Милан, Митровић Милутин, Нешић 
Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Ненковић Коста, Костић  
Миљко, Андрејевић Андра, Николић Илија, Илић Сима, Симић Милутин,  
Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњановић  
Милутин, Стојковић Анђелко, Љуба Маловић. Укупно 22 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање у смислу чл. 71 Зак. о  
град. општинама, то претс. Г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да се 
изаберу два већника за оверу записника. 
 За овераче су изабрани већници г.г. Јован Тасић и Миодраг Нешић.  
 После о вога приступљено је р аду. 

I – бр. 4461. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је Пог лаварство за 
годину и по дана, од како је он на управи Поглаварства, исплатило Државној 
хипотекарној банци целокупан дуг  ове општине,  који је на дан 19. октобра 1941  
год. као дан ступања њего вог на дужност, износио суму о д 3.356.745 динара. 
На овај начин за релативно кратко време Општина града Јаго дине, поред 
редовних издатака, одужила и овај велики дуг, који је дуго година тешко  
теретио градске финансије. Да овај дуг није исплаћен град би за још 18 го дина,  
колико би још трајао рок за о тплаћивање и исплату о вог дуга, имао да плати о ко  
динара 6.000.000.- што би за грађ ане претстављало терет који би кочио сав 
остали напредак града. Овако,  пак, Градско пог лаварство, ослобођено овог а дуга 
може много лакше да се брине о даљем унапређењу града и о  увођењу 
савремених потреба, што би било јако пожељно и што би требало и будуће 
општинске управе и да ураде. Претседник г. Тома Ђорђевић, коме већници за 
све ово  заблаго дарују на првом месту, оставља у аманет бу дућим општинским 
управама да на даље продуже овакву домаћинску политику и да се старају  
првенствено о напредку града, који је данас постао економски, трго вачки,  
индустријски, култур ни и финансијски центар Поморавља, те му треба 
поклонити наро читу пажњу. 
 Претседник показује г.г.  већницима тапије, планове, об лигације и друге 
исправе, ко је су о д стране Хипотекарне банке враћене, и саопштава Већу да ће 
се код овд. Среског суда скинути терети који су постојали на имању Општине 
града Јагодине, и да се ово пр имети по судским књигама.  Акта о скинућу терета 
послала је Хипотекарна банка Градском поглаварству. 
 Веће је, после дуже дискусије, у којој је од стране већника пр едложено да 
се ово објави грађанству или на други начин пуб ликује, на основу чл. 88 Зак.  
град. општинама донело једногласно ову 



мр Добривоје Јовановић 

 

 242 

Одлуку: 
 1) Веће прима на знање да је Хипотекарни дуг Општине града Јагодине 
Државној х ипотекарној банци од дин. 3.356.745 – у целости исплаћен. 
 2) Изјављује једнодушну захвалност претседнику Поглаварства г. Томи 
Ђорђевићу, на његовом савесном и озбољном управљању градском имовином и  
старањем за опште добро становништва града Јаго дине, јер се, благодарећи 
једино таквом његовом раду, могло постићи да се Општина коначно одужи, и 
моли га да овакву финансијску политику града и даље про дужи, да би и град 
Јагодина једном пошао напретку и постао најглавнији и најсавременији град у  
Поморављу; 
 3) Да се овакав рад Поглаварства, као леп пример, публикује у дневној 
штампи, како би и остали градови и општине пошле о вим путем. 

II бр. 4462 
 Прочитан је реферат бр. 3644/43 ко ји гласи: „Решењем Помоћника 
Министарства финансије од 11.III. 1943  г. под II бр. 17559 и накнадним 
решењем од 18.III.1943. II бр.  20601 одобрен је буџет овог Поглаварства за 1943  
год. 
 У истом решењу тачка 2 гласи: „Одобравам Правилник о извршењу 
буџета за 1943  г., с  тим да се у вези чл. 7 истог правилника има донети Статут у  
смислу чл. 91 Зак. о град. општинама, који ће регулисати сва питања у вези са 
висином накнаде за службена путовања како градским часницима тако и 
службеницима“. 
 Поступајући по предњем Поглаварство је израдило Статут о накнади 
путних трошкова часника и службеника градске општине града Јагодине за 
буџетску 1943 год. који се предлаже Већу на о добрење. 
 Веће на основу чл. 91 у вези са ч л. 88 Зак. о град. о пштинама 

Решава: 
 Одобрава се Статут о накнади путних тро шкова часника и службеника 
градске општине града Јагодине за 1943 годину, онако како је Пог лаварство  
предложило, под бр. 3644/43 од 6 априла 1943 г., у целини од чл. 1 до чл. 6  
закључно. 
 Статут ће имати обавезну снагу од 1. јануара 1943 г.  до закључно 31. 
децембра 1943 г., а по  њему ће се поступити када га о добри господин Министар  
финансије.  

III бр. 4463. 
 Прочитан је реферат бр. 3645/43 ко ји гласи: „Решењем Помоћника 
Министра финансија од 11.III.1943 XI бр.17550. и накнадним решењем од 
18.III.1943 г. бр. 20601, одобр ен је буџет Општине града Јаго дине за 1943 год. 

У истом решењу тачка 2 став четврти гласи: „исто тако има се у смислу  
чл. 83 и става 3 чл. 91 Закона о градским општинама донети Статут о висини 
накнаде претседнику и потпредседнику“ . 
 Веће је било предвидело у буџет месечну накнаду претседнику 10.000-
дин. месечно а потпредседнику 6.000. динара, али је горњим решењем 
Помоћника Министра финансија иста накнада (п лата)  умањена: Претседнику на 
7.000.- а потпредседнику на 5.000. дин месечно. Но ипак мора да се ово  
смањење одлуком Већа утврди, као  и Статут пропише. Статут је прописан под 
бр. 3645/43 који се предлаже Већу на одобрење. 
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 Веће на основу изложеног и ч л. 88, 83 и 91 Закона о градским општинама 
Решава: 

 1) Да се у буџетској 1943 го дини, поч ев од 1. јануара до закључно 31. 
децембра 1943 г., исплаћује из предвиђене буџетске позиције претседнику и 
потпреседнику месечно на име накнаде за вршење дужности у Градском 
поглаварству и то: 
 претседнику Поглаварства по 7.000. динара месечно 
 потпредседнику      „           по 5.000. динара месечно 
 2) Одобрава се у целини предложени Статут о накнади претседнику и 
потпредседнику Градског поглаварства у Јаго дини од чл. 1  до чл. 4 закључно,  
како је предложен од стране Градског пог лаварства под бр. 3645 од 6. априла 
1943 год. 

IV бр. 4464. 
 Прочитан је реферат бр. 3646 /43 ко ји гласи „Решењем Помоћника 
Министра финансија од 11.III.1943 г. под бр. 17559 и накнадним решењем од 
18.III.1943 г. бр. 20601, одобрен је буџет овог Поглаварства за 1943 год. У истом 
решењу тачка 2 став трећи гласи: „За исплату привременог додатка на службу  
градским службеницима Поглаварство ће донети одлуку у смислу решења 
Министарског савета М.с.  бр. 2904/42 и доставити је на о добрење Министарству  
финансија, преко надзорне власти. 
 Уз буџет је приложена одлука Већа III бр.1678 од 18.II.1943 г. којом је 
одобрено да се у буџет унесе сума у укупном износу дин. 994.800.- колико је 
стварно по списку особ ља потребно,  али је потребно у одлуци поменути 
предвиђена звања и појединачни додатак. Зато је потребно да се у томе смислу  
одлука донесе“. 
 Веће, на основу изложеног  и чл. 88 Зак. о град.  општинама и решења 
Министарског савета М.с. бр.2904/42 

Решава: 
 Да се привремени додатак на службу исплаћу је службеницима Општине 
града Јагодине из одобр ене позиције на привремени додатак на службу за 
буџетску 1943 го дину, службеницима, чија су места буџетска за 1943 г.  
предвиђена и то : 
 

Звање 
 

служ. Адм инистрат ивног 
отсека 

Деловођа 
Архивар 
Писар 1. класе 
4 писара 1. класе 
Писар тумач 
Писар 2. класе 
Писар 2. класе 
Писар 2. класе 
2 званичника  

служ. отсека 

бр. чланова 
поро дице 

 
 

1 
3 
2 

Самци 
3 
1 
- 
2 

Самци 
 

прив. додатак 
годишње 

 
 

15.600 
18.000 
16.800 
57.600 
18.000 
15.600 
14.400 
16.800 
28.800 

 

прив. додатак 
месечно 

 
 

1.300 
1.500 
1.400 
4.800 
1.500 
1.300 
1.200 
1.400 
2.400 
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рачуноводства 
Благајник  
Рачуновођа 
Контро лор 
2 таксатора 
2 таксатора 
4 таксатора 
Мерач 
Мерач 
Мерач 
2 помоћ. Мерача 

служ. Санитетског 
одељења 

Бабица 
Чувар кланице 
Гробар 
Гробар 
2 чистача 
3 чистача 
2 чистача 
служ. П олицијског отсе ка 
Чувар поља 
Чувар поља 
Чувар винограда 
2 чувара винограда 
Чувар шуме 
Чувар шуме 
Чувар потока 
Добошар 
2 циганска надзорника 

Отсек осталог особља 
Служитељ-вратар 
Служитељ-вратар 
Служитељ-вратар 
Позивар 
2 кочијаша 
Кочијаш 
Позивар 

Свега 

 
- 
1 
3 

по 1 
по 3 
по 2 

1 
3 
- 
 
 
 

Самица 
1 
2 
1 

по 3 
по 2 
по 1 

 
1 
3 
2 

по 1 
3 
1 
2 
3 

по 2 
 

1 
3 
2 
- 

по 3 
2 
2 

 
14.400 
15.600 
18.000 
31.200 
36.000 
67.200 
15.600 
18.000 
14.400 
31.200 

 
 

14.400 
15.600 
16.800 
15.600 
36.000 
50.400 
31.200 

 
15.600 
18.000 
16.800 
31.200 
18.000 
15.600 
16.800 
18.000 
33.600 

 
15.600 
18.000 
16.800 
14.400 
36.000 
16.800 
16.800 

994.800 

 
1.200 
1.300 
1.500 
2.600 
3.000 
5.600 
1.300 
1.500 
1.200 
2.600 

 
 

1.200 
1.300 
1.400 
1.300 
3.000 
4.200 
2.600 

 
1.300 
1.500 
1.400 
2.600 
1.500 
1.300 
1.400 
1.500 
2.800 

 
1.300 
1.500 
1.400 
1.200 
3.000 
1.400 
1.400 

82.900 
  

Колико се има исплаћивати службеницима Општине града Јагодине на 
име привременог додатка на службу, у буџетској 1943 го дини, а према овој 
одлуци, из буџетом предвиђене позиције. 

V бр.4465 
 Прочитан је реферат бр. 4305/43 ради вирманисања  по  парт. 6 позиц. 4  
буџета за 1943 год. 
 Веће усваја предлог па на основу чл. 120 Зак. о град. општинама 
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Решава: 
 Да се позиција 4 по партији 6 за набавку и исплату лекова, плаћање 
болничких тро шкова и друге потребе за ову и раније године за особље 
Поглаварства дин. 10.000 на терет позиције 1  партије 12  Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по овим гранама буџета од дин. 200.000 буџета 
Општине града Јагодине за 1943 год. 

VI бр. 4466 
 Прочитан је реферат бр. 4306 /43 ради вирманисања по парт. 6 позиц. 2 за 
1943 годину. 
 Веће  усваја предлог па на основу чл. 120 З ак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се по зиција 2 по партији 6  на набавку и исплату лекова за сиротињу за 
раније и ову го дину и плаћање болничких трошкова у дин. 10.000.- повећа са 
сумом од дин. 15.000 на терет позиције 1 партије 18, Кредит за недовољно 
предвиђене материјалне расходе по овим гранама буџета од дин. 200.000 буџета 
Општине града Јагодине за 1943 годину. 
 Пошто је дневни р ед исцрпљен седница је завршена. 
 Деловођа             Оверавају градски већници            Претседник 
 
 

Записник 
 
 36 редовне седнице Већа градског поглаварства у Јагодини, о држане на 
дан 5. маја 1943 год. у градској кући, у 4 часа по по дне, у Јаго дини. 

Дневи ред 
(следећи) 

 Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви градски већници 
осим тројице, који су ван места, приступљено је прозиву, па је установљено да 
су на ову седницу дошли већници г.г. Месић Јосиф, Величковић Јосиф,  
Урошевић Драгољуб, Настасијевић Лазар, Таушановић Предраг, Бе керус Јосиф,  
Илић Риста, Јоцић С. Милан, Митровић И. Милутин, Андрејевић Андра,  
Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић Милутин, Пантић Чедомир,  
Дамњановић Милутин, Др Путић Милан, Стојковић Анђелко, Поповић Михајло,  
Митровић Драгутин. Укупно 19 већника. 
 Како је дошао довољан број већника за решавање у смисли чл. 71 Зак. о  
градским општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и 
предлаже да се изаберу два већника за оверу записника. Веће изабра за овераче 
већнике г. г. Лазара Настасијевића и Мијакла Поповића. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I бр. 4745 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да му је од стране 
Крајскоманде у Јагодини усмено наложено, да се улица Светозара Марковића у  
граду Јагодини хитно оправи тако  да се направи тротоар  бар са једне стране 
улице, како  би се омогућио  подесан пешачки про лаз истом улицом за немачке 
официре, до станова у којима станују у овој улици. Крајскоманда је изјавила 
жељу, да се ово хитно изведе, за шта ће упутити Поглаварству и писмени налог. 
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 С обзиром на високе цене надница и материјала неби било, по мишљењу 
претседника г. Ђорђевића, корисно вршити генералну оправку целе улице, већ  
да се изради само  оно што  је најпотребније за пешачки пролаз. По његовом 
мишљењу требало би израдити само тро тоар са леве стране почев од куће 
Милана Јоцића па до Арачлијске улице. 
 Тротоар треба израдити тако да он буде сталан, према пројектованој 
ширини улице од 10 метара, како  се доцније исти не би рушио и да не би израда 
била вршена узалуд. Да би се направио стални тротоар потребно је исти 
направити на земљишту оних сопственика, поред чијих плацева, овај тротоар  
има да прође. По садашњој ситуацији лева страна је повољнија за израду  
тротоара, јер би са исте био слободан прелаз скроз, од улице Краља Петра до  
Арачлијске,  док би с десне стране улице кафана Настића спречила директан 
пролаз, а не би било препоруч љиво рушити сада о ву кафану. 
 По усменом споразуму са сопственицима, исти су изјавили да уступају  
бесплатно општини потребно земљиште, под условом да општина изради 
тротоар о свом трошку.Исто тако биће сопственици дужни да о свом трошку  
уклоне ограде као и све препреке, ко је буду стајале на путу да се тротоар  
изради.  Постоји кућа за становање лепосаве Жижић-Настић, на тротоару куда 
треба да про лази тротоар, али пошто  није време за рушење куће, то је мишљења 
да се тротоар доведе до куће а око  кућ е направи мали пролаз, тако да би ипак 
био могући про лаз тро тоаром, те би према томе само ова кућа о стала као сметња 
да тротоар не буде потпуно прав и чист. Осим тога, Драгиња Настић, чији је 
муж као и девер у заробљеништву, моли да се ограда испред имања браће 
Настића  помакне о тро шку о пштине,  пошто она није у материјалној могућности 
да то учини. 
 С обзиром на данашњу вредност имања као и да ће се Градско  
поглаварство трудити да цемент и шљунак добије по максимираним ценама,  
претседник г. Ђорђевић предлаже, да се тротоар изради о тро шку општине, с 
тим да се сопственицима општина не плати ништа за о дузето имање, јер мисли 
да ће то бити корисно по општину. 
 Од Крајскоманде ћ е накнадно добити писмени налог  а о д сопственика ће 
узети писмени пристанак на овај предлог. 
 Веће је узело у претрес ово питање па после дуже дискусије, а пошто  
улица Светозара Марковића одиста потребује оправку, јер је једна од најгорих  
улица у центру града, на основу чл. 88 и 89 Зак. о град. општинама 

Решава: 
1) Да се са леве стране улици Светозара Марковића, почев од куће 

Милана Јоцића па до Арачлијске у лице, направи бетонски тротоар у ширини од 
два метра, а на бази целокупне ширине улице од 10 метара, о трошку Општине 
града Јагодине; 
 2) Да овај тротоар изради Општина града Јагодине у  со пственој режији 
или путем директне погодбе са предузимачем; 
 3) Да сопственици имања преко којих има да се спроведе тротоар, немају  
права на накнаду за одузете им повр шине земљишта у циљу прављења тротоара 
и про ширења у лице, на основу њихо вог пристанка и ове одлуке; 
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4) Исплата за израду тротоара и набавку потребног грађевинског  
материјала (цемента и шљунка) има пасти на терет партије 5 позиције 6 буџета 
ове општине за 1943 г. 

II бр. 4746 
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је потребно да 

Општина купи још једног коња за запрегу, пошто општина има много послова 
око изношења ђубрета са улица, за запрегу у мртвачка кола, за превоз разних  
потреба по наређењима виших власти, итд., а нема довољно способне сто ке на 
расположењу. 

Веће је у  потпуности сагласно са  предлогом г. претседника, па на основу  
чл. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
Да се купи један коњ за радове по општинским потребама. 
Куповину да изврше потпреседник г. Миле Шохај и ч иновник-контролор  

Бранимир Д. Миловановић, било у Јагодини било у ком другом месту. 
Исплата купљених  коња да се изврши из партије 10 позиција 1 буџета о ве 

општине за 1943 год. 
III бр. 4747 

Претседник извештава Веће, да је општински павиљон са кафаном у  
парку „Арачлијски поток“, на основу одлуке Већа  бр. 13827 од 4. децембра 1942  
год., одобрене о д стране Окру жног начелства Округа мор авског бр. 32499 од 14-
XII-1942 г. издаван под закуп путем јавне у смене лицитације на дан 22 априла т.  
г. по прописаним условима, и да је лицитација оста ла на Танасија Тасића, каф.  
овд., за суму од 2.700 дин., по протоколу лицитације бр. 4224, ко ја сума није 
задовољавајућа, јер је сувише ниска. 

У међувремену Бранислав Вељковић, келнер из Јаго дине упутио је 
писмену понуду бр. 4560 од 4. ов.м. којо м нуди на име закупне цене до кра ја о ве 
године суму од 6.000 динара. 

Претседник г. Тома Ђорђевић сматра да је о ва понуда задовољавајућа. 
Веће је у зело у претрес ово питање па нашло да је понуђена сума од 6.000  

дин. потпуно задовољавајућа и да се има прихватити. 
После тога оно на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
Одобрава се да закупац општинског павиљона са ка фаном у  парку  

„Арачлијски поток“ града Јагодине до кра ја ове 1943 г. буде Вељковић  
Бранислав, келнер из Јагодине, по понуђеној цени од 6.000.- динара, а по  
прописаним условима, које је Поглаварство прописало и понуђачу на потпис 
саопштило. 

IV бр. 4748 
Претседник г. Тома Ђорђ евић прочита молбу Албина Бе лака, избеглице 

из Словеније, за по моћ. Он је по ранијој одлуци Већа добијао 600. дин. помоћи 
месечно, до  конца месеца маја т.  год. а сада моли да му  се помоћ  и даље даје,  
пошто је стар и за радове неспособан. 

Веће се сагласило да је молба оправдана, и с тога а на основу чл. 88  
Закона о градским општинама 

Решава: 
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Да се Албину Белаку,  избеглици, издаје новчана помоћ у 600- динара 
месечно, почев од 1 јуна 1943 г. па до краја 1943 год. 

Исплату вршити на терет одговарајуће буџетске позиције на помоћ  
општинској сиротињи за 1943 годину. 

V бр. 4749 
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је по наређењу војних  

власти Градско поглаварство морало изградити у марту месецу ове године 9  
земуница поред железничке пруг е за смештај цивилне страже, и то од 
Јагодинске железничке станице до преко  Беличког моста, нашта је утро шено  
8.100 динара, рачунајући по 900 дин. једну земуницу. 

Пошто је непредвиђени издатак потребно је да Веће донесе о длуку. 
Веће на основу чл. 88 Зак. о град. општинама  

Решава: 
Одобрава се издатак у  8.100 динара  г. Ђорђевићу Владимиру, зидару из 

Јагодине, за израђених девет земуница, о којима је напред речено с тим да исти 
издатак падне на терет непредвиђених  потреба предвиђених партијом 12  
позицијом 2 буџета ове општине за 1943 годину. 

VI бр. 4750 
 Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је по наређењу војних  
власти Градско поглаварство морало изградити у марту месецу ове године 9  
земуница поред железничке пруг е за смештај цивилне страже, и то од 
Јагодинске железничке станице до преко Лугомирског моста, на шта је 
утрошено 8.100 динара, рачунајући 900 дин. по једну земуницу. 
 Пошто је непредвиђен издатак потребно је да Веће донесе одлуку. Веће 
на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама 

Решава: 
 Одобрава се издатак у 8.100 динара Владимиру Ђорђевићу, зидару из 
Јагодине, за израђених девет земуница,  о којима је напред речено, с тим да исти 
издатак падне на терет непредвиђених  потреба предвиђених партијом 12  
позицијом 2 буџета ове општине за 1943 годину. 
 Пошто је дневни р ед исцрпљен седница је завршена. 
 Деловођа           Оверавају градски већници             Претседник 
 
 

Записник 
 

 37 редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, о држане на 
дан 13. маја 1943 г. у 4 часа после подне, у градско ј кући у Јагодини. 

Дневни р ед 
(следећи) 

 Седници присуствују 19 већника, чиме  је испуњен број у смислу чл 41. 
Зак. о град. општинама, и то : Настасијевић Лазар, Таушановић Предраг, Тасић  
Јован, Илић Риста, Јоцић Милан, Митровић Милутин, Нешић Миодраг, 
Ненковић Коста, Андрејић Андра, Николић Илија, Илић Сима, Симић Милутин,  
Милановић Б.  Милан, Пантић  Чедомир, Дамњановић Милутин, Др. Бутић  
Милан, Стојковић Анђелко,  Поповић Мијалко, М итровић Драгутин, Џелатовић  
Гвозден. Укупно 19 већника. 
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 На предлог претседника г. Томе Ђорђевића Веће изабра за овераче 
већнике: г.г. Андру Андрејевића и Косту Ненковића.  
После о вога приступило се раду. 

I бр. 5027. 
Претседник г. Тома Ђорђевић прочита реферат бр. 4594/43 ради одобрења 
завршних рачуна за 1942 годину. Исти рачу ни, у завршној фази показу ју следеће 
стање: Укупани приходи у 1942 г., са пренетом готовином из 1941 го дине,  
изнели су дин. 7.365.288,75 а укупни расхо ди дин. 6.970.990,02, салдо готовине 
у дин. 394.298,73 пренето је у ову 1943 годину. Предлаже да се овај рачун 
одобри, како би се послао на одобрење надлежним контролним властима. 
 Веће на основу чл. 122 Закона о град. општинама 
 
 
 

 

 
Ж 
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Решава: 
 Одобрава се завршни рачун годишњи Општине града Јаго дине за 1942  
годину, са напред изложеним стањем, с тим да пог лаварство  исте рачу не 
спроведе надлежним контролним властима, ради прегледа и коначног 
одобравања. 

II бр. 5028. 
 Прочитан је акт Националне службе за обнову Србије у Јагодини од 5  
маја т.г.  бр. 1346, који гласи: „Национална служба на територији Округа 
моравског има на обраду око 15  ха земљишта, које је највећим делом већ  
засејано, а један део засадиће се парадајсом. 
 За ову сврху неопходно је потребно Националној служби 2.000 комада 
коља као  пр итке за парадајс,  ради чега молим г. претседника да одобри,  да се 
ово под надзором чувара шуме у Липару, одобри те да се шума не оштети а да 
се ипак коље изабере. 
 Како је ствар врло хитна, молим да се ово одобри што пре, то да се 
људство може послати ради сече. 
 Ако  се о во не може добити бесплатно, Национална служба пристаје ово и 
да плати. Окр. р еферент националне службе М лад. М. Живановић“. 
 Веће је узело у оцену ову молбу и после дискусија, а на предлог г.  
претседника, на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Одобрава се да се из општинске шуме ове општине у „Липару“  исече до  
2.000 комада тањих колаца као притке и да се уступи Националној служби за 
обнову Србије у Јагодини, ради употребе за притке за парадајз. 
 Сечење да се изврши од стране људства Националне службе по упутству  
и под надзором општинског чувара шуме, али тако да се може сећи само  
грабовина и кленовина, ради про шчићавања шуме на оним деловима Липара г де 
је шума густа и где је сеча ситног дрвећа треба граба и клена потребно. 
 Притке-коље да бу де дужине око 1.50 до 2 метра најду же, а уступа се 
Националној служби под условом да све то коље на јесен, после бербе парадајса 
врати Поглаварству, да би се употребило у сврху како Веће буде решило. 

III бр. 5029 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је у Јаго дини образована 
кухиња за исхрану сиромашне деце, коју  помажу добри људи из Јагодине, у  
кухињи се хране махом сиромашни ђаци, којих има о ко 100. 

Да би кухиња могла да испуњава свој задатак претседник г. Тома 
Ђорђевић предлаже да се Оделењу за исхрану изда једна паушална сума,  на име 
помоћи од стране Општине града Јаго дине,  која ће се сума употребити ради 
куповине разне зелене хране и других намирница потребних за кухињу. 
 Градско веће се слаже у потпуности са предњим предлогом г.  
претседника на основу чл. 88 Закона о град. општинама. 

Решава: 
 Да се на име помоћи за издржавање кух иње за исхрану сиро машних ђака 
и деце изда сума од 20.000.- динара Одељењу за исхрану при овом 
Поглаварству, које ће се из ове су ме вршити потребне набавке за кухињу. 
 Исплату извршити на терет позиције на издржавање општинске 
сиротиње по буџету за 1943 годину. 
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IV бр. 5030. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже Веће да изабере три већника у 
одбор за израду Статута за службенике овог Поглаварства, у смислу прописа ч л.  
100 Зак. о град. општинама, јер Пог лаварство још нема израђеног статута, и са 
тим треба једном свршити, да би се службеници могли обезбедити. 
 Веће се слаже са предлогом г. претседника па на основу  чл. 100  Закона о  
град. општинама 

Решава: 
 У одбор за израду Статута за градске службенике овог Пог лаварства 
бирају се градски већници г.г. Лазар Настасијевић, адвокат, Гвозден Џелатовић,  
адвокат и Мијалко Поповић, хотелијер. 
 Израђени пројекат статута поднети Већу на предлог и решење. 

V бр. 5031 
 Прочитана је молба Николе Д. Џуфића, вршиоца ду жности правног  
референта овог Поглаварства, од 11 маја т.г. бр. 5019/43, да га Веће утврди за 
правног референта, и да му по већа принадлежности. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже да се молби изађе у сусрет, јер  
молилац испуњава прописане услове за правног референта, а на дужности је од 
пре две године,  и показао је како марљивост тако и спрему у пословима, те га 
као ваљаног чиновника препоручује. Што се тиче молиочевог захтева да му се 
принадлежности повећају, то се не може у овој години извести, пошто позиције 
на плату правног референта по буџету за ову годину није предвиђена. 
 Веће, на основу чл. 99 и 101 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Утврђује се за правног референта Градског Поглаварства Никола Д.  
Џуфић, писар I класе овог Пог лаварства и вршилац дужности правног  
референта, са истим принадлежностима писара I класе, које је и до сада имао,  
пошто овогодишњим буџетом није предвиђ ена позиција на плату правног  
референта. 

VI бр. 5032. 
 Прочитане молбе за по моћ: 
 Бр. 5013 Милице Томић, домаћице из Јаго дине, ради школовања кћери 
Олге, ученице IV године Стручне учитељске школе у Београду; 
 Бр. 5014 Петра Марјановића, касапског  радника, ( Косанчићева 18) који је 
остарео и ослабио а сиромашног је стања; 
 Бр. 5015 Симке Ј. Милошевић, домаћице,  за себе и дво је деце, пошто је 
сиромашног стања а муж Јован Милошевић јој умро; 
 Бр. 5016 Јулке Товић, удова (Кн. Милете бр. 9) за себе и једно дете. Она 
је до кра ја маја т.г.примала по 400 дин. месечно, али пошто јој је болесна једна 
рука, не може да ради, то моли да јо ј се ова помоћ настави до кра ја године. 
 Веће је узело у расматрање предње молбе, па је по личном познавању 
именованих а на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама донело следеће  

Решење: 
 1) Да се Милици Томић,  домаћици, изда на име новчане помоћи за месец 
јуни и јули о ве године по 600.- динара, свега 1.200.- 
 2) Да се Петру Марјановићу, касапском раднику  изда на име новчане 
помоћи о дједном 500.- динара; 
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 3) Да се Симки Ј. Милошевић настави издавање новчане помоћи од 1  
јуну до краја 1943 г. по 600 дин. месечно и 
 4) Јулки Товић, удови од 1 јуна до краја 1943 год. по 400 динара месечно. 

VII бр. 5033. 
 Прочитана молба Јона Језеле, старешине Пољских избег лица у Јаго дини,  
да и од 1 јуна т.г. настави издавање но вчане помоћи за 7 лица неспособних за 
рад, којима је до конца месеца маја т.г. помоћ издавана по одлуци Већа од 
јануара месеца ове године. 
 Веће је узело у претрес ову молбу, па увиђајући оправданост исте, по  
предлогу претседника а на основу ч л. 88 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Да се од 1 јуна до краја 1943 г. издаје на име новчане помоћ и по 600 
динара месечно следећим пољским избеглицама, који у Јагодини живе:

12
 

 1) Бухону Владиславу, 2) Терки Станиславу,  3) Марусик Антонију, 4)  
Станчик Бо леславу, 5) Језели Јану, 6) Рачик Франциски и 7) Једрцејцак 
Бранислави; свега месечно 4.200.-  
 Овим је седница завршена. 
 Деловођа         Оверавају градски већници          Претседник 
 
 

Записник 
 
 38 редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јагодини, о држане на 
дан 21 јуна 1943 г. у 4  часа после подне у градској кући у Јагодини 

Дневни р ед  
(следећи): 

 Седници присуствују 19 већника, чиме је испуњен довољан број у смислу  
чл. 71 Зак. о град. општинама, и то: Настасијевић Лазар, Бекеру с Јосиф, Нешић 
Миодраг, Тасић Христифор,  Момировић Радисав, Ненковић Коста, Костић  
Миљко, Андрејић Андра, Николић Илија, Илић Сима, Симић Милутин,  
Милановић Б. Милан, Пантић Ч едомир, Дамњановић Милутин, др.  
ПутићМилан, Стојковић Анђелко, Поповић Мијалко, Маловић Љуба,  Џелатовић  
Гвозден, укупно 19 већника. 
 На предлог претседника г. Томе Ђорђевића Веће изабра за овераче 
већнике г.г. Поповића Мијакла и Стојковића Анђелка. 
 После о вога приступљено је р аду. 

I Бр. 6313. 

                                                 
12 Курјер Пољски, Б укурешт 14.септембра 1940. Лист доноси допис из Ј агодине у коме 
описује прилике у Јагодини и истиче да ј е Јагодина добро уређено и економски добро 
ситуиран град. Јагодина је једна од житница Југославије. Хигијенски услови су 

углавном добри. У Јагодини је борав ило већ више од три месеца око 100 Пољака,  
већином жене и деце. Они су углавном пореклом из предела к оје су окупирали С овјети.  
Однос српског становништва према пољским емигрантима је веома срдачан и 

пријатељски. Месне власти настоје да на сваком кораку олакшавају Пољацима 
егзистеницију. Л ист изражава бојазан з а пољске емигранте, пошто је скупоћа све већа, а 
зима ј е на прагу. Пољаци се надају да неће бити остављени без помоћи. 
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 Претседник г. Тома Ђорђевић реферише Већу, да треба већ сада повести 
рачуна по питању огрева за идућу зиму, које је, по његовом мишљењу, важније 
за сада но и питање хлеба, јер је решавање питања исхране услед постојећих  
забрана не у нашој моћи већ се решава од стране Житарске централе и 
надлежних власти у Беогр аду. 
 Поглаварство је од централе за дрва и огрев добило дозволу за 3.000 
кубних метара дрва из државне шуме Јухор али тако да се из исте шуме извуку  
сваких 1.000 кубних метара тек пошто се за Београд превезу 3.000 куб. метара. 
 Како је питање превоза дрва кулуком врло слабо и лабаво  то г.  
претседник верује да ми на овај начин нећемо извести ни 1.000 кубних метара 
што је и сувише недовољно. 
 И питање превоза угља скопчано је са великим тешкоћ ама, јер за сада 
превозних средстава нема, те налази да је у интересу снабдевања гражана 
дрвима потребно да се посече сва општинска шума у Липару и да се преко  
одбора за исхрану и огрев у врло скученим количинама раздели грађанству по  
утврђеним ценама. 
 Најзад познато је да довоз од стране сељака толико пао да се на њега не 
може рачунати. 
 Предлаже Већу да реши да се, с об зиром изузетне прилике у којима се 
град Јагодинаналази, општинска шума у Липару, ко ја у осталим није ни 
рационално  гајена,  сва посечена, уметри и превезе у Јагодину. Предлаже даље 
да се сеча и превоз плате готовим новцем, како би се од грања добило што више 
огревног дрвета. 
 Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама 

Решава: 
 Да се посече сва општинска шума у Липару, уметри и превезе у Јаго дину. 
 Да се овако спремљена дрва преко Одељења за исхрану и огрев при овом 
Поглаварству уступе становништву града Јагодине ради огрева за наступајућу 
зиму, првенствено сиромашном становништву по ценама које ће се накнадно  
утврдити по извршеној класификацији дрва. 
 Исплата за извршење предњег посла пада на терет партије II позиције 7  
одобреног буџета о вог Поглавасртва за 1943 годину. 

II бр. 6314. 
 Прочитан акт Привилегованог а.д. за силосе од 8 јуна т.г. под бр. 2275 
наш бр. 6104/43, ко јим моли да се о тро шку  наше општине калдрмише један део  
улице Љубе Симића, у дужини од 73 метра а у ширини 7 метара, да би се 
омогућио лакши лпчски прилаз на згради-силосу. 
 Веће је саслушало изнете предлоге у молби али с об зиром на то да ова 
општина нема буџетске ни финанијске могућности за ове трошкове, јер је 
општина и сувише оптерећена разноразним давањима и исплатама, не може се 
изаћи у сусрет молби. Зато, на основу ч л. 88 Зак. о град. општинама 

Решава: 
 Не може се изаћи у сусрет молби Привилегованог а.д. за силосе, за 
калдрмисање једног дела улице Љубе Симића,  у Јагодини, у дужини од 73 метра 
а ширини 7 метара, пошто општина града Јаго дине нема буџетске ни 
финансијске могућности за то. 
 О овоме известити Привилеговано а.д. за силосе. 
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III бр. 6315. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да се сиромаша лица често  
обраћају Поглаварству и моли да им се о трошку Општине израде и издају  
мртвачки сандуци за умрла лица, да би их у сандуцима сахранили по  
хришћанском обичају, јер сандуке уопште не могу набавити код столара нити 
пак даске код о вадш. даскарских трговаца, пошто робе нема. 
 По овом питању развила се дискусија, па на основу чл. 88 Зак. о град.  
општинама Веће 

Решава: 
 Да се сиромашним лицима из Јагодине издају највише до 2.500  динара на 
име помоћи за набавку мртвачких сандука за свако умрло лице, ради сахране,  
пошто Поглаварсто не може сандуке набавити. 
 Ову помоћ издавати на терет одговарајуће позиције, на помоћ  
општинској сиротињи и т. с. по буџету за 1943 годину. 
 Ако Пог лаватрство успе да добије пола вагона грађе по максимираним 
ценама,  оно  ће о то ме известити Веће, р ади знања и поновног решавања по о вој 
ствари. 

IV бр. 6316. 
 Прочитан реферат бр. 5296/43 који гласи: „По буџету овог Поглаварсва 
за 1943 год.  одобрена је позиција 2 по партији 10 за набавку хране за о пштинску  
стоку, сено,  зоб, сламу и др. потребе дин. 150.000 која је сума већ утрошена, и  
потребно је повећати је са 60.000 дин. на терет парт. 12 по зиц. 2. 
 По предлогу претседника г.  Томе Ђорђевића Веће на основу чл. 88 Зак. о  
град. општинама 

Решава: 
 Да се позиц. 2 парт. 10   На набавку  хране за општинску стоку, сено,  
слама и др. потребе од дин. 150.000 по већа са дин. 60.000 на терет партије 12  
позиц. 1 „Кредит за недовољно предвиђене материјалне расходе по свима 
гранама буџета“ по којој је предвиђено дин. 200.000. 

V бр. 6317. 
 Прочитан је акт Минист. унутр.  послова бр. 2742 од 8. VI.  1943 го д.,  
којим се ставља примедба на статут о накнади претседнику и потпреседнику  
овог Пог лаварства за вршење дужности за буџетску 1943 год. с тим да се измени 
и допуни па затим достави на надлежно одобрење. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић уједно извештава Веће да се примедбе 
Министарства Унутрашњих послова односе само у погледу на установљење 
места и дужности потпреседника као и његове накнаде за вршење дужности,  
затим предлаже да се у исти Статут означи и висина накнаде претседнику пошто  
је решењем помоћника Министра финансија II бр. 17559 од 11. III. 1943 год.,  
тач. 2 став трећи пр и о добравању буџета стављено у дужност овом пог лаварству  
да се у Статуту предвиди, истовремено предлаже статут који гласи: 

Статут 
 Градског поглаварства града Јагодине о накнади претседнику и 
потпредседнику коме се о вим Статутом одређује и стална надлежност. 

Чл. 1 
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 Претседнику градског поглаварства у Јаго дини одређује се стална 
накнада за вршење дужности месечно по 7.000 чл. 83 Зак. о град. општинама,  
како је то у буџету за 1943 год. о добрено. 

Чл. 2 
 Надлежност потпреседника биће: старање за снабдевање животним 
намирницама и исхране становништва у опште, помагање невољних и убогих, 
старање о установама за о ваква лица и напуштену децу; брига за станове; рад на 
планско ј производњи; ур еђење саобраћаја у граду и одржавање путева као  и 
чистоће у граду; одржавање реда на тржиштима по прописима о животним 
намирницама, мери на сузбијању скупоћ е; вршење над радом чиновника а 
нарочито око скупљања прихода. 

Чл. 3 
 Потпреседнику се одређује стална накнада у 5.000  динара  месечно, за 
вршење сталне потпреседничке дужности. Ова накнада припада само за 
буџетску 1943 год. 

Чл. 4 
 Овај статут добија обавезну снагу кад буде по чл. 94 Зак. о град.  
општинама надлежно одбрен, а има се објавити на уобичајен начин. 
 Градско веће на осно ву изложеног и чл. 60, 83, 88 и 95 Зак. о град.  
општинама 

Решава: 
 Усваја се у целости предложени статут о одређивању накнаде 
претседнику  у дин. 7.000 месечно, и накнада потпреседнику у дин. 5.000  
месечно, за вршење њихо ве сталне потпредседничке дужности, као и 
надлежности по слова потпредседника. 

VI бр. 6318. 
 Прочитан је акт Министарства Унутрашњих по слова IV бр. 2846 од 8. IV.  
1943 год., којим је стављена примедба на Статут овог Поглаварства о накнади 
путних и превозничких тро шкова часника, градских већника и службеника 
градске општине града Јагодине, за буџетску 1943 год., да се преради и саобрази 
висини дневница за службена путовања државних чиновника. 
 Претседник г. Тома Ђорђевић, предлаже Већу  да је потребно у  Статуту о 
накнади путних трошкова часника, већника и службеника ове градске општине 
за буџетску 1943 годину, одобрити накнаду путних тро шкова по Статуту ко ји 
гласи: 

Статут 
 О накнади путних трошкова часника, већника и службеника градске 
општине града Јаго дине, за бу џетску 1943 годину. 

Чл. 1. 
 Часницима, већницима, службеницима и осталом особ љу гр адске 
општине града Јаго дине, на случај службених путовања из једног места у друга 
ван атара ове градске опшрине, припада им из општинске касе накнада путних  
трошкова по прописима овог Статута. 

Чл. 2.  
 Службено путовање сматра се оно путовање које часник, градски већник 
или градски службеник изврши ван свог с лужбовања, по писменом решењу или 
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наређењу претседника градске општине, или његовог заменика чл. 81 Зак. о 
градским општинама. 

Чл. 3.  
 Дневница за службено путовање на територ ији Србије износи: 
 1) Претседнику или његовом заменику по 400 дин. дневно; 
 2) Потпреседнику или његовом заменику по 300 дин. дневно; 
 3) Градски већници по чл. 78 Зак. о град. општинама за рад у атару  
поглавар. (ван седн. већа) по 100 дин. дневно; 
 4) Градски већници по чл. 78 Зак. о град. општинама на име дневнице за 
службено путовање на територији Србије по 150 динара дневно ; 
 5) Службеницима са месечном платом од дин. 2.400 до дин. 2.500- без 
привременог додатка на скупоћу који припадају VI положајној групи припада 
им дневница по дин 200,- са паушалом о д дин. 30-укупно дин. 230 дневно; 
 6) Службеницима са месечном платом од дин. 1.900 до дин. 2.400-без 
привременог додатка на скупоћу који припадају VII положајно ј групи, припада 
им дневница по дин. 180 са паушалом о д дин. 30-у купно 210 динара, дневно; 
 7) Службеницима са месечном платом од дин. 1.400 до дин. 1.650 без 
привременог додатка на скупоћу који припадају VIII положајној  групи, припада 
им дневница по дин. 180 са паушалом од дин. 30 укупно дин. 210 динара 
дневно; 
 8) Службеницима са месечном платом од дин. 1.000 до 1.230 динара, без 
привременог додатка на скупоћу ко ји припадају у ред званичника припада им 
дневница по дин. 130 са паушалом о д дин. 20 у купно динара 150, дневно; 
 9) Свима мерачима, помоћ. мерачима, вратарима, чуварима, чистачима,  
кочијашима и добошару, а чије се месечне принадлежности крећу без 
привременог додатка на скупоћу од дин. 800 до динара 1.200-спадају у ред 
служитеља и припада им дневница по дин. 120 са паушалом од 20 динара,  
укупно 140 динара дневно. 

Чл. 4. 
 Време за дневницу рачуна се и за градске као и  за државне службенике 
чл. 9 Уредбе бр.84600/I-1931 године. 

Наставак у другој књизи 
 Деловођа                Претседник 
 Б. Спасић 
 
 

Списак 
Активних официра са територије Градског поглаварства у Јагодини, 

сачињен према наређењу Команде С рпске Државне страже Округа 
Моравског од 2.де цембра 1943 године 

 
Род оружја и чин Име и презиме Улица и број 
интед. поручник Дејан Ж. Антић Левачка 17 
ветер. поручник Божидар Бунушевац Кнеза Милоја12 
пеш. п. поручник Гвозден Д амјановић Војводе Путника 41 
пеш. п. пуковник Владимир Глишић Војводе Путника 24 
пеш. поручник Стеван Иванић Љубе Симића 20 
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вазд. п. поручник Момчило  Миловановић Војводе Путника 57 
санит. п. поручник Божидар Ј. Митровић Поднаредника Љубе 18 
н.в.ч. IV класе Петар М. Петровић К. М. Аранђеловић 44 

Пеш. кап. I класе Младен Живановиж Љубе Симића 30 
 
Градско пог лавасртво     Претседник 
Пов. Бр. 64           Градске општине   
8. децембра 1943 г. 
Јагодина 
 

 
Списак 

Резервних официра са територије  Градског поглавасртва у Јагодини, 
сачињен према наређењу Команде С рпске државне страже – О круга 

Моравског у Јагодини о д 2. децембра 1943 године. 
 

Чин и род оружја Име и презиме Улица и број 
поруч. пешадијски Јован М. Аћимовић Краља Александра 111 
жан. капетан I  
класе 

Никола Алексић Караматићева 23 

поруч. пешадијски Животије Антонијевић Краља Петра  
п.поручник пешад. Душан Богдановић Арачлијска 
поруч. пешадијски Милорад Цветковић Краља Петра 35 
поруч. пешадијски Михајло Давидовић Краља Петра 93 
кап.Iкласе санитет Др. Михајло Димић Престолонаследника 8 
поруч. пешадијски Драгољуб Ђорђевић Арачлијска 20 

суд. кап. I класе Тома Ђорђевић Светозара Марковића 2 
н.в.ч. IV класе Момчило Гачић Левачка 61 
жан. кап. II класе Драгутин С. Ђурић Војводе Путника 35 
н .в. ч. III класе Милован Гигић Стевче Михаиловића 17 
пеш.кап.II класе Радашин М. Гајић Краља Петра 39  
пеш. поручник Станислав Ивковић Карађорђева 30 
пеш. кап. I класе  Драгиша Димитријевић Стевче Михаиловића 40 
пеш. поручник Љубивоје Атанасијевић Војводе Степе 7 
пеш. п. поручник Милош Иштвановић Стевче Михаиловића  
пеш. пуковник Душан Ђорђевић Краља Александра 

пеш. поручник Томаш Драшковић Краља Александра 129 
арт. кап. II класе Јованча Јанићијевић Танаска Рајића 27 
пеш. кап. I класе Милун С. Јевтић Војводе Степе 29 
пеш. кап. II класе Велисав Јовановић Краља Петра 98 
апотек.поручник Радомир М. Кнежевић Краља Петра 14 
н. в. ч. IV класе Вељко Ј. Комарек Краља Петра 43 
вет. кап. I класе Др. Иван Кенда Краља Петра 41 
пеш. поручник Милутин Ж. Крстић Краља Петра 79 
пеш. п. поручник Слобо дан Караџић Љубе Симића 16 
инж. п. поручник Борис М. Кенда Војводе Мишића 9 
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пеш. п. поручник Живојин Марјановић Левачка 61 
пеш. поручник Бранислав С. Марковић Караматићева 8/а 
пеш. кап. I класе Др. Благо је Марковић Ђ. Брдо  В. Џамић 
пеш. мајор Милош Д. Матић Косте и Драге Тасић 2 
пеш. кап. I класе Бранко Д. Милићевић Арачлијска  
н. в. ч. IV класе Милутин Ј. Миленковић Његошева 13 
пешад. мајор Драгутин Митро вић Арачлијска 6 
коњ. п. пу ковник Живадин Михаиловић Војводе Путника 5 
коњ. п. пу ковник Живојин П. Тау шановић Краља Петра 6 
н. в. ч. IV класе Миодраг С. Митровић Војводе Степе 17 
н. в. ч. IV класе Владимир   Милошевић Војводе Путника 27 
вет. кап. II класе Велимир Јанковић Престолонаследника 2 
пеш. кап. I класе Милан Лазаревић Краља Петра 39 
пеш. поручник Живојин Ј. Миладиновић Краља Петра 33 
пеш. кап. I класе Мата Николић Војводе Мишића 41 
пеш. п. поручник Ђорђе Т. Павићевић Масарикова 20 
арт. поручник Миодраг Ј. Петровић Краља Петра 45 
пеш. п. поручник Радосав Петровић Срески суд 
пеш. п. поручник Горчин Пецељ Војводе Путника 2 
арт. п. пуковник Душан Д. Поповић Престолонаследника 11 
санит. поручник Др. Милан Путић Војводе Мишића 10 
арт. кап. I класе Миливо је Павловић Краља Петра 114 
сан. кап. I класе Др. Станимир Раковац Краља Петра 58 
пеш. поручник Милан В. Николић Краља Петра 72 
н. в. ч. IV класе Александар Николић Краља Петра 91 
коњ. п. поручник Добриво је Т . Стано јевић Љубе Симића 2 
интенд. поручник Чедомир Стано јевић Левачка 28 
пешад. мајор Војислав Д. Стефановић Поднаредника Љубе 9 
пеш. кап. I класе Миливо је М. Стојановић Војводе Путника 9 
санит. поручник Др. Богомир Сто јановић Капетана Коче  
пеш. поручник Верослав Шондић Мајора Илића 11 
пеш. поручник Милован Стојковић Левачка 73 
пеш. поручник Станко Станковић Капетана Коче 23 
н. в. ч. III класе Предраг П. Таушановић Краља Петра 6 
интенд. поручник Лазар Тонић Краља Петра 91 
апот. кап. I класе Светозар Трајковић Хајдук Вељка 4 
пеш. поручник Борис Тушек Мајора Илића 16 
пеш. п. поручник Јосиф То доровић Краља Петра  
санит. мајор др.Милутин Велимировић Војводе Степе 11 
пеш. п. поручник Ђорђе Весковић Краља Александра 137 
пеш. поручник  Вукашин Живковић Гине пајевића 1 
пеш. поручник Драгомир Џелазовић Престојништво 
пеш. поручник Милорад Ж. Рајић Левачка 77 
ветер. поручник Александар Ђ Маширевић Стевче Михаиловића 6 
сан. п. пуковник Др. Светислав А. Шохај Краља Петра 17 
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пеш. мајор Милан Т. Николић Краља Петра 33 
пеш. поручник Станислав Ј. Поповић Ђуре Јакшића 10 
пеш. п. поручник Драгољуб Р. Ерлевајн Танаска Рајића 9 

пеш. п. поручник Душан Д. Ђурђ евић Краља Александра 101 
коњ. п. поручник Радмило М. Симић Краља Петра 85 
коњ. п. поручник Бранко И. Митро вић Капетана Коче 10 
пеш. кап. I класе Милан М. Јеремић Војводе Степе 11 
пеш. кап. I класе Војислав М. Јаћимовић Левачка 48 
жан. кап. I класе Драгић М. Милошевић К. Д. Тасић 17 
пеш. поручник Чедомир М. Јевђовић Краља Алексабдра 2 
пеш. п. поручник Светислав  Милосављевић Левачка 75 
пеш. п. поручник Живојин С. Симић Војводе Путника 47 
пеш. п. поручник Ратко Ч. Симоновић Кнеза Милете 8 

    
 Градско пог лаварство                                      Претседник  
 8. децембра 1943 г.                Градске општине     
 
 
 
Бр. 14251 
18. децембра 1942 
Јагодина 
  Среском суду 

Јаго дина 
У вези акта тог суда бр: 621 од 15 децембра 1942 године, доставља се 

списак службеника тога суда са распоредом за вршење стражарске службе поред 
пруге овог града, унапред за тридесет дана. 
 

1. Милутиновић В. Миленко судија 22. децембра 1942. 
2. Илић Д. Милорад судија 23. децембра 1942. 
3. Васић М. Синиша судија 23. децембра 1942. 
4. Шондић А. Верослав судија 24. децембра 1942. 
5. Лукић П. Драгољуб судија 25. децембра 1942. 
6. Карамарковић М. Бранко главни архивар 26. децембра 1942. 
7. Бојовић С. Владислав канц. чино вник 27. децембра 1942. 
8. Стефановић С. Танасије архив. ч иновник 28. децембра 1942. 
9. Лазаревић Ђ. Будимир инт. протокол. 29. децембра 1942. 

10. Павловић М. Во јислав архив. ч иновник 30. децембра 1942. 
11. Трифуновић М. Милован архив. ч иновник 31. децембра 1942. 
12. Милосављевић В. Доситије суд. припр. 1. јануара 1943. 

13. Јовановић Ф. Чедомир суд. припр. 2. јануара 1943. 
14. Златановић М. Божидар суд. припр. 3. јануара 1943. 
15. Васић Д. Милија суд. припр. 4. јануара 1943. 
16. Петро вић Р. Радосав канц. припр. 5. јануара 1943. 
17. Резнеровић Г. Илија канц. припр. 6. јануара 1943. 
18. Милосављевић М. Младен званичник 7. јануара 1943. 
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19. Костић Б. Чедомир званичник 8. јануара 1943. 
20.  Кепић В. Бранислав званичник 9. јануара 1943. 
21. Илић Ж. Пантелија служитељ 10. јануара 1943. 
22. Ђекић С. Здравко служитељ 11. јануара 1943. 
23. Милосављевић К. Владимир служитељ 12. јануара 1943. 
24. Мијушковић Ж. Бранко служитељ 13. јануара 1943. 
25. Шљивић Д. Живојин служитељ 14. јануара 1943. 
26. Јаћимовић М. Живадин служитељ 15. јануара 1943. 
27. Ђорђевић А. Радослав званич. днев. 16. јануара 1943. 
28. Мијаиловић С. Мио драг званич. днев. 17. јануара 1943. 
29. Симић Радосав зван. днев. 18. јануара 1943. 
30. Борозан М. Ђорђе служитељ 19. јануара 1943. 
31.  Лађаревић В. Драгослав судија ослобођ ен 

 
 У одређене дане имају се јавити напред именована лица у 3 часа по подне 
овом Поглаварству соб а бр: 4.  Лица која су позвата за дане 6, 7, 8, 9  и 10 јануара 
имају се због празника јавити на дан 5 јануара ради саопштеља по питању 
стражарске службе у одређене дане. Она лица ко јима стражарчење пада у  
недељу, имају се јавити у суботу по подне у три часа ради важних саопштења по  
питању стражарске службе. 
 Замена одређених чиновника, ако је чиновник за одређени дан 
стражарчења спречен службом, може се вршити а замену му одређује шеф 
надлештва. 
 Распоред за следећих тридесет дана, од 22 јануара па на–даље,  
Поглаварство ће благовремено доставити. 
                  Правни референт 
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ТО МА  ЂОРЂЕВИЋ 
 

 
 Тома Ђорђевић (Раушенбах) рођен је у Београду 3. маја 1891. године од 
мајке Фани и оца Ота Раушенбаха, који је такође рођен у Београду 22. марта 
1867. године. Покрштен је 6. августа 1911.  године у храму „Свети Ђорђе“ у  
Крушевцу, када је прешао у православну веру и узео презиме Ђорђевић.  
 Основну школу и гимназију Тома Ђорђевић је завршио у Крушевцу, где 
се налазила његова поро дица, јер му  је отац радио као електро-техничар у  
Обилићеву. До објаве рата 1914. го дине студирао је на Правном факултету у  
Београду, који је завршио по сле рата 22. новембра 1920. године.  У току првог  
светског рата био је ђак наредник, један од „1300“ каплара. Јуна месеца 1915. 
године рањен је на Руднику и проглашен привремено неспособним за во јну  
службу. 
 После полагања Судијско- адвокатског испита 15.  новембра 1921. године,  
17. новембра исте године, поста вљен је за правозаступника пр и Првостепеном 
суду у Јагодини. 
 За председника општине града Јагодине постављен је решењем бана 
Моравске бановине од 11. октобра 1941. године, а за потпреседника Милоје 
Шохај, апотекар. Истим решењем смењен је дотадашњи председник Трифун 
Ђурић, као и потпреседник општине Момчило Симић. Примопредаја дужност 
извршена је 20. октобра 1941. године, а про мена на управи у општини 
саопштена је већницима на седници одржаној 3. но вембра 1941. године. 
 Према многим изјавама, Тома Ђорђевић прихватио је место председника 
Градског поглаварства да би помогао Јаго дини у време окупације. То је 
доказано после убиства и рањавања неколико немачких војника,  јер је заједно са 
Клефишем и Бекерусом, успео да спасе становништво Јагодине немачке 
одмазде. 
 Као председник о пштине доч екао је команданта совјетске јединице, ко ја 
је ослободила Јагодину, хлебо м и сољу. Ухапшен је од стране ОЗН-е 3. 
новембра. Тома Ђорђевић стрељан је 9.  новембра 1944. го дине као ратни 
злочинац на основу Закона о конфискацији имовине лица немачке народности,  
као помагача, о чему су о длуке донете тек 19. маја 1945. и јануара 1946. године. 
 У одлуци о утврђ ивању злочина под Зл. бр. 1694., као врста злочина 
наводи се име Живојина Лазаревића, радника из Јагодине, кога је Тома 
Ђорђевић, новембр а 1943. године, на основу реферата Илије Јовановића, кмета 
циганске мале, казнио са 10 дана затвора и упутио на принудни рад у Борски 
рудник, зато што се није придржавао наредби и избег авао принудни рад. Казну  
затвора је издржао, а из Борског рудника је отпуштен као неспособан. Накнада 
штете утврђена је на 3.000 предратних динара. 

У одлуци о  утврђивању злочина Зл. бр. 1691. од 11. јуна 1945. године, као  
врста злочина наводи се, да је 22. новембра 1941. године начелник среза  
беличког Бранко Лазић, ухапсио Косту Вукосављевића, адвоката, под сумњом 
да је одржавао везе са партизанима, предао га преком суду С.Д.С., који га је 
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ослободио оптужбе. У овом случ ају накнада штете је утврђена на 1.500  
предратних динара.

13
 

 У трећој одлуци о утврђ ивању злочина Зл. бр. 1875. од 21. јула 1945.  
године, као врста злочина наводи се хапшење Мике Миливојевић, фризера из 
Јагодине. Њега је по Ускрсу 1944. године, по реферату Николе Џуфића, правног  
референта Градског поглаварства у Јагодини, Тома Ђорђевић осудио на 9 дана 
затвора зато што није отишао на стражу на железничку пругу. Казну је Мика 
Миливо јевић издржао, а накнада штете утврђена је на 1.400 предратних  
динара.

14
 

  Одлука о конфискацији целокупне покретне и непокретне имовине Томе 
Ђорђевића, донела је 1. фебруара 1946. године Градска комисија за 
конфискацију на основу чл. 30. Закона о конфискацији, који се односи на 
конфискацију имовине лица немачке народности помагача, те је по о вом члану  
Тома Ђорђевић проглашен ратним злочинцем. Вредност целокупне имовине 
износила је: покретне имовине 33.640 динара; хартија од вредности – 60 комада 
акција Прометне банке у Јаго дини 30.000 динара; непокретна имовина вредела 
је укупно 1.263.800 динара, а састојала се од једног плаца у улици Светозара 
Марковића на коме су постојале две зграде величине 127 м² и 158 м² у  
вредности од 310.108 динара и једног кућног плаца у улици Стаљиновој бр. 67. 
Непокретна имовина процењена је 10. септембра 1945. године. У образложењу 
одлуке о конфискацији наведено је да се на основу  извештаја Отсека 
унутрашњих послова при Градском народном одбору у Јагодини, да је Тома 
Ђорђевић по пореклу немачке народности, и да се као лице немачке народности 
за време окупације декларисао као такав, а као доказ служи то што је био  
председник Градске општине у Јагодини у току окупације, и што је као такав 
стрељан  по доласку народне ослобо дилачке војске. 
 После избацивања породице Томе Ђорђ евића, у кућу су се уселиле Вида 
Милосављевић и њена кћерка Љубинка, а касније Милош Живановић.  
 

 ٭
 На основу предлога Лидије Ђорђевић, кћерке Томе Ђорђевића, 26. 
октобра 2007. године у Окру жном суду у Јаго дини донето је решење, којим се 
утврђује да је Тома Ђорђевић  био  жртва политичког прогона и без икакве 
судске одлуке убијен 9. новембр а 1944. године, од стране ОЗН-е у Јагодини из 
политичких и идеолошких разлога, само зато што је по пореклу био немачке 
народности и није учествовао у ратним дејствима на страни партизана. Овим 
решењем су поништене све правне последице овог политичког прогона, па се 
Тома Ђорђевић сматра неосуђ иваним лице 
 

                                                 
13

 Ко ста Вуко сављевић умро је  пр иродном смрћу јула 1943.  године. Прем а изј авама њего вих 
рођака изузетно је по што вао Тому  Ђорђевића. 
14 Нови пут, бр. 1184, 20. март 1991. Као жртва злочина наводи се и Светислав В ујичић, 

поткивач, к оји је „ по наредби Томе Ђорђевића к ао председника опш тине и Миливоја 
Жугића, као предстојника полиције отеран 1943. године на принудни рад у Борски 
рудник где ј е остао месец дана па после пуштен кући.“  
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Тома Ђорђевић 
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Toma Đorđević 
 
 

 Toma Đorđević (Rausenbah) was born on May the 3rd 1891 in Belgrade to 
mother Fani and father Oto Rausenbah, who was also born in Belgrade on March the 
22nd 1867. He was baptized on Avgust the 6th 1911 in the temple „Sveti Đor đe“ in  
Kruševac, when he moved to Ortho dox religion and took the surname Đorđević. 
 Toma Đorđević fini shed the elementary and high  school in Kruševac,  where 
his family was located, because his father worked as an electrical techbician in  
Obilićevo. He was studying at Law school in Belgrade until the war was declared in  
1914. He graduated when the war was over on November the 22nd 1920. Dur ing the 
First World War he was the student sergeant , one of the „1300“ corporals. He was 
wounded in Rudnik  on June in 1915 and declared temporarily incapable of military  
service. 
 After he passed the judiciary-legal examination on November the 15th 1921, 
he was nominated to be a barrister at Court  of original jur isdiction in Jagodina. 
 Morava´s civil governor appointed him to be the district council chairm an on 
October the 11th 1941, and the vice-president  was Miloje Šohaj, a pharmacist. Earl ier  
chairman Trifun Đurić and vice-president  Momčilo Simić were dismissed from the 
position. The exchange of duties was preformed on October the 20th 1941, and the 
change in government was announced to the counc ilor s on the conference held on  
November the 3rd 1941. 
 Accor ding to many statements, Toma Đorđev ić accepted the function in order  
to help Jagodina dur ing the occupat ion. That was proven after the murder and 
wounding several German officers, because he, together with Klefiš and Bekerus,  
managed to save Jagodina´s inhabitants from revenge of the Germans. 
 While he was the chairman, he welcomed the Sov iet unit  commander with 
bread an d salt. That unit  liberated Jagodina. OZN arrested him on November the 3rd.  
Toma Đorđević was executed on Novem ber the 9th 1944 as a war cr iminal on the 
basis of the Law on confiscation the property of those of German nationality. Those 
decisions were not made unt il on Maythe 19th 1945 and on January 1946. 
 In the decision on establishment of crime according to the article number  
1694, as the type of crime was stated the name of Živo jin Lazarević, a worker from 
Jagodina. Toma Đorđević pun ished him with 10 days in prison on the basis of the 
report of Ilija Jovanov ić, a serf,  on November 1943. He addressed him to forced 
labour at Bor  mine, because he didn´t observe the order and avoided forced labour. He 
served the jail p unishment and was dismissed from Bor mine as incompetent  for work.  
The compensation was established to be 3000 pre-war dinars. 
 In the decision  on establishment of cr ime in  according to the article num ber  
1691 on June the 11th 1945, as the type of crime was stated that Branko Lazić, the 
head of Belica county, arrested Kosta Vukosavljević, a lawyer, on November the 22nd 
1941. He arrested him under suspicion that he kept in touch with part isans, and 
handed him over to Court-martial S.D.S. which acquitted him of a charge.  In this case 
the compensation was established to be 1500 pre-war dinars. 
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 In the third decision  on establishment of crime according to the article n um ber  
1875, which  was brought on July the 21st 1945, as the type of cr ime was stated the 
imprisonment of Mika Milivo jević, a hairdresser from Jagodina. Toma Đorđev ić 
convicted him on 9 days of prison on Easter in 1944 because he didn´t  guard the 
railway. He made that decision on the basis of the report of Nikola Džufić, a legal 
officer. Mika Milivo jević served the pun ishment , and the compensation was 
established to be 1400 pre-war dinars. 
 The decision on confiscation of Toma Đorđević´s movables and real estate 
was made on  February the 1st 1946. The city committee for confiscation according to 
the article 30 of  the law, which refers to confiscation of the property of those of  
German origin, declared Toma Đorđević the war cr iminal. The value of his property 
was: movables 33.640 dinars; securites-60 shares of stock in Circulation bank in  
Jagodina in the amount  of 30.000 dinars; real estate was worth 1.263.800 dinars, and 
it consisted of one site in Svetozar Markov ić Street, where t wo buildings were located 
of the size 127 m² and 158m² to the value of 310.108 dinars and one site in Staqinova 
Street number 67. Real estate was estimated on September the 10th 1945. In the 
explanation of the decision on conf iscation it was stated that his property was seized 
on the basis of the report of the department of Ministry of the Interior. They 
emphasized the fact that he is of German origin and he declared as such during the 
occupation, and the evidence is that he was the chairman in Jagodina during the 
occupation and that he was executed when the liberation movement army came. 
 After the Toma Đorđev ić́ s family was thown out, Vida Milosavl jević and her  
daughter Ljubinka moved into the house, and later Miloš Živanović. 
 

 ٭
 On the basis of the suggestuin of Lidija Đorđević,  Toma Đor đev ić́ s daughter,  
on October  the 26th 2007 the resolution was made in  District Court in Jagodina,  
which stated that  Toma Đorđev ić was the vict im of political persecution and withount 
any legal decision murdered on Novembar the 22nd 1944. OZN executed him out of 
political and ideolo gical reason s, only because he was of German origin and didn´t  
participate in war actions with partisans. This resolution abolished all legal 
consequrnces of this political persecution, so it is considered that Toma Đorđev ić 
doesn t́ have a criminal record. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



мр Добривоје Јовановић 

 

 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIP-Каталогизација у публикацији 
Наро дна библиотека Србије, Београд 
94(497.11 Јагодина) „1940/1943“ (093.2) 
ЈОВАНОВИЋ, Добривоје, 1952- 
Записници седница Градског пог лаварства у Јагодини: од августа 1940. до јуна 
1943./ Добривоје Јовановић.-Јаго дина: Д. Јовановић, 2011 (Јагодина: Д. 
Јовановић).-254 стр. Илустр.: 21 см. Део текстова упоредо на срп. и енгл. језику. 
Тираж 20. Напомене и библиографске р еференце у з текст. 
ISBN 987-86-914023-1-0 
Јагодина – 1940-1943- Историјска грађа 
COBIS.SR-I D 183108620 
  


