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УВ ОД
За време Првог светског рата, дужност пр едседника о пштине вр шио је
Душан Јанковић. На пр вим општинским изборима, пос ле завршетка р ата,
одржаним 1920. го дине, поново је побе дио радикал Ду шан Јанко вић. Тадашњу
општинску власт, осим њега, чинили су кмето ви: Драгутин Милоса вљевић, Сава
Пајо вић и Ђорђе Милоје вић и група одбор ника: Мар ко Ђорђевић, упр авник
јаго динске штедио нице, Нико ла Пер чевић, адвокат, Михаило Мијушковић,
адво кат, Живојин Топаловић, трговац, Данило Вељковић, трговац, Душан
Марковић, сапунџија, Светолик И. Радо јко вић, трговац, Љубисав Пантић,
адво кат, Ди митрије Димитрије вић, шко лски надзорник, Бо жа Ку змановић,
трговац, Младен Вукићевић, свештеник, Момчило Марковић, трго вац, Драгутин
Здравко вић, земљора дник, Бо жидар Стано јевић, интаб. протоко листа, Др
Михаило Ст, Димић, лекар, Бо жидар Јовано вић, месар, Богосав Спасић,
управник филијала, Милан Братић, књи жар, Милу тин Стевано вић, трговац,
Риста Илић, трго вац, Александар Марковић, трговац, Мијајило Кочовић,
трговац, Стеван П. М ило сављевић, трговац, Сава Раду ловић, касапин, Цветко
Павићевић, касапин, Анђелко Ћирковић, ду нђерин, Љубомир Мар ковић,
трговац, Јанићије Петко вић, трго вац, Јоца Јур ишић, ко вач, Сава Мишић,
кафеџија, Андра Павло вић, ко вач, Драгомир Цветковић, столар, Миодраг
Петровић, земљор адник, Илија Јоцић, трговац, Ду шан Алексић, ковач,
Владимир Јовановић, лонч ар.
На изборима 1923. године, општинску у пра ву освајају демократи са
Трифуно м Ђуриће м на челу. Кандидат радикала на овим изборима је био
Димитри је Нешић.
И на следећим оп штинским изборима, 1926. го дине, поно во побеђују
демо крат е са Трифуном Ђур иће м. Овог пута кандидат радика ла је б ио Марко
Ђорђевић, председник о пштине до избора за пос ланика 1912. године. На овим
избор има су уч ествовали и с амос тални демократи са Живојином Таушано вић ем.
Демо кра ти, са Трифу ном Ђурићем остају на чело јаго динске оп штине све до
1934. године, јер због дикатуре из 1929. године оп штински избори нису
одржавани, већ је велики жу пан постављао оп штинске управе.
У међувремену, 14. марта 1933. године дон ет је нови Закон о о пштинама.
Као органи власти у општинама пр едвиђени су: општински о дбор, општинска
управа и председник општине. Општински о дбор састојао се о д ра зличитог
броја члано ва, у зависности о д броја стано вника у општинама. Општински
одбор о дређивао је о пштинску у праву, коју су ч инили, зависно о д оби ма
послова, углавном од два до пет одборника. Овај закон је пре двидео да фу нкција
председника општине као и у пра ве буде почасна.
Радикали поно во долазе на чело о пштинске управе 1934. године. Тада
побеђује њихо в кандидат Гвозден Џелатовић. Они остају на челу општинске
управе и после избора 1936. године, овог пута са Делимиро м Петровићем. Ка да
је он изабр ан за посланика 1938. го дине, председник о пштине по стаје ра дикал
Мијалко По повић и ос таје све до рата 1941. године.
Тадашњу у пра ву Гра дског пог лаварства сачињавали су : пр едседник
Мијалко
По повић,
хотелијер,
потпредседник
Илија
Аранђеловић,
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електром еханичар, већници: Д елимир Н. Петровић, наро дни посланик, Др
Станимир Рако вац, лекар и б ански већник, Даца Стој ковић, увозник, Станимир
Ђокић, про фесор, Мо мчи ло Марковић, трговац, Јован Тасић, индустр ијалац,
Младен Вукићевић, про та, Ду шан Марковић, воскар, Бо жидар Стамболић,
инжењер, Душан Милојевић, поткивач, Радој е Радојевић, трговац, Милашин
Алексић, кафеџија, Мили воје Стојано вић, управитељ осно вне шко ле, Јован Љ.
Марковић, трговац, Душан Милор адовић, обућ ар, Др Мих аило Ст. Динић,
срески лекар, Рудолф Шр амек, књиго вођа, Милун Јевтић, су дија, Ко ста
Радичевић, бравар, М ладен Вељко вић, ко лар, Видоје Вестић, надзор ник пруге,
Војислав Јаћимовић, еко ном, Стеван Зивгар евић, бравар, Станоје Цветковић,
опанчар, Димитрије Мишић, дир ектор ги мназије, Станиша Недељковић,
трговац, Бранислав Марко вић, по љопривредни референт, Милутин Васић,
земљор адник, Ву кашин Живковић, мага цио нер, Стеван Симић, при ватни
чино вник, Будимир Милошевић, ко вач, Бранко Живано вић, сензал, Љубомир
Костић, пинтер и Душан Јовановић, кафеџија.
На осно ву решења вршиоца ду жности бана Моравске бановине од 5.
јуна 1941. године, на пр вој седници Градског Поглаварства о држане 12. ју на,
постављена је но ва општинска упр ава. За председника је пo стављен Трифун
Ђурић, за потпредседника Момчило Симић, еко ном, за гра дске већнике: Тома
Ђорђевић, адвокат, То дор Клефиш, индустријалац, Мика Коцић, воскар,
Драгољуб Урошевић, бра вар, Лазар Настасијевић, адвокат, Пр едраг
Таушановић, велепосе дник, Радисав Матејић, трговац, Јосиф Бе керус, директор
Пиваре, Јос иф Велич ковић, часо вничар, Јован Тасић, индустријалац, Тихомир
Станојевић, трговац, Др. Богић Ву киће вић, лекар, Риста Илић, трговац, Бранко
Ђорић, трговац, Милан Јоцић, трговац, Милутин Митровић, велепоседник,
Миодраг Нешић, трго вац, Христифор Тасић, казанџија, Радос ав Мо мировић,
кафеџија, Коста Ненко вић, књижар, Миљко Костић, трговац, Петроније
Милосављевић, трговац, Андра Андрејевић, трговац, Илија Николић,
гвожђарс ки трговац, Ду шан Степано вић, кафеџија, Миладин Маној ловић,
трговац, Чедо мир Пантић, ћурчија, Цветко Бабудер, ветеринар, Свето лик
Ристић, трго вац, Милутин Да мњано вић, месар, Живојин Лазаре вић, пинтер, Др
1
Милан Путић, зубн и лекар, Анђ елко Стојковић, пр едузимач.
Тома Ђорђевић је за пр едседника Градског поглаварства постављен
решењем бана Моравске бановине о д 11. октобра 1941. го дине. За
потпредседника је постављен Милоје Шохај, апотекар. Истим решењем
смењени су дотадашњи председник Трифун Ђурић и по тпредседник Момчи ло
Симић.
٭
Записници и прило зи налазе се у фо нду Гр адско пог лаварство – Јагодина
у Истор ијском архиву у Јаго дини. Препис записника извршен је у оригиналаном
облику и задржани су сви оригинални називи установа и занимања.
Интервенције су би ле само у исправљању очиг ледних грешака.
1

Према з аписнику о д 16. јуна 1941. године, дужност председника општине и Начелника
среза брличког, од уласка Немаца до постав љања нове општинске управе на челу са
Трифуном Ђурићем, дужност председника општине и Начелник а среза беличког
обваљао Јосиф М есић, директор Клефишев е 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 t he war held in
1920. Local po wer of that time, besides him, was con sisted of serfs: Dragutin
Milosav ljev ić, Sav a Pajov ić, Đor đe Milojević and the group of board members:
Marko Đorđević, the director of savin gs bank in Jago dina, Nikola Perčević, a lawyer,
Mihailo Mijusković, a lawyer, Živojin Topalović, a m erchant, Danilo Veljković, a
m erchant , Dušan Marković, a soap maker, Svetolik I. Rado jković, a merchant,
Ljubisav Pantić, a lawy er, Dimitrije Dimitrijevi ć, a school in spector, Boža
Kuzm anović, a m erchant , Mladen Vuk ićević, a pr iest, Momčilo Marković, a
m erchant , Dragutin Zdravkovi ć, a farm er, Bož idar Stanojev ić, a co urt clerk, Dr
Mihailo St. Dimić, a doctor, Bož idar Jovanović, a butcher, Bo gosav Spasić, the
m enager of br anch offices, Milan Bratić, a bookseller, Milutin Stevanović, a
m erchant , Rista Ilić, a m erchant , Alek san dar Marković, a merch ant, Mihailo Kočov ić,
a merchant, Stevan P. Milosavljević, a m erchant , Sav a Radulov ić, a butcher, Cvet ko
Pavićevi ć, a butcher, An đelko Ćirkovi ć, a bricklay er, Ljubom ir Marković, a merchant,
Janićije Petković, a merch ant, Joc a Jurišić, a blacksmith, Sava Mišić, a café o wner,
Andra Pavlović, a black sm ith, Dragom ir Cvetković, a carpenter, Miodrag Petrović, a
farm er, Ilija Jocić, a merchant, Dušan Aleksić, a blacksmith and Vladimir Jovanov ić,
a pot ter.
Dem ocrats, un der the leadersh ip of Trifun Đurić, won the municip al
governm ent on the elections held in 1923. Dimitrije Nešić was the can didate of
Radical Party on that elections.
Dem ocrats with Trifun Đur ić also won the next local elections held in 1926.
Marko Đor đević, t he district coun cil chairman until the elections for the m em bers of
Parliament in 1912, was the candidate for Radical Party this time. Independent
democrats with Živojin Taušanović also participated in that elections. Dem ocrats,
with Trifun Đurić, wereat the h ead of Jago din a until 1934, as the lo cal elections were
not held in 1929. because of the dictatorship, but the district prefect appointed the
local adm inistration.
In the m eant ime, the ne w Mini cipa l Law was passed on March the 14 th 1933.
Authorities in the m unicip als were: local comm ittee, local government and district
coun cil chairman. Local comm ittee was con siste d of different num ber of members,
depen din g on the number of inhabitant s. Municipal com mittee appointed čoc al
governm ent, wh ich, dep en ding on the wokloa d, m ostly had t wo to five m em ber s. T his
law dictated that district co uncil ch airm an, as well as the boar d, h at honorary function.
T he Radicals wer e again at the head of the local government in 1934, when
their can didate Gvozden Dželatović won. They staye d on that funct ion an d after the
election s in 1936, but this time with Delimir Petrović. W hen he was elected m inister
5
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in 1938, Mijalko Popović became t he local co unc il chairman an d stayed unt il the war
in 1941.
Mem bers of the Government of that time wer e: chairman Mijalko Popović, a
hotel-keeper, v icepr esident Ilija Aran đelović, a mechanic, co uncilor s: Delimir N.
Petrović, a m ini ster, Dr Stanim ir Rakovac, a doctor and a co uncilor s, Daca Stojkov ić,
an importer, Stanimir Đokić, a proffesor, Mom čilo Marković, a merchant, Jovan
Tasić, an in dustrialist, Mladen Vuk ićev ić, a priest, Dušan Marković, a chandler,
Božidar Stambolić, an engineer, Dušan Milojević, a blacksmith, Radoje Ra dojević, a
m erchant , Milašin Aleksić, a café owner, Milivoje Stoj anović, the director of
elem entary school, Jov an L j. Marković, a merchant, D ušan Miloradović, a shoemaker,
Dr Mihailo St. Dinić, a doct or, Rudolf Šramek, a book-k eeper, Milun Jevtić, a judge,
Kosta Ra dičević, a locksmith, Mladen Veljkov ić, a wheelwr ight, Vidoje Vestić, a
track controller, Vojislav Aćimović, a stewar d, Stev an Ziv garević, a lock sm ith,
Stano je Cvet ković, an opanak maker, Dimitrije Mišić, the director of hi gh school,
Stan iša Nedeljkov ić, a m erchant , Br ani slav Marković, an agricultur alist, Milutin
Vasić, a farmer, Vukašin Živković, a store keep er, Stevan Simić, an office- woeker,
Budimir Milošević, a blacksmith, Branko Živanović, a broker, Ljubomir Ko stić, a
barerel m aker 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 confer ence held on June the 12 th the new local gov ernment was appoint ed.
Trifun Đurić was the president, vice-president Mom čilo Simić, a stewar d, an d the
coun selors were: Tom a Đor đević, a lawyer, Todor Klefiš, an in dustrialist, Mika
Kocić, a chandler, Dr agoljub Uro šev ić, a lock smith, Lazar Nastasijević, a lawyer,
Predrag Taušanović, t he o wner of a large estate, Radisav Matejić, a m erch ant , Jo sif
Bek er us, the director of br ewery, Jo sif Veličković, a watch-m aker, Jovan Tasić, an
industrialist, Tihomir Stanojev ić, a merch ant, Dr Bogić Vuk ićev ić, a doct or, Rista Il ić,
a merchant, Branko Đorić, a m erch ant , Milan Jocić, a merchant, Milutin Mitrović, t he
o wner of a large estate, M iodr ag Nešić, a merchant, Hr istifor Tasić, a copper- sm ith,
Rado slav M omirović, a café o wner, Kosta Nenković, a bookseller, Miljko Kostić, a
m erchant , Petronije Milosavqević, a merchant, Andra Andrejević, a m erchant , Ilija
Nikol ić, a m erch ant , dušan Stepanović, a c afé owner, Miladin manojlov ić, a merchant,
Čedomir Pantić, a t anner, Cvetko Babuder, a v et, Svet olik Ristić, a merchant, Milutin
Dam njanović, a butcher, Živoj in Lazarev ić, a barr el maker, Dr Milan Putić, a dent ist
and Anđelko Stojković, a contarctor.
Tom a Đorđević was appointed pre sident of local government by the decision
of Morava´s civil governor on October the 11 th 1941. Miloje Šohaj, a pharmaci st,
was the vice-president . Earlier pr esident Trifun Đur ić and vice-president Momčilo
Simić were dismissed from the position.
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Записници седница
Већа Градског поглаварств а
Од 26. августа 1940. до – 1. јуна 1943 . године

Запи сник
Петнаесте (15) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јаго дини,
одржане на дан 26-авгус та 1940 год. у 8 часо ва увече, у градско ј сали, у
Јаго дини.
Дневи ред:
(сле дећи)
Прво је кон статовано да је о ва седница би ла заказана на дан 22. авгу ста
1940. г., али по што није био до шао довољан број већника, то је иста у смислу
прописа чл. 70 Зак. о градским о пштинама одложена, и да се на овој данашњој
седници мо же пуноважно ре шавати са једном трећ ино м већника од стварног
њихо вог броја.
Установљено је, затим, да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, о д ко јих су четвор ица ван места, а оста ли су примили позив, и да су
дошли већн ици г.г. Петровић Н. Делимир, Стојковић Д аца, Ђокић Станимир,
Стамбо лић Бо жидар, Мило јевић Ду шан, Алексић Милашин, Стојано вић
Миливо је, Радиче вић Коста, Вељковић Младен, Витић Видоје, Зивг аревић
Стеван, Недељковић Станиша, Марко вић Бра нислав, Васић Милутин, Симић
Стеван, Живановић Бранислав, Крстић Љубомир, Јо вановић Ду шан. Уку пно 18
већника, што претставља по ло вину више један од стварног броја већн ика и
довољно је дошло за рад и када не б и ова седница би ла друга.
Седници претсе дава претседник г. Поповић М ијалко, а исто ј прису ствује
и пот преседник г. Ара нђеловић Илија.
Претседник г. Поповић отвара седницу и предлаже да се изаберу два
већника за оверу записника. Веће једног ласно изабира за о верач е већнике г.г.
Петровића Делимира и Ђокића Станимира.
Прочитан је записник о д 14 седнице, ко ји је примљен бе з примедбе.
После о вога приступило се раду.
I бр. 11353
2
Прочитана је молба бр. 8185 од 11 јуна 1940 г. Шарчевића Милора да из
Јаго дине, закуп ца кланич ке таксе касапске аренде из т.бр. 382 Зак. о таксама за
1940/41 г. којом моли да му се заку пна (и злицитирана) цена у сум и о д 222.000
2

Милорад Шарчевић је убије н после рата. Од имо ви не одуз ете су сл едеће 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 инар а; 2. Зград а од тврдог материјала у ул. Љубе Си мића бр. 30. са
двори штем величин е од 2.119 м², вр еднос ти 420.000 динара; 3. Зграда од тврдог м атеријал а у
ул. Љубе Сим ића бр. 30/а, без двор ишта; 4 . Зграда од тврдог материјала у ул . Љубе Си мића бр.
30/б. Од пољопри вр едни х доб ара Милораду Шарчевићу одузето је: оранице у по врш ини од
1.04,34 х, вредно сти 156.510 динар а. Остатак породицв добио ј е на уживање зграду иза
ветери нар ске амбуланте. (А С, Ф Г233, Ми нистар ство финансије , фасцикл а 19 .)
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дин. годишње смањи, по што је Уре дбом о штедњи живот них намирница М.С.бр.
643 од 10. маја 1940 г. забр ањено клање тела ди, го веда и свиња уторнико м и
петком, а изменама и допунама те ур едбе о д 2. ју ла 1940 г. М.С. бр. 903 одређена
је среда, четвртак и петак као безмесни дани у целој земљи, у кој е дане је
забра њена про даја свежег телећ ег, говеђег и свињског меса као и јела са истим
месо м, чиме је он много погођен и о штећен. Такође су прочитани извештаји
појединих о пштина ка ко су оне у овој ст вар и поступиле.
После о вога се по овом питању развила диску сија, којо м је утврђено: 1)
да у уговору о закупу кланичне таксе касапске аренде није предвиђен овакав,
нити сличан случ ај; 2) да је у буџет о ве градске оп штине за 1940 г. унет а као
предвиђени редован годи шњи приход цела излицитирана сума закупне цене у
222.000 динар а, ко ју сада није могуће смањити б ез поремећ аја пре двиђених
грађевинских радова у о вом граду за текућу буџетску годину; 3) да се у
безмесне дане ипак тро ше велике ко личине оног меса чија потрошња није
забра њена, а нароч ито овчег, а пор ед тога, у дане када се троше све врсте меса
зако ље се више сто ке и про да знатно већа ко личи на меса, тако да се потрошња
меса скоро и није смањила. За до каз овог слу же 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 та ксе није у мањио од времена важења Уре дбе
о безмесним данима у сравњењу са приходима у р анијим месецима, пр е о ве
Уредбе; 4) да је у безмесне дане ос етно по већана продаја масти, сланине, су ва
меса и изнутрице.
Са свега изло женог Гра дско Већ е налази да закуп ац кланичне таксе
Шарч евић Милор ад није о штеће н завођењем безмесних дана по Уредби М.С.бр.
643 и неким изменама и допунама М.С.бр. 903 напр ед изложеним, и да се од
тражења има о дбити, п а с тога и на осно ву чл. 88 Закона о градским оп штинама
Решава:
Одби ја се молба Шарчевића Милорада, заку пца кланич ке таксе из т.бр.
382. Зак. о таксама за смањење закупне цене у след заведених б езсмесних дана,
као неу месна и на закону неоснована, о ч ему га известити, па даље по Закону
поступит и.
II бр. 11354.
Прочитан је акт Пореске управе у Јагодини П.У.бр. 9798/40, наш бр.
9115/40 који г ласи:
„У смислу чл. 7 Пр авилника за извр шење Уредбе о отпису заостат ка
крајем 1937 го дине на порезима, таксама и казнама по пореским и таксеним
кривицама М.С.бр. 1667 о д 22-XII-1939 го дине, по молбама за от пис о вих
заостатака решава одбор о д пет лица. Поред шефа Пореске упр аве и референта у
овај о дбор у лазе и три лица из гр ађанства, које пре длаже оп штински о дбор сваке
општине.
С об зиром на овај про пис препоручује вам се да оп штински одбор
изабере три грађанина из ваше општине за члано ве овог одбора и и мена њихо ва
доста вите овој упра ви.“
Већ е на основу чл. 89 Закона о градским о пштинама
Решава:
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У одбор за отпис зао статке пореза, такса и казни бир ају се: Алексић
Милашин, кафеџија, Недељковић Станиша, трго вац, Мар ковић Адам, бравар,
сви из Јаго дине.
III бр. 11355.
Прочитане су мо лбе за пријем у чланство (завича јност) ове гр адске
општине, по ко јима су при куп љени потреб ни подаци.
Већ е је саслу шало о ве мо лбе као и по датке, према којима мо лио ци
испу њавају прописане зако нске услове, па на ос нову тога као и личног
познавања моли лаца, 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 Со лунац, молилац (молер) и з Свилајнца, досељен актом општине
Свилајначке бр. 8346/37 г. и сво јој молби бр. 13986 /34 год.;
2) Милун М. Марјановић, земљора д. из М. По повића, до сељен актом
општине дубоч ке бр. 1043/38 г. и по својој мо лби бр. 6191/38 год.;
3) Симић Радомир, шумар. инжињер, из Винор аче, дос ељен актом
општине винорачке бр. 8346 /38 г. и по сво јој молби бр. 10271 /38 год.;
4) Милован Ђорђевић, т кач из Гривца, досе љен актом општине гри вич ке
бр. 1786/38 г. и по сво јој молби бр. 15504/38 го д. ;
5) Милошевић С. Благоје, земљорад. из Во љавча, дос ељен актом
општине деоничке бр. 3389/38 г. и по својој мо лб и бр. 16572/38 год.;
6) Пантелић В. М иливоје, уч итељ у пензији, из Ражња по својој молби бр.
5904/39 год. ;
7) Симић Љ . Стеван, приват. чинов. из Плу жца, досе љен актом општине
осечи нске бр. 1553/39 г. и по својој молби бр. 6069/39 го д. ;
8) Ђорђевић Јо ван, абаџија из Јо вца, досељен актом општине јо вач ке бр.
2227/39 г. и по својој молби бр. 7322/39 го д.
9) Мило шевић Владимир (М илосава) ру дарски пензион ер, из Сењског
рудника, досељен актом општине сењске бр. 1836/39 г. и по сво јој молби бр.
8032/39 год. ;
10) Црниловић Урош, дире ктор Млина Морава, из Бито ља, досељен
акто м градс ког пог лаварства у Бито љу бр. 14811/39 го д. ;
11) Зивгаревић Јор дан,... из Пр изрена, досељен актом гра дског
поглаварства у При зре ну бр. 16843/39 г. и по с војо ј мо лб и бр. 12349/39 го д. ;
12) Илић В. Михаило, келнер, из Кру шевца, досељен актом Гра дског
поглаварства у Кру шевцу бр. 28872/39 г. и мо лби бр. 15150/30 го д. ;
13) Ђорђевић Миладин, земљора д. из Росо мана, досељен актом општине
росоманске бр. 269 /40. и по својој мо лби бр. 1083 /40 год.;
14) Дамњановић Ж. Светозар, пенз. из Смедерева по мо лб и бр. 7015/40
год.
I V бр. 11356
Прочитана је мо лба бр. 9427/40 Рота Дезидера, индустр ијалца из
Суботице, која гласи:
„Молим Гра дско веће да ме изво ли пр имити у чланство града Јаго дине у
смислу ч л. 13 Зак. о град. општинама.
Рођен сам 18/X-1893 у Суботици, ожењен сам Олго м К. Пианко вом и
имам сина Андрију рође ног 11/XI-1922. До сада сам био стални суботич ки
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грађанин и завичајник, о чему пр илажем у вере ње Градског поглаварства у
Суботици.
Доселио сам се у Јаго дину и о вде оснивам инду стрију шешира и капа.
Некажњеног сам предживота и самостално располажем сво јом
имо вином, о чему пр илажем уверење Окру жног суда и Државног тужилаштва у
Суботици.
Јаго дина 5 јула 1940. г.“
Већу је лич но познат молилац Рот, као и то да он о диста у Јагодини гр ади
зграду за фабр ику шешир а и капа, и да се доселио са породицо м у Јаго дину. Па
пошто именовани испу њава све про писане услове ко ји се тр аже од стране чл. 11
и 13 Зак. о град. оп штинама, то Градско веће до носи о ву
Одлуку:
Прима се у ч ланство Општине гра да Јагодине Рот Дезидер,
индустријалац из Суботице, о чему га известити. – Та кса је плаћена.
V бр. 11357
Прочитан је пре длог бр. 11284/40. кој и гласи: „По буџ ету овог
поглаварства за 1940/41 годину, одобре на је парт. 7 позиц. 7 „На набавку но вих
и оправку старих вага, кантара и других мер ила, као и плаћа ње таксе за
жигосање истих“ динара 4.000.
У то ку буџетир ања до сада је о ва по зиција утро шена динара 937 а по
изгледу нећ е бити довољан кредит по исто ј до крај а ове буџетске го дине.
За буџетира ње до краја бу џетске 1940/41 год. потребан је кредит по о вој
позицији најмање још дин. 4.000.
По исто м буџету о добрен а је парт. XIII. позиц.1. „Кредит за недо вољно
предвиђене матер ијалне расходе по свима гранама бу џета“ динара 100.000.- Од
ове суме до сада није вршен вирм ан.
Из ове позиције може се одобрити пр ено шење кредита динара 4.000.- у
корист парт. 7 позиц. 7. по менутог буџета.
Већ е 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“ о д динара
4.000.- повећа са још дин. 4.000.- на терет партије XIII позиц. 1 „Кре дит за
недо вољно пре двиђене материјалне р асхо де по свима гранама буџета у дин.
100.000“ по буџету општине гра да Јаго дине за 1940/41 год. а за ту суму да се
партија XIII по зиција 1. с мањи.
VI бр. 11358.
Прочитан је пр едлог који гласи:
„По буџ ету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. о добрена је партија IX
позиције 2 „На но вчану помоћ разним хуманим, научним, патр иотским,
витешким и другим у становама“, дин. 100.У току буџ етирања до сада је о ва позиција исцр пљена и неће би ти
довољан кре дит по истој до краја буџетске 1940/41 год. За буџетир ање до кра ја
ове буџетске године потребан је кредит по овој позицији најмање јо ш дин.
3.000.По истоом буџету одобр ена је парт. XIII позиц. 1 „Кре дит за недо вољно
предвиђене расхо де по свима гра нама буџета“ дин. 100.000. Од ове су ме до с ада
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је исцрп љено по одобре ним о длу кама дин. 4.000. Остаје јо ш за по дмире ње
недо вољних кр едита динар а 96.000.- Из о ве по зиције мо же се одобри ти
преношење кре дита у динар а 3.000. у корист парт. I X. позиц. 2 поменутог
буџета.
Већ е на основу чл. 120 Зак. о град. о пштинама
Решава:
Да се партија IX позиција 2. „На новчану по моћ ра зним хум аним,
научним, патр иотским, витешким и другим у становама“ од динара 100. повећа
са јо ш 3.000.- на терет партије XIII по зиц. 1 „Кр едит за недово љно предвиђене
матер ијалне расходе по свим гр анама буџета у дин. 100.000.- по буџ ету општине
града Јагодине за 1940/41.
VII бр. 11359.
Прочитан је пр едлог који гласи:
„По буџ ету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. о добрена је партија III
позиц. 2 „На набавку и оправку намештаја“ дин. 500.У то ку буџетирања до сада је ова позиција скоро с ва исцрпљена и неће по
њој бити до во љан кре дит до крај а буџетске 1940/41 год. За буџетирање до кра ја
ове буџетске го дине потребан је кредит по о вој по зицији најмање јо ш 1.000.динара.
По истом буџету о добрена је пар тија XIII позиц. 1. „Кредит за недо вољно
предвиђене матер ијалне р асходе по свима гранама буџета“ дин. 100.000.- Од о ве
позиције до сада је вирманисано дин. 4.000. Остаје још за по дмире ње
недо вољних кредита на страни расхода дин. 96.000. Из о ве позиције мо же се
одобрити преношење кредита у дин. 1.000.- у корист пар т. III позиц. 2.
поменутог буџета.
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се партија III по зиција 2. „На набавку и оправку намештаја“ од динара
500.- повећа са јо ш динара 1.000.- на терет пар тије XIII позиц. 1 „Кредит за
недо вољно предвиђене материјалне расходе по свима гра нама буџета“ по буџету
општине гра да Јаго дине за 1940/41 годину.
VIII бр. 11360.
Прочитан је предмет по тр ажењу Окружног су да у Јаго дини бр. По.
103/39. наш број 6257/40, да му се пошаље у вер ење о занимању за Ђурђа
Ристића, из Јагодине, а по ко ме је Веће на седници од 21 ју на 1940 г. XXIV бр.
8645/40 донело одлуку да се и зда уверење да је Ђурђе Ристић из Јагодине на дан
4-IX-1939 г. био земљора дник.
Поно во се ово питање износ и Већу ус лед но вих до каза кој е је по днела
Јаго динска кре дитна бан ка да Ђурђ е није земљора дник.
Већ е је поно во саслу шало пр икупљене доказе како о не раније тако и ове
нове, па је ипак остало пр и с војој ранијој о длу ци:
Да се изда Уверење да је Ђурђе Ристић, и з Јагодине, на дан 4-IX-1939 г.
био земљора дник.
IX бр. 11361.
Прочитано је решење пр етседника овог Поглаварства о д 14 августа 1940
године, бр. 10800, које гласи:
„ Решење
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На осно ву овлашћења датог претсе днику Поглавар ства о длуком од 11
јуна 1936 г. бр. 7576, коју је одобри ла Кра љевска банска упр ава Моравске
бано вине по д II бр. 15386 од 21 јуна 1936 г. и ч л. 96 За кон а о град. о пштинама
Решавам:
Да се Влај ко Ћирко вић, пређашњи мерач, прими у слу жбу овог
поглаварства на звање о пштинског мерач а, са платом од 935.- дин. месечно
колико је буџето м за 1940/41 г. предвиђено, а кој а му има тећи почев са
данашњим дано м-14 а вгуста, као дана када је на ду жност ступио.
Ово решење саоп штити именованом на потпис, а исто предати благајни
овог Пог лавар ства, на надлежност.
Ово решење изнети и Гр адском већу на саг ласно ст, с обзиро м на то да је
оно одлуко м бр. 4678 од 28-III-1940 г. било решило да се именовани
пензионише, а Месна кон тро ла при Моравско ј финансијско ј дирекцији у Нишу
примедбама о д 16-VII-1940 г. бр. 3212 нашла да му се не могу признати за
пензију го дине за кој е у лог није б лаговр емено у плаћен. Зато га је треб ало у
службу поново вратит и.
Решено 14 августа 1940 го дине бр. 10800 у Јаго дини.“
Сао пштено ми је предње решење данас 14 а вгуста 1940 го дине и одмах
ступам на дужност.
Влајко Ћир ковић, с.р.
Већ е на основу чл. 83 Закона о град. оп штинама
Решава:
Одобрава се ре шење бр. 10800/40 којим је пре тседник овог Пог лаварства
примио у слу жбу мерача овог Пог лаварства Ћир ко вић Влајка, пређашњег
мерача, са правом на пре двиђене пр инадлежности од 14 а вгуста 1940 го дине.
X бр. 11362.
Прочитан је пр едлог бр. 11325/40 претседника Поглаварства г. Мијалка
Попо вић а, који гласи:
У овој градској о пштини има старих слу жбеника са преко 15 година
службе, кој и по пропису ч л. 15 Статута општине јагодинске о о сигурању
цело купног особља о пштине и њених предузећа од 13- VI-1932 го дине бр.
9190/32, у вези са чланом 18 истог Статута имају право на пензију.
Међутим о дредба ч л. 38 истог Статута г ласи о вако:
„Ако о пштинско особље, које се бу де затекло у служби општине
јаго динске, када о вај Статут с туп и на с нагу, по ло жи пензионом фон ду у ро ку од
једне године 3% од њего ве пос ледње годишње плате, за сво време о д када је
службеник, онда му се године слу жбе за пензију признају о д дана ка д је у
службу примљен.“
Како, пак, ни један о д о пштинског особља, о ко ме пре дњи члан го вори,
није уплатио о дго вара јући износ улога, свакако из матер ијалне немогућности, то
је настала таква ситу ација да се не могу пензион исати ни старији слу жбеници
који у овој општини дуго слу же а за послове су изнемог ли. Међутим социјална
правда захт ева, да такви службеници по д старе дане буду толико колико
матер ијално осигурани.
С тога ми је част предложити Градском већу, да поменут и Статут измени
и измењен да г ласи:
Чл. 38.
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Ако општински ч ино вник или службеник који се затекао у служби
општине јагодинске на дан ступања на снагу Статута, 13-VI-1932 г. као и он ај
који се данас налази у служби ове градске општине, по ло жи Гра дском
поглаварству за Пензио ни фо нд чиновника и службеника општине гр ада
Јаго дине у ро ку о д три године од дана ступања на снагу ових измена, 3% од
њего ве годи шње плате коју је имао на дан 13-VI-1932 го дине, или у случ ају
доцнијег сту пања у службу 3% од плате са ко јом је постављен, и то за вр еме од
када је слу жбеник ове општине,
односно за време које му је за пензију пр изнато, како у о вој тако и ван
службовања у овој општини, онда му се за пензију пр изнају све године службе,
за које буде уп латио 3% у пензиони фо нд, по одре дбама о вог члана.“
Оваком изменом Статута чл. 38 сматр ам да ћ е пр авда б ити задовољена,
па с тога пре дла жем Већу да ову измену изволи о добр ити.
Већ е се у потпунос ти слаже са о вим пр едлогом, па на основу чл. 95 Зак. о
град. општинама
Решава:
Да се члан 38 Стату та општине јаго динске о осигурању целокупног
особља о пштине и њених пр едузећа од 13- VI-1932 го д. бр. 9190/32 измени и да
измењен гласи:
Чл. 38.
Ако општински ч ино вник или службеник који се затекао у служби
општине јагодинске на дан ступања на снагу Статута, 13-VI-1932 го д. као и онај
који се данас налази у служби ове градске општине, по ло жи Гра дском
поглаварству за пензиони фон д чиновника и службеника општине гра да
Јаго дине у ро ку за тр и године од дана ступања на снагу о вих измена, 3% од
њего ве годи шње плате коју је имао на дан 13-VI-1932 го дине, или у случ ају
доцнијег ступања у службу 3% од плате са којо м је постављен, и то за све вре ме
од кад је слу жбеник ове оп штине, о днос но за вр еме које му је за пензију
признато, како у о вој тако и ван слу жбо вања у овој општини, о нда му се за
пензију при знају све године слу жбе, за кој е бу де уплатио 3% у пензио ни фон д,
по о дредбама о вога ч лана.
Ове измене ступају на снагу када их одобре надзорне власти.
XI бр. 11363.
Прочитано је решење пр етседника овог Поглаварства по д бр. 10262 од 2
августа 1940 го д. које г ласи:
„По Уре дб и о про мету пшенице и др жавној интервенцији на тр жишту
пшенице у пр ивр едној 1940/41 години, ко ја је под М.с. бр. 1026 објављена у
Слу жбен им новинама бр. 170 од 27 јула 1940 г., предвиђене су цене по кој има се
пшеница сме купо вати и продавати, а прописана је и контро ла за извр шење
Уредбе.
Између осталог по чл. 8 те Уредбе свака општина односно Пог лаварство
дужно је изабрати о дбор о д 5 лица из редова гра дских већни ка, из редова
прои звођач а и потрошача. „Задатак је овог одбора да сарађује са управним
властима на спро вођењу прописа о ве уре дбе и да при мећ ене непр авилнос ти
пријављује надлежно ј власти. Његов је рад почастан и бесплатан.“
На осно ву изло женог а у интересу нашег града по прописима ч л. 88 и 89
Зако на о град. о пштинама
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Решавам:
Да се одбор за стар ање о извршењу Ур едбе о промету пшенице у зму:
1) Марковић Брана, ср ески пољопри вре дни ре фер ент, градски већн ик, 2)
Недељко вић Станиша, трговац, градски већн ик, 3) Симић Стеван, при ватни
чино вник и градски већн ик, 4) Јоц ић Милан, пољо при вре дник и трговац, 5)
Авр амо вић Љубисав, пекар, - сви из Јаго дине.
Напр ед именоване члано ве о дбора позвати у с едницу на дан 3 а вгус та т.г.
ради конститу исања и даљег ра да по Уредби.
Сао пштено нам је ово ре шење и упознати смо са про писима Ур едбе о
промету пшенице, по којој ће мо се упра вљати.
3 августа 1940 у Јагодини, Брана Марковић, Милан Јоцић, Стеван Симић,
Ст. Ж . Недељко вић, Љ убисав Аврамовић.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Одобрава се предње решење претседника овог Поглаварства по д бр.
10262/40 о избору Одбора за старање о извршењу Уре дб е о про мету пшенице.
XII бр. 11364.
Прочитан је акт Дирекције пошта, телеграфа и телефона у Скоп љу као и
решење њено од 9- VIII-1940 го дине Д.бр. 24967/40 којим је о пштина гр ада
Јаго дине осуђена да плати истој Дирекцији дин. 335.- за излом љене изолаторе и
жицу у атару о ве општине.
Већ е на основу ч л. 77 За кона о по шти, телеграфу и телефону и чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се исплати Дирекцији по шта, те легр афа и теле фона у Скопљу сума у
дин. 335 на име накнаде за изло мљене изо латоре и покидану жицу на т.т.
линијама у атару градске општине јаго динске.
Исплату извр шити на терет о дго вар ајуће 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 о пштина има, знатно отежали, а пор ед тога су им и палци скоро
пропали, те се ускоро неће моћи више поткивати.
Предлаже да се во ло ви 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.
Већ е се у свему слаже са предњим пре длогом, па зато на основу чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се три пара о пштинских воло ва, кој е ова гра дска општина има,
про дају из слободне руке на јаго динско ј пијаци чим настане зима или и раније,
према нахођењу пр етседника Поглаварства, а други млађи и лакши во лови да се
купе у фебруару или марту месецу идуће го дине.
Про дају и ку по вину да изврше већници г.г. Алексић Милашин,
Милојевић Ду шан и ... чиновник г. Милосављевић Бра нимир.
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Добијени но вац од про даје воло ва књижити у кор ист парт. VI позиције 9
одобреног буџета овог Поглавар ства за 1940/41 го д. а исплату купљених лакших
и млађих воло ва извр шити из пар тије 11 по зиције 1 буџета за 1940/41 го д.
XI V бр. 11366.
Претседник г. По повић Мијалко излаже Већу, да има у Јаго дини велики
број сиромашних породица ко је тр аже и добијају од Пог лавар ства по моћ у
дрвима за огрев. Нарочито има много циганских породица, када се зими
посведневно обраћ ају за помоћ у др вима. Наша о пштина има своју шуму
„Липар“ из ко је се сваке јесени спрема потребна ко лич ина др ва за огрев
канцеларија, шко ла, Дома сиро машних стар аца и старица, сиромашних
поро дица итд. Али дрва нема у довољној ко личини, да би се мог ла сва
јаго динска сиротиња ма и приб лижно помоћ и. Међутим, у Липару има веће
количине сувог грања које треба ску пљати на гом иле ко д оп штинске куће
чувара шуме, па о данде превозити у Јагодину и делити сиротињи, када настане
зима.
Пошто Пог лаварство нема кр едита за ра дну снагу а нема ни финансијске
могућности, пр едлажем Већу да о добри да се по зо ве јаго динска сиротиња да
гране скупља добровољном ра дно м снагом, и да се во ди списак таквих лица,
која ћ е у живати првенство при подели грана.
Већ е се у свему слаже са пр едлогом и о ставља Пог лаварству да учи ни
даље шта треба.
XV бр. 11367.
Прочитана је молба бр. 10766/40 Милиочића Живојина, из Јаго дине, ко ја
гласи:
„Гра дском Већу
Јаго дина
Мени је досуђена до животна инвалиднина због тога што сам на пос лу
остао неспособ ан за ра д, јер ми је на лево ј руци кажипрст у кочен. Инвалиднина
ми је до суђена месечно по 58,50 динар а, коју примам о д Сре дишног уреда за
осигурање радника.
Пошто је ова инвалиднина врло мала, то сам тра жио да ми се исплати
отпре мнина и да у бу дућ е по овом немам више ништа по траживати. Отпре мнина
ће износ ити око 6.000 дин. једно м за свагда.
Да би Рентни о дбор Средишњег уреда могао донети о длу ку о исплати о ве
отпра внине, тра жи ми се да приложим о длу ку градског већ а завич ајне општине,
да пристаје безувестно на исплату о тпра внине.
Овај ми је новац потре бан да би могао кућу опр авити.
С тога молим градско веће да ми по ово ме изволи издати свој закључак о
пристајању на исплату ове отпр авнине“
16, августа 1940 го д. Јаго дина
Већ е не познаје дово љно мо лио ца, па зато за сада о дбија пр едњу молбу,
док се претхо дно не испитају све око лности како би се избег ло да мо лилац,
евентуално, падне на т ерет општине.
XVI 11368.
Прочитан је штампан циркулар Главног о дбора Југо словенске у није за
заштиту деце, из Београда, о д августа 1940 године, ко ји г ласи:
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„Свима дру штвима-ч ланицама Југосло венске уније за заштиту деце и
њених ч ланова и с вима до бри м људима.
Рат који данас у једно м великом делу света бесни са свима свој им
страхотама, тешко је пого дио племенити и нама пр ијатељски народ фра нцуски.
Исто тако као што је у прошлом светском рату наш народ стр адао, исто
као што смо и ми морали б ежати испред непр ијатеља са својих ог њишта и
трпели све недаће избеглиштва при чему су страдали не само о драс ли већ и наша
деца, исто тако и милиони члано ва француских породица и деце налазили су се
и јо ш се налазе у избеглиштву и трпе све невоље, о ску дицу, бо лест и
потиштено ст.
Наш наро д није ника д могао нити ће моћи да заборави све оно добро
које му је учинила Францу ска, а нарочито ону велику по моћ коју нам је о на
указала при мајућ и и издржавајући годинама хиљаде и х иљаде наше деце за
време рата и об илну помоћ коју нам је у казивала јо ш дуго после рата.
Дошао је ча с да се та наша захвално ст по каже и да се бар једним малим
дело м мо жемо о ду жити нашим добротворима.
Апелује мо на сва наша дру штва, на њихове ч ланове и на све наше
сународнике, од којих су многи, можда и непосредно уживали помоћ
Фран цус ке, да ску пљају прилог е кој е ћемо преко Међун аро дне уније за помоћ
деци у Женеви пос лати за изб еглич ку францус ку децу.
Пока жимо да нисмо заборавили добро ко је нам је ч ињено и да умемо
бити на све зах вални.
Прилози се могу слати о д једном или се об авезати за извесну месечну
помоћ на ду же време.
Све пр илоге слати преко приложеног чека Југос ловенској унији за
заштиту деце у Београду, Кнез М ихаилова 33, ч ек. рачун. 56596.
За главни о дбор претседница, Нака Н. Спасић, с.р.“
Већ е је пажљиво саслу шало овај апел, па у саг ласнос ти са претседником
г. Попо вић ем Мијалком, а на основу ч л. 88 За кон а о гр адским о пштинама
једногласно
Решава:
Да се исплати су ма о д 2.000.- динара Југословенској унији за заштиту
деце у Београду, као прилог оп штине гра да Јаго дине на име помоћи за
избег лич ку фра нцуску децу, ко ју ће суму Унија доставити пр еко Међунаро дне
уније за по моћ деци у Женеви, за избег лич ку францус ку децу.
Ову су му исплатити из партије 9 позиције 2 бу џета за 1940 /41 год. и
уплатити ј е на чековни рачун бр. 56.596 Југо словенске у није за заштиту деце у
Београду, коју о овој о длуци известити о собитим писмом.
XVII бр. 11369.
Прочитана је мо лба Данице у дове пок. Станимира Јовано вић а, би в.
градс ког стражара овог Поглаварства, који је умро пре о ко месец и по дана, да
јој се о добри месеч на новчана помоћ, по што има дете, а нема никаквих
средстава за живот.
Већу је по знато слабо матер ијално стање молиље, па зато на осно ву ч л.
88 зак. о градским оп штинама
Решава:
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Да се молиљи Даници С. Стојановић издаје на име помоћи по 100.динара м есечно, почев од 15 августа 1940 год.
Исплату вршити на тер ет одго вар ајуће буџ етске позиције на помоћ
сиротињи за буџетску 1940/41 го дину.
XVIII бр. 11370.
Већ ник г. Стој ко вић Даца пита претседника, да ли Поглаварство има
финансијске могућно сти да јо ш ове јесени заврши нову школску згр аду за
основну школу, ко ја је у грађењу ево већ трећа година. Ве ли да је довр шење
шко лске згра де врло ну жно, јер су уч еници основне шко ле смештени у
гимназијско ј згра ди, г де нећ е моћ и и даље остати, по што је врло вероватно да ће
град Јагодина ових дана добити осмор азре дну гимназију, у место дос адање
четворор азредне.
Претседник г. Попо вић Мијалко о дго вара, да је потр ебно још до ста
урадити и у тро шити велику суму, па да се шко лска згра да до вр ши. Он је то
питање баш ових дана проучавао и са градским техничким референтом,
инжињером г. Тарнагом. Дошао до саг ласности, да б и ове јесени тр еба ло
дефинитивно довр шити приземље и пр ви спра т, а да би се то извело има да се
уради следеће: уну тра шње глатко малтерисање зидо ва, летвисање и
малтерис ање плафона, изра ду по дова (патоса) у учионицама и хо дницима,
обрађивање степеништа вештач ким камено м, ограде степеништа, по лага ње
канализацио них ц еви, инсталације водо во да за целу згра ду и санитар ни објекти
за пр иземље и пр ви спрат, електрична инсталација за приземље и пр ви спрат и
фарб ање сто лар ских радо ва итд.
Изр адом напре д наведеног дефинитивно би се завршило 11 уч ионица са
осталим припа дајућим просторијама на пр иземљу и пр вом спрату ове школске
зграде, а сала и други спр ат имали би да остану за идућу годину.
За довр шење приземља и првог спрата потр ебно је утрошити јо ш о ко
500.000.- динар а па да се уради све оно како је напред изложено.
Пог лаварство је по одобрено м буџету за 1940/41 год. пре двидело су му од
300.000.- дин. за до вршење шко лске зграде, јер финансијске при лике ове
општине нису дозвољавале да се већа сума пр едвиди, а није се ни предвиђ ало да
ће се пој авити потр еба да се о вако чисто најпотребнија о дељења школске згр аде
довр ше.
Из о ве буџетске по зиције до сада је утрошено око 130.000.- дин. јер није
имало финансијске могућно сти за већ и издатак. Од предвиђ ене сум е остаје,
дакле, јо ш о ко 17.000.- дин. али ни на ту суму не мо же се рачунати с тога, што
су пр иходи од мерине као и пијач не таксе знатно по дбацили и још ће више
подбацити у след слабе о вого дишње летине. Жито је много по дба цило, а воће
уопште није ро дило ове године, а о д та кса на те артикле наша градска општина
имала је највећ е пр ихо де.
Пог лаварство је у почетку овога месеца поднело мо лбу Господину
Министру про свете за дејство да с е у Јаго дину врати ос моразредну гимназију,
на коју се чекало већ ду же вре мена. Ишао сам лично са депутацијом код Г.
Министра, и сви су и згледи да ће се по нашо ј мо лб и учинити кроз кој и дан, те
је, о диста, питање довршења два етажа шко лске зграде врло хитно.
После пре дњег извештаја претседника г. Поповића настало је
консултовање између већ ника и прет седника за ствар ање ванре дних пр ихо да, па
17

мр Добривоје Јовановић

ма и евентуалним отуђењем какве општинске покр етне или непо кретне
имо вине, после чега претседник г. Поповић извештава, да наша гр адска
општина има своје хартије о д вредности, које се чувају у о пштинско ј каси као
општинска имо вина, и то : 961 комад обвезница 21/2 % ратне штете и 100 ком.
акција Привилего ване аграрне б анке.
Градско веће је узело у претрес ово питање, па се са изнетих разлога као
и на оп шту еко ном ску ситуацију сагласило да се пр едње хартије о д вредности,
које се чувају у о пштинској каси продаду и о ту да до бијени но вац употреби за
довр шење шко лске зграде, а тога на осно ву чл. 88 Закона о град. о пштинама
једногласно
Решава:
Да се хартије о д вредности, својина градске општине јаго динске, продаду
и то: 961 комад об везница 21 /2 % др жавне ренте за р атну штету, о д 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 ком ада акција Привилеговане агр арне банке а. д. Београ д, о д ном.
Динара 50.000.- , а које носе сер. 5 бр. 791341- до бр. 791440 закључ но.
Про дају гор њих хартија извршити на Београдској б ерзи, по берзанском
курсу који буде владао на дан продаје, а према бер занским прописима.
Добијени новац о д ових хартија као ванр едни ванбуџетски приход
ставити на расположење Режиском о дбору за изградњу зграде за ос новну шко лу
у Јагодини, ра ди до вршења учио ница и осталих прос торија на при земљу и
првом спрату шко лске згр аде, како је напре д изло жено.
XIX бр. 11225.
Прочитана је мо лба Јована Ла штовке, дир ектора музичке капеле у
Јаго дини, поданика бивше Чехословачке р епуб лике, да га Веће пр ими у
завич ајност општине града Јаго дине, ако буде при мљен за поданика Краљевине
Југос лавије.
Већ е по знаје молио ца и зна да он више година живи у нашо ј земљи, као и
да је владања доброг, па с тога на ос нову ч л. 95 За к. о град. општинама
Решава:
Да се молилац Лаштовка Јован прими у чланство опо штине гра да
Јаго дине, ако буде примљен у по данство Кр аљевине Југославије, о че му га
известити.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
овера вају већници
Претседник
Б. Спасић
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Члано ви Гра дског поглавар ст ва у Јагодини са председ ни ком
Мијалком Поповићем

Запи сник
16 ре довне седнице Већа Јагодинског пог лаварства у Јагодини, о држане
на дан 22 октобра 1940 го дине у 8 часо ва у вече, у градској са ли у Јагодини.
Дневни р ед:
( сле дећи)
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
осим двојице који су на путу, пр иступљено је прозиву, па је установљено да су
на о ву седницу до шли већници г.г. Делимир Н. Петро вић, Станимир Ђокић,
Божидар Стамбо лић, Ду шан Милојевић, Милашин Алексић, Др. Михаило
Димић, Рудолф Шра мек, Милу н Јевтић, М ладен Вељко вић, Видој е Витић,
Стеван Зивгаревић, Димитр ије Мишић, Станиша Недељко вић, Бранислав
Марковић, Милут ин Васић, Ву кашин Живковић, Стеван Симић, Бранислав
Живановић, Љубомир Кр стић, Ду шан Јовановић, уку пно 20 већ ника.
Седници пр едседава претседник г. Поповић Мијалко а истој прису ствује
и п. претседник г. Ара нђелоивић Илија.
Како је до шао довољан број већника за р ешавање у смислу За к. о гра д.
општинама, то пр етседник г. По повић Мијалко отвара седницу и предлаже да се
изаберу два већ ника за о вераче записника. Веће једногласно и забира за овер аче
већнике г.г. Живановића Бранислава и Јовано вић Душана.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је при мљен б ез приме дбе.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 14016
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Прочитан је пр едмет бр. 12483/40 о одржаној јавној усменој лицитацији о
про дато м плацу о ве оп штине у у лици Вука Караџића бр. 1 који г ласи:
„Част ми је пре дло жити записник о одржаној јавној усмено ј лицитацији
за продају општинског земљишта у улици Ву ка Кара џића бр. 1, с мо лбо м да га
Пог лаварство изволи спро вести Већу са следећ им извештајем:
Надметање је б ило отпочето тач но у 11 часова пре по дне. Прва понуђена
цена износила је дин. 50.000,- а пос ледња највише дин. 125.000.- Лицитација је
трајала свега 1 час и 45 минута. Достигну ти ефект је за 260,4% виши од
процењене вре дности, ко ја је износ ила 48.000. На лицитацији је учествовало
свег а 5 надметача. Најбољу цену понудио је г. Петар Ж. Т ау шановић.
Мишљења сам да се лицитација одобр и и да се о д до бијене су ме додели
дин. 5.000 Регулационом фо нду а дин. 120.000 да се употреби за до вршавање
нове основне шко ле.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Одобрава се лицитирана про даја плаца са зградом у улици Ву ка
Кар аџића бр. 1 својина градске оп штине јаго динске, за суму од 125.000.- по
којој се исто имање има усту пити купцу Петру Ж. Таушановићу из Јаго дине.
Од доби јене су ме до делити 5.000 Регу лацио ном фонду ове оп штине, а
120.000.- употреб ити за до вршење но ве згр аде за ос новну школу у гра ду
Јаго дини.
II бр. 14017.
Претседник г. Поповић Мијалко, излаже да је ре шењем б ана Моравске
бано вине 14. септембра 1940 го д. VIII бр. 21347, наш бр. 12235/40 наређено да
поре д оста лих и Гр адско поглаварство у Јаго дини образује аправизацио ни
одбор, кој и ће, као општинска ус танова, вршити наб авку и продају
нејнеопходнијих животних намирница, у сврху снабдевања гра дског
стано вништва и радништва живот ним потр ебама по сно шљивим ценама, и
стварање по требних ре зер ви хране.
Прочитан је пото м акт Дире кције за проуча вање и организацију
пољопри вре де у сврху исхр ане од 4-I X-1940, наш бр. 11791/40 који го вори о
истој ствари, као и о то ме да ће иста Дире кција дати потр ебан кредит, ако
Пог лаварство нема но вчаних ср едстава за извођење овог пос ла.
Прочитан је, најзад, записник ко нференције са пре тставницима пре дузећа
из Јагодине ко ја купу ју или про дају жито и бр ашно, као и са власником млина
„Морава“, о д 18 октобра 1940 го д. под бр. 14013/40 пово дом овог питања.
После овог а развила се дискусија по овом питању, у којој су уч ествовали
г.г. Делимир Петровић, Стеван Симић, и други, којо м је ут врђено да град
Јаго дина није пасивно место, као ни око лина Јаго дине, те нема опасност за
исхрану стано вништва. У пог леду образло жења Већ е се у потпуности сла же са
закључком на записнику конфере нције под. бр. 14013/40 од 18 о кто бра 1940 го д.
Према с вему овоме Веће налази да Одбор за с наб девање треба изабрати а
зајам не узимати све док се не појави потреб а за интервенцију оп штине у
набавци бра шна и других намирница. Ово у то лико пре што наша гр адска
општина има дуг а преко 3.000.000 дин. ко д Државне х ипот. ба нке, који је
учинила ранијих го дина ради по дизања згр аде за гимназију и за основну шко лу,
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и то на залогу свих својих не по кретних имања као и пр иреза и других пр ихо да,
те за но ви зајам не би мог ла дати никакву првенствену залогу.
После о вога, по пр едлогу претседника, Веће на основу чл. 88 Закона о
град. општинама
Решава:
1) У одбор за снабдевање и исхрану бирају с е г.г. Аранђ еловић Илија, п.
претседник Гра дског пог лаварства, Мар ковић Светислав, земљорадник и бански
3
већник, Тасић Јован , сопст веник млина „Морава“, Која диновић Драгутин,
трговац, Вукосављевић Коста, адвокат, Крстић Љубомир, пинтер, Др.
Стевано вић Милан, градски лекар и Дамњано вић Милути н, месар.
2) За зајам ра ди вр шења набавке и про дају животних намирница за
исхрану стано вништва гра да Јаго дине, у смислу постојећих проп иса и н аређења,
Већ е има донети одлуку он да када се буде појавила нео дло жна потреба за
интер венцију град. поглавар ства у погледу набавке намирница и сузбијања
скупоће, по што за сада интер венција није потр ебна.
III бр. 14018.
Претседник г. Поповић Мијалко по дноси Већу завр шни бу џетски рачун
ове градске општине за 1939 /40 год. који је састављен по пропису ч л. 122 З ако на
о град. о пштинама, ради о добрења.
Из го дишњег завр шног рачуна види се да је у куп но пр имање оствар ено
заједно са прене том гото вином из 1938/39 год. дин. 2.225.693,49
а уку пно издато .................................................................. дин. 2.052.594,69
да го товина у .....................................................................
дин. 173.098,80,
која је пренета у бу џет за 1940/41 го дину.
Завр шни рачун је био изложен грађанству осам дана, али приго вора није
било.
Већ е на основу чл. 122 и 123. Закона о град. општинама
О добрава:
Завр шни р ачун о пштине гра да Јаго дине за буџетску 1939/40 годину, с
тим да га Пог лавасрт во достави на прег лед и разрешење, по пропис има о
Главној контроли.
I V бр. 14019.
Прочитан је пр едлог бр. 13139/40 који гласи:
По буџету овог Поглавасртва за 1940/41 годину, одобре на је пар тија III
позиција 3 „На штампање и набавку пијач них пр изнаница, фор мулара, образаца
и др. потребе“ дин. 6.000.У току буџетирања до сада је ова позиција исцр пљена и по истој неће
бити до вољан кре дит до краја буџетске 1940/41 год. За буџетир ање до краја ове
буџетске године потребан је кр едит по овој позицији најмање јо ш дин. 5.000.
Ово се поја вило отуда што је штампарском матер ијалу знатно по већана цен а.
По истом буџету о добрена је парт. XIII позиц. 1. „Кредит за недо вољно
предвиђене матери јалне расходе по свима гранама бу џета“ дин. 100.000. Из о ве
позиције до сада је исцр пљено по о до бреним одлукама и анга жо ваног кредита
дин. 13.000. Остаје јо ш за подмире ње недовољних кредита на страни ра схо да

3

Одузети млин Јо ван а Тасића проц ење н је на 5.914,105 динара.
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дин. 87.000. Из ове по зиције мо же се о добрити пр ено шење кредита у дин. 5.000.
у корист партије III по зиције 3 по менутог буџета.
Већ е на основу чл. 120 За кон а о градским о пштинама
Решава:
Да се партија III позиција 3 „На штампање и набавку пијач них
признаница, форму лара, образаца и др. потре ба“ од дин. 6.000 поваћ е са јо ш
5.000 дин. на терет партије XIII по зиције 1. „Кре дит за недово љно предвиђене
матер ијалне расхо де по свима гр анама буџета“ у дин. 100.000, по буџету
општине гра да Јаго дине за 1940/41 годину.
V бр. 14020.
Прочитан је пр едлог бр. 13140/40 го д. који гласи:
„По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одо брена је Партија III
позиција 1. „На канцеларијки материј ал, набавке писаћ их машина и оста лих
канцеларијских по треба“ дин. 23.000.У току буџетирања до сада је ова позиција исцр пљена и по истој неће
бити довољан кредит до краја буџетске 1940/41 го д. За бу џетира ње до кра ја о ве
буџетске го дине потребан је кре дит по овој позицији најмање још дин. 10.000.
Ово се поја вљу је отуда што је канцеларијском материјалу знатно по већ ана цена.
По истом буџету о добрена је пар тија XIII позиц. 1. „Кредит за недо вољно
предвиђене матери јалне расходе по свима гранама бу џета“ дин. 100.000. Из о ве
позиције до сада је исцр пљено по о до бреним одлукама и анга жо ваног кредита
13.000. Остаје још за по дмирење недо вољних кредита на стр ани расхода дин.
87.000.- Из ове по зиције мо же се о добрити пр ено шење кредита у дин. 10.000 у
корист партије III позиц. 1. по м. буџета“
Већ е на основу чл. 120. За кон а о градским о пштинама
Решава:
Да се парт ија III по зиција 1. „На канце лар ијски матер ијал, набавку
писаћ их машина и осталих канцеларијских по треба“ од дин. 23.000. повећа са
јо ш 10.000.- на терет партије III позиц. 1. „Кредит за недово љно предвиђене
матер ијалне расходе по с вим гранама буџета“ у дин. 100.000, по буџ ету општине
града Јагодине за 1940/41 го дину.
VI бр. 14021.
Прочитан је пр едлог бр. 13650/40 го д. који гласи:
По буџету овога Пог лаварства за 1940/41 годину, одобр ена је пар тија XI
позиц. 4. „ На наб авку хр ане за сто ку, зоби и других потреба“ динара 60.000. У
току бу џетирања до сада је ова позиција исцр пљена и неће бити до вољан кредит
по истој до кра ја бу џетске 1940/41 го д. За буџетира ње до кр аја ове буџетс ке
године потребан је кре дит по овој по зицији најмање јо ш 30.000 дин.
По истом буџету о добрена је парт. XIII позиц. 1. „Кредит за недо вољно
предвиђене матери јалне расходе по свима гранама буџета“ дин. 100.000. Од ове
суме до сада је исцрпљено по о добреним одлукама и ангажовања кре дита дин.
29.000. Остаје још за по дмирење недо вољних кредита на стр ани расхода дин.
71.000.- Из ове по зиције може се о добрити пре но шење кредита од дин. 30.000 у
корист парт. XI по зиц. 4 поменутог буџета.
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
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Да се партија XI по зиц. 4. „На набавку хра не за стоку: сено, зоб и и
других потреба“ дин. 60.000. повећа са јо ш дин. 30.000 на терет партије XIII
позиције 1. „Кре дит за недо во љно пре двиђене материјалне р асхо де по свима
гранама буџ ета“ дин 100.000. по бу џету оп штине града Јаго дине.
VII бр. 14022.
Прочитан је пр едлог бр. 13666/40 који гласи:
„Пог лаварство има својих 4 њива (зиратне земље) у Липару, којима
истич е рок закупа 1 новембр а 1940 год.
Да би се б лаговр емено знало хоће ли се о во имање издати и надаље у
закуп и за које време, потреб на је о длу ка градског већ а ч л. 88 Зако на о градским
општинама.
Заку п поменут их њива био је од 1- XII-1938 г. до 1- XI-1940 год. за
дин.13.200.- Закупац је б ио Петроније М илосављевић, трг. из Јагодине и закуп је
уредно исплаћ ен.
О пре дњем извештавам Поглаварство ради даљег поступка.“
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се че тир и њиве у Липару, својина ове гра дске општине издаду под
закуп за две го дине, за време о д 1 децембр а 1940 го д. до 1 но вембра 1941 го д.
путем усмене јавне лицитације, по условима које ћ е Пог лаварство про писати.
VIII бр. 14023.
Прочитан је пр едлог бр. 13665/40 који гласи:
„Ово Поглаварство има своје две њиве (зиратно земљиште) које се
налазе: једна више вашари шта а једна више ло зног расадника, којима рок заку па
истич е 1 но вембра 1940 го д.
Да би се б лаговр емено знало хоће ли се о во имање и надаље издати у
закуп и за које време потреб на је одлука гра дског већ а овог пог лаварства.
Заку п по менутог имања б ио је за вре ме од 1-XII-1938 до 1-XI-1940 год. за
дин 18.420.- Заку пац је био Панта Мла деновић, пекар из Јаго дине и уре дно је
закуп исплатио.
О пре дњем извештавам Поглаварство ради даљег поступка.“
Г. Брана Мар ковић сматра да би веро ватно било р ентаби лније по
општину да се пре дње имање засеје детелином у општинској р ежији, по што је
детелина потр ебна за исхрану о пштинске стоке, да се не б и сено куповало по
висо ким ценама.
Г. Петровић Делимир пр едлаже да се образује комисија ко ја ће ово
питање решити. Веће бира већ нике: Брану Мар ковића, Милашина Алексића,
Младена Величко вића и М илутина Васић а, који ће о во питање детаљно
проучити и дати потреба н пре длог за идућ е го дине. За сада пак остаје при
доса дашњој пра кси и стога на ос нову ч л. 88 Закона о градским општинама
Решава:
Да се напре д о писане две о пштинске њиве, једна више Вашари шта а
друга више Лозног расадника издаду по д закуп за две године, т.ј. о д 1-XII-1940
год. До 1- XI-1942 го дине, путем у смене јавне лицитације, по у словима које ће
Пог лаварство прописат и.
IX бр. 14024.
Прочитан је пр едлог шефа техничког о тсека по д бр. 12702/40 који г ласи:
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„По чл. 106 Гр ађевинског закона тр еба да се почетком сваке године б ира
Грађе вински о дбор. Ове године овај о дбор није био на ново изабр ан, по што је
Пог лаварство ч ека ло на о добрење Грађевинског правилника за град Јагодину, па
да би се но воизабр ани одбор саобразио про писима по менутог пр авилника.
Како је Пр авилник у међувремену био о добрен решењем г. Министра
грађевина о д 22-VIII-1940 г. и обнародован у Службено м листу Моравске
бано вине бр. 38 од 21-I X-1940 г. то ми је част ставити пре длог да се изаб ере
нови Гр ађевински одбор у смислу чл. 76 Грађевинског пра вилника за град
Јаго дину и чл. 106 грађевинског закона, који треб а да се састој и о д три ч лана и
три заменика. Од чланова треба да буде по један лекар и по један инжињер или
архитекта, које Градско веће по предлогу пре тседника мо же изабрати и изван
редо ва г.г. градских већни ка.“
Већ е на основу чл. 106 Грађевинског закона
Решава:
У Грађевински о дбор општине града Јагодине бирају се г.г. 1) Др.
Михајло Ди мић, лекар, градски већ ник, 2) Инж. Стамболић Божидар, градс ки
већник, 3) Витић Видоје, надзор ник пруге, гра дски већник, а њима за заменике
г.г. 4) Аранђело вић Илија, потпр еседник град. Пог лавар ства, 5) Јаћимо вић Во ја,
...капетан и гра дски већник, 6) Милој евић Душан, по ткивач, градски већник.
X бр. 14025.
Прочитан је предлог шефа технич ког отсека овог Поглаварства под бр.
13240/40 кој и г ласи:
„Одлуко м Гра дског већа бр. 5761 о д 22-IV-1940 год. одобрен је прогр ам
за ра дове и наба вке на тер ет Регу лационог фон да у го дини 1940/41.
У овом је програму о добр ено по д тач. 1. изно с од дин. 9.540. „За набавку
по једне копије од детаљних листова варо шког реона 1:500 и листо ва ван
варо шког реона 1:2500 укупно 53 ком. по дин. 180.За вр еме ра дова на припр еми за регулациони план, исказала се потр еба
да израде наведених копија делимич но фотографским путем, делимич но цртање
руком. Али како из горе наведеног, одобреног текста наведене тач ке није тачно
видно, да се може ликвидирати на терет те тач ке и рачуна за фотографско
умно жавање, то ми је част предложити да градско веће изволи о добрити и змену
и допуну тачке 1. програм за ра дове и набавке на тер ет Регулацио ног фо нда за
1940/41 год. ко ја има да г ласи:
„Израда коп ије и матрица детаљних листова варошког реона и листо ва
ван варо шког рео на ручним или фотографским путе м са наба вком потр ебног
матер ијала динара 9.540.Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Одобрава се предложена измена и до пуна у програму за радо ве и набавке
на терет Регулационог фо нда у го дини 1940 /41. ко ја има да г ласи:
„Израда коп ија и матрица детаљних листова варошког реона и листо ва
ван варо шног р еона ручним или фотографским пут ем са наба вко м потр ебног
матер ијала дин. 9.540.XI бр. 14026.
Прочитан је пре длог бр. 13716/40 шефа Техничког отсека овог
Пог лаварства, који гласи:
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„Част ми је пре дло жити прегледну скицу о др еђеног грађ евинског рео на,
ужег и ширег, са извештајем, да се о дређује као заштитни појас у смислу чл. 17
Грађе винског закон а цела по вршина „Ђурђевог бр да“.
Овај је нацр т усво јио грађевински о дбор на својо ј седници од 21-X-1940
год. Те мо лим, да се пре дмет предложи градско м већу на одобр ење у смислу
расписа Министарс тва грађевине од 11- V-1932 год.“
Градско веће је пажљиво пр егледало пре дло жену прег ледну скицу
грађевинског реона, у жег и шир ег, за град Јаго дину и са истим се у потпунос ти
слаже.
Стога на ос нову ч л. 88 З акона о градским општинама а у вези расписа
Министарства грађевина о д 11-V-1932 го д. а према мишљењу Грађ евинског
одбора о д 21-X-1940 год.
Решава:
Усваја се у пот пуности пр едложена пр егле дна скица са о дређеним ужим
и ширим грађевинским реоном за град Јагодину као и земљиштем за нарочите
потребе, то јест за по дизање творница ко је шире смра д и нечи стоћу по
граничним тачкама које су уписане на истом плану. Као заштитни појас у
смислу ч л. 17 Грађевинског закона, начелно се о дређује место звано „Ђурђе во
брдо“ и о пштинска утри на на југозападној страни града Јаго дине, која се
проте же између гроб ља и вашаришта. Тачне границе за овај појас одредиће се
прилико м састављања прогр ама за израду р егулационог плана за град Јаго дину.
XII бр. 14027.
Пао је предлог да се уреди јаго динско гробље. Тим по водом развила се
дискусија по овом питању.
Г. Ђокић Станимир изла же да је најосетљивија ствар уређење гроб ља,
нарочито поништај старих гробо ва и иско павање костију. Наследници и
сродници јако ћ е с е противити ископавању, у томе ће се наићи на велики о тпор.
Зато треба радити о пре зно.
Г. Симић Стеван предлаже да се ур еди само старо гроб ље. Г. Петро вић
Делимир предлаже да се отвори ново гробље, ради чега би требало по вести
преговор е са Зорко м Јанко вић и откупити потреб ну по вр шину.
На основу ч л. 88 З акона о градским општинама Веће
Решава:
Да Пог лаварство ступи у прего воре са г-ђом Зорко м Д. Јанковић или
лицем које је надлежно за имање по к. Душана Јанковића, ради откупа потр ебног
простора за проширење гроб ља, па о резултату да се поднесе извештај Већу
ради решења.
XIII бр. 14028.
Прочитана је молба Дејановића Милуна трговца из Јаго дине, по д бр.
10333/40, да му се изда по д заку п оп штинска зграда бив. Касарна градске стр аже
ради инсталира ња једног централног млина са једним каменом за млевење
брашна. Ну ди 200. дин. месеч ног закупа.
Технички отсе к о вог Пог лаварс тва дао је нег ативно мишљење по о вој
молби с обзиром на то што је зграда дотрајала.
Већ е на основу чл. 88 и 94. З ако на о градским општинама
Решава:
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Одби ја се молба Дејановић Милуна, по што Поглаварство има намеру да
про да напре д изло жено имање и неће да га издаје под закуп.
XI V бр. 14029.
Поводо м питања новчане накнаде Стевчићу Мих ајлу и др. из Багр дана за
одузети им плац за про ширење сточне п ијаце у Јагодини за исти се засебно во ди
поступа к за експропијацијону процену тог зау зетог плаца, јер је експропијација
надлежно о добрена, покр енуто је питање на који начи н да се створе финансијска
средства за исплату тог заузетог имања.
После дуже дискусије која се по ово м питању развила, ут врђено је да
општина града Јаго дине има плац у површини 691 кв. метра који постоји делом
поре д пијаце а делом у Штросмајерово ј улици на коме постоји дотрајала згр ада
која је служила за касарну градске стра же. Ово имање не доно си скоро никакву
ренту, а мог ло би се по вољно про дати и добијена сума у потребити у от плату
заузетог имања од именованих Стевчића за пијацу.
С тога Веће на основу чл. 88 и 94 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се оп штински плац кој и постоји у граду Јагодини делом поред пијаце
а делом у Штросмајеровој у лици, са зградом која је слу жила за касар ну градске
страже и ос талим згра дицама изло жи про даји пут ем јавне у смене лицитације и
добијени новац употре би за отплату оп штинског дуго вања Стевчићу Михајлу и
др. из Багрдана, за њихово имање које је р анијих го дина зау зето за прошире ње
сточне пијаце у Јагодини, а није им одговарајућ а накнада исплаћена.
Услове про даје Поглавар ство да пропише и про дају одреди. Вре дност
овог имања је испо д 50.000.- динара.
XV 14030.
Прочитана је молба Шарчевића Милор ада, месар а из Јаго дине, закуп ца
кланичкне таксе да му се од закупне цене отпи ше 10% услед завођења
безмесних дана по уре дб и.
Већу је, затим, прочитано решење краљев. Банске у праве у Нишу од 30IX-1940 год., којим је одобрила о длуку овог Већа, бр. 11353 од 26- VIII-1940 го д.
којо м је мо лилац једно м већ о дб ијен од наведеног тра жења.
Поводо м о вог питања развила се дискусија, у ко јој су уч ествовали
већници: г. г. Милу н Јевтић, Станимир Ђо кић, Д елимир Петровић, Бра на
Марковић и др. па је у тврђено да мо лилац Шарч евић о дговарајућу месечну
закуп нину не полаже овог Пог лаварству већ је депонир а ко д Окру жног суда у
Јаго дини, док му се тражено смањење не одо бри, ра ди чега је ко д истог су да
повео спор.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се позове мо лилац Шарчевић да депо нир ани но вац ко д Окру жног су да
преда каси о ве градске оп штине, пос ле чег а Веће ће у зети у решење ову мо лбу и
отписаће му један о дго вар ајући проценат.
Ако се Шарче вић овом по зиву не бу де одазвао о пштина ће тр ажити
наплату ег зекут ивним пут ем.
XVI бр. 14031.
Прочитана је друг а молба Милинчић а Живојина ра дника из Јагодине
којо м моли да Веће одобри да му средишни уред за ос игурање р адника у
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Загребу може исплатити једном за свагда досуђену му от пра внину
(инвалиднину) кој а износи 58 дин. и 50 пара месеч но, пошто му је новац
потребан ра ди опра вке куће.
Већ е на основу чл. 89 Закона о градским о пштинама
Решава:
Одобрава се да Ср едишни уред за осигур ање ра дника у Загр ебу мо же
исплатити Милинчићу Живо јину, раднику из Јагодине, отпр авнину у
припадајућ ем износу, једном за сваг да, уместо досуђене му инвалиднине у дин.
58.50 месечно. Ово одобре ње је безусло вно.
XVII бр. 14032.
Прочитана је молба бр. 13747/40 Ивана Лу кина, васпитача интерната
руско-српске гимназије у Београду да га Веће прими у завичајност општине
града Јагодине, на основу ранијег обећа ња по уверењу о вог Поглаварства од 26јула 1935 год. бр. 9800/35, на основу кога је при мљен за поданика Краљевине
Југос лавије. Прочитан је затим изво д из књиге пр ирођених Министарства у нутр.
послова III. бр. 29659/39 из кога се види да је молилац примљен у поданство
наше др жаве решењем од 7-III-1939 го д. III. бр. 38661/38, што је о вом
Пог лаварству достављено актом Начелства среза бе лич ког од 14- XI-1939 го д.
бр. 21950/39.
На основу изло женог и ч л. 11 и 13. З ак. о градским о пштинама Већ е
Решава:
Да се молилац Лукин Иван, по даник Кра љевине Југо славије прими у
завич ајност општине града Јаго дине, о чему га известити.
XVIII бр. 14033.
Прочитана је молба бр. 12386/40 Влајка Ћирко вића, мерача ове општине
којо м мо ли да му се исплати пр ипадајућа плата мер ача за време од 1- апри ла па
до 14-августа ове 1940 год., за које је време б ио болестан, а плата му није
издавана. Позива се на про писе статута о ос игурању особља оп штине гра да
Јаго дине, по којима има право на плату за годину дана бо ло вања, а он је бо ло вао
свег а четири месеца и три наест дана.
Већ е је оценило наводе мо лиоца, па је нашло да о н има права на о во
тражење по прописима Статута о осигурању чи нов. и служ. Општине гра да
Јаго дине, о добреног од стр ане Министарства со цијалне по литике и народног
здравља, али како у о вогодишњем бу џету нема кредита за ову исплату, то се
одго вара јући изно с за молиоца има предвидети у буџету за идућу 1941/42
годину.
Са изло женог а на осно ву чл. 88 и 94. З ак. о градским општинама Веће
Решава:
Да се у буџет ове градс ке општине за идућу 1941/42 буџет. годину
предвиди су ма од 4.145 динара ради исплате молиоцу Ћирковић Влајку, мерачу
ове о пштине за вре ме од 1-априла 1940 год. до 13-августа 1940 год. закључно, у
коме је времену био болестан и ван ду жности, а принадлежности му нису б иле
исплаћи ване, које су му припадале и то 935 дин. месеч но 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 пу штен према о длу ци г. Министр а правде а по мо јој
осуди, истекао је. Пр емна то ме сматра се да сам целоку пну казну на коју сам
био осуђен издржао.
Намеран сам да у пра жњавам свој занат тапацерски ко ји сам научио и
због тога ми је потребно да с е по врат им у грађ анска права.
С тог а молим Пог лаварство да ми са Веће м изда уверење да заслу жуј ем
према мо ме до садањем по нашању и владању да ми се по врате грађанска права.“
Већ е на основу закона о гр адским оп штинама доноси ову
Одлуку:
Пошто је мо лилац Бранко вић Др агољуб, тапацир ер из Јаго дине, за
проте клу годину дана ус ловног отпу ста за време о д 14 о ктобра 1939 год. до
данас, које је време пробавио у Јагодини био владања и по нашања доброг, то
Градско веће налази да молилац Бр анковић заслужује да му се повр ате
грађанска права. Гра дско пог лаварство мо же му о о воме издати тражено
увере ње.
XX бр. 14035.
Прочитана мо лба бр. 4094/40 Вељковића Мио драга, месара из Јаго дине,
да му се изда у вер ење да је приликом пописа непо кретне имовине П.Ј. Клефиша
за наплату кланичне та ксе, у 1937. г., поста вљен о д с тране о вог Пог лаварс тва за
стараоца Клефишевог непо кретног имања, ре шењем бр. 13842 о д 21 октобра
1937 године. Веће је
Решило:
Да Пог лаварство на ос но ву расположивих по датака изда тражено
увере ње мо лио цу.
XXI бр. 14036.
Прочитана је одлу ка Кр аљев. Банске управе Мора в. Бановине од 19
септембр а 1940 г. II бр. 22950, којо м је задр жана о д извр шења о длу ка о вог Већа
од 26 августа 1940 г. Бр. 11368, којом је би ло решено да се изда 2.000-дин.
помоћи за францус ку избегличку децу, кој а би се имала по слати преко Ун ије за
заштиту деце. Задржава се од извршења с тога, што би се то коси ло са
неутралним ставо м наше државе.
Већ е је узело на знање предњу о длу ку Банске управе, и на исту се неће
жалити.
XXII бр. 14037.
Прочитан предмет бр. 12603 /40 да се пут ем експро пријационе процене
утвр ди вредност земљишта Стевчића Михаила и др. из Београ да, зау зето за
про шире ње сточне пијаце у Јаго дини. Претсе дник предлаже да се изберу
процениоци од стране Пог лаварства, 2 за проценио це и 2 за заменике. А на
случ ај да Стевчићи неби благовремено имено вали за себе вештаке- проценио це,
онда ваља имено вати и за њих, јер је такав пропис чл. 16 и 17. Закона о
експропијацији.
Већ е на основу чл. 89 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да Пог лаварство о дре ди дан про цене поменутог имања. За проц ениоце и
заменике могу се узети г.г. Трифун Ђурић, трговац, Велич ковић Јосиф, сајџија,
Симић Момчило, е коном, Мика Коцић, трговац и вос кар, Милан Јоцић, трговац,
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Михаило Милано вић, трговац, Јездимир Стефано вић, трговац, Мио драг Нешић,
трговац, сви из Јаго дине, а г. Пр етседник нека изврши распоред са њима.
XXIII бр. 14038.
Прочитана мо лб а „Јелице“ а. д. електр ичне централе овд., да се
комисијски устано ви да је ну жник између њене канцеларијске зграде и пијаце за
ситну стоку скроз нех игиј енски, јер ку жи ваздух, и да се затрп а. У то лико пре
што није по требан, по што има други ну жник на свињској пијаци.
Већ е је узело у претрес о во питање, па на осно ву ч л. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Одобрава се електрично ј центра ли „Јелици“ а.д. Јагодина да мо же
пору шити постојећи општински ну жник на пијаци за ситну сто ку, али под
усло вом да по дигне други на истој пијаци у споразуму са инжињером и
претседнико м пог лаварства. Како руше ње тако и по дизање но вог ну жника да
извр ши све о сво м трошку. Ако центр ала не жели поступити по о вом решењу
онда има да остане све како сада пос тоји.
XXIV бр. 14039.
Прочитана је молба Перке удове по к. Живојина Нинића бив. општинског
чистача кој и је у мро поч етком ове го дине, да јој се о дре ди редовна месеч на
помоћ по што је остала без ср едстава за живот.
Већ е по знаје мо лиљу као сирома шну, затим стару и с лабу а познато му је
да је пок. Нинић Живојин био дугогоди шњи службеник ове општине, те њего ва
удова заслу жуј е до животну новчану по моћ, па са и зло женог и по ч л. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Да се Перки уд. Нинића Живојина б ив. оп штинског чистач а из Јагодине
одреди и издаје доживот на новчана помоћ у 100. дин. месечно, почев о д 1
октобра 1940 го дине.
Исплату вр шити из бу џето м о дређене позиције „На по моћ сиро тињи.“
XXV бр. 14040.
Прочитана је молба за новчану по моћ Зорке уд. по к. Ђо ке Ђорђевића
бив. пиљара из Јаго дине, пошто је стар а и с лаба а имо вног стања сиромашног.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се Зорки у д. пок. Ђо ке Ђорђевић а бив. пиљара из Јагодине издаје
редо вна месеч на помоћ у 100. динар а месеч но поч ев о д 1 новембра 1940 го д.
Исплату вр шити из одређене по зиције „ На помоћ сиротињи“ по буџ ету за
1940/41 год.
XXVI бр. 14041.
Прочитана је молба ч лана Режиског одбор а за грађење шко лске зграде у
Јаго дини, инж. Стамболића Божидара, градског већника, по д бр. 13924/40, ко ја
гласи:
„Од стра не гра дског већа на дан 19 маја 1939 го д. изабр ан сам за члана
режиског о дбора за подизање зграде основне школе у Јаго дини. Од тада па и
сада оба вљам дужност ч лана р ежиског о дбор а на извр шењу радова на згр ади
основне школе. З а овај по сао до сада нисам примио о д оп штине никакву
награ ду. Сматрам да сам својим радом заслужио да ми се о д стра не
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Пог лаварства и Већа до дели за о вај по сао нагр ада о д 300 динара месечно,
рачунајући од дана мог а пословања па док ми бу де траја ла фу нкција члана
режиског о дбор а.
Молим градско веће да ми изволи одобр ити ову награду, пошто за ово
нема законс ке сметње, а сем тог а Веће је обећало да ће се ч лановима режиског
одбора доделити награ да.
Напо мињем да је Веће раније о добрило нагр аду једно м би вшем члану
режиског о дбор а, па се надам да у о вом пог леду не б и требало да чи ни изузетак.
О по словању р ежиског о дбора за по менуто вр еме мо лим Пог лавар ство да
прикупи по датке о д Техничког отсека и о томе рефер ише Већу“.
Техничком отсе ку, с молбом на надклежност.
Шеф администрати вног от сека, деловођа
Б. Спасић
Административном отсеку
За време функцио нисања садањег Режиског одбора би ло је обрађених
179 реферата у виду одборских састанака.
Утро шено и обрачунато је било у то време: На име завршн их радова –
дин. 646.402, за централно грејање – дин. 319.934, уку пно – дин. 966.402. За
даље завршне и инсталацијске радове анга жовано је из распо ложивих кредита
око – дин. 400.000.
21-X-1940 године
Шеф т ех. Отсека
Иван Т орнаго,с.р.
Већ е после дискусије по о вом питању а на ос нову ч л. 88 Закона о
градс ким оп штинама у вези са ч л. 6 Пра вилника о теренс ком ра ду
Решава:
Да се инж. Стамболићу Божидару, ч лану Режиског одбор а за грађење
шко лске зграде за основну школу у Јаго дини, градском већнику, исплати на име
награ де за рад у Режиско м о дбору по 200 динара месечно, почев о д 10 јула 1939
године, као дане када је дужност члана почео да врши па све до сада и у будуће
док ту ду жност бу де вршио.
Исплату извршити у з кредита за грађење зграде за ос новну школу у
Јаго дини.
XXVII бр. 14042.
4
Већ ник г. Ђо кић Станимир излаже да у близини овдашње пиваре
постоји једна бар а у коју пивара испу шта нечисту воду. Са о ве бар е шири се
врло велики смрад кој и тако рећ и потпуно гу ши најбли жу око лину града па у
летњим данима ч ак и целу Јагодину, тако да је већ постало непо дно шљиво
стано вати у улицама које се налазе на левој страни г лавне у лице, то јест, улице
Краља Петра. Моли Поглаварство и цело Веће да у интересу здравља
стано вништва града Јаго дине учини све што је могуће да се нађе пу т и начин за
уклањање овог а зла. Он ће се жа лити и вишим властима санитетским и другим,
ако с е у ово м погле ду и даље остане индиферентно као до сада.

4

Станимр Ђо кић, професор , стр ељан је, а од имо вине одузета му је приз емн а зграда са
подрумом , у ул . Љубе Сим ића бр. 31 , вре днос ти од 32.000 динара. (АС, Мини старст во
финансија, Г 233 , фаскикла 19).
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Већ е узима на знање предњу изјаву г. Ђо кића и ставља у ду жност
Пог лаварству да отпочне прего воре са упра во м пиваре ради уређења овог
питања.
XXVIII бр. 14043.
Прочитан је пр едлог Технич ког отсека о вог Пог лаварства бр. 13929/40
год. који гласи:
„На путу за Винорачу пре д р аскрсницо м пута за Штипље поседу је
општина две веће парцеле и то: са десне стр ане идући за Винорачу бр. 367 са
површином од 1 х а, 18 а, 90 м², са леве стр ане бр. 454 са по вршино м о д 58 а, 93
м².
На парцели бр. 367 копају овда шњи лонч ари земљу, ос татак парц еле и
парцела бр. 454 је по већ и део зара шћен коро вом и не донос и општини никакве
користи. Ова се земљишта не могу упо треб ити као градилишта, по што су изван
грађевинског реона, али би могли служити као зир атна земља.
Ради тога препоручујем да се обе парце ле про дају ј авном лицитацијо м а
добивени износ да се у потреби за до вр шење о сно вне шко ле.“
Већ е је у зело у претрес о во питање, па налази да не треба пре дње парцеле
про давати, већ их по могућству издавати по д закуп.
С тога на о сно ву ч л. 88 Закон а о градским о пштинама
Решава:
Да се напред изложена непокретна имања ове о пштине издаду под
двого дишњи закуп, за време о д 1 децембра 1940 до 1 но вембра 1942 год. по
усло вима које ће Пог лаварство проп исати.
С овим је седница закључ ена.
Деловођа
Овера вају гр адски већ ници
Претседник

Запи сник
17 ре довне седмице Већа Гр адског поглаварства у Јаго дини о држане на
дан 22 новембра 1940 г. у 8 часо ва у вече у градској сали у Јагодини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Пошто је саопштено да су на ову седницу по звани сви градски већници
осим ос морице, о д ко јих су четвор ица на вежби а четворица на путу,
установљено је да су дошли већници г.г Др. Рако вац Станимир, Ђо кић
Станимир, Ву кић евић Младен, Милојевић Ду шан, Радојевић Радоје, Алексић
Милашин, Шр амек Ру до лф, Коста Радиче вић, Велич ковић Младен, Јаћимо вић
Војислав, Зивгаревић Стеван, Цветко вић Станоје, Васић Милутин, Живко вић
Вукашин, Симић Стеван, Крстић Љ убо мир, Јовановић Душан и Томић Ташко.
Уку пно 18 већ ника.
Седници претсе дава претседник г. Поповић М ијалко, а исто ј прису ствује
и пот претседник г. Ара нђело вић Илија.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање у с мислу ч л. 71. З ако на
о гра дским оп штинама, то претседник г. Поповић Мијалко о твара седницу и
предлаже да се изаберу два већника за о веру записника.
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Прво је претсе дник прочитао решење Бана Моравске бано вине По в.
II.бр.6404 од 7 новембр а 1940 г. ко јим је г. Делимир Н. Петровић, виши
саветник Наро дне ску пштине разрешен ду жно сти градског већ ника, а на његово
место постављен г. Та шко Томић, трго вац из Јаго дине.
Затим је нови већник г. Томић по ложио заклетву пр ед про том г.
Вукићевиће м Младеном, по обре дима Српске правос лавне цркве, чи ме је у веден
у сва пра ва градског већника.
За оверу записника Веће бир а већнике г.г. Раковца Станимира и Томића
Ташка.
После тога прочитан је записник од про шле седнице, кој и је пр имљен без
примедбе. Пото м је приступљено ра ду.
I бр. 15564.
Претседник саопштава Већу, да је 9 овог месеца објављена у
„Слу жбеним новинама“ бр. 259. Уредба о ус тановама за снаб девање
М.С.бр.1481 од 8 новембра 1940 године. По прописима исте Ур едбе, чл. 1. поред
осталих и о пштина гр ада Јагодине мор а имати свој Уре д за снабдевање. Затим
су прочи тани про писи ч л. 2,3,4 и 5. Уредбе, као и оста ли којима је предвиђена
дужност Уреда као и начи н избора ч ланова, и закључ ивање потр ебног зајма.
Већ е је одлуком II бр. 14017 од 22 октобра 1940 године б ило изабра ло
одбор за снабдевање, али сада се мора при лагодити поменутој Ур едби. Зато је
потребно да се изаберу шест чланова за Ур ед, као и заменик пр етседника Уре да,
који мор а бити из редова већ ника.
Са изло женог а на основу чл. 3 Уре дбе о установама за снаб девање и чл.
89 Зако на о градским о пштинама Веће
Решава:
У управу општинског Уреда за снабдевање бира ју се: за пр етседника:
Попо вић М ијалко, пр етседник Градског поглавар ства; за заменика претсе дника:
Шрамек Ру долф, књиговођа Пиваре, градски већник; за члано ве: Марко вић
Светислав, еко но м, бањски већник, Томић Ташко, трго вац, град. већник,
Милојевић Ду шан, поткивач, гра дски већн ик, З ивгаревић Стеван, пиљар,
градс ки већник, Цветковић Станоје, опанчар, град. већник, Ко јадино вић
Драгутин, трговац.
Овај избор саопштити именованима на потпис са налогом да даље по
Уредби поступа ју.
II бр. 15565.
Поводо м обнародовања Уредбе о установама за снаб девање М.С.бр.1481
од 8 но вембра 1940 го д., ко јим је наређено да и општина града Јаго дине мора
имати сво ј Ур ед за снабдевање, Већ е је на вечерашњој седници изабра ло
чланове тога Уреда, који ће имати да ра де по прописима Ур едбе.
Да би Уре д могао вршити прописану функцију потреб но је да му
Пог лаварство стави на ра спо ло жење финансиска сре дства. Али ка ко оно нема
распо ло живе гото вине осим за подмире ње текућих издатака, то се наша гр адска
општина мора заду жити код Дирекције за исхрану у смислу ч л. 4 и 5. Уре дбе.
Пошто ова општина има дуга на 3.000.000 дин. раније учињеног код Др жавне
хипотекарне банке ради грађења школских згр ада, прво за гимназију, па пре три
године за о сно вну школу, на залогу непо кретног имања, пр ире за и т аксе, то се
Дире кцији може пону дити залог а на други степен. Д искусијом по овом питању
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утврђено је да је за први мах довољно заду жити се са 500.000 дин., па ако
потреба бу де изискивала тражиће се накнадно.
Град Јагодина као и њена ближа и даља о ко лина није пасивна, већ
обилује довољним ко лич инама жита, ку куруза, стоке и других намирница, те се
веруј е да неће бити ни потребна интер венција општинског уреда за снабдевање.
То је константовано на записнику конференције са млинаром и трговцима
животним намирницама у Јаго дини о д 18 октобра 1940 год. бр. 14013/40 са
којим се Веће у пот пуности с агласило.
На основу изложеног а на основу ч л. 88 и 89 Закона о гра дским
општинама Већ е
Решава:
Да се оп штина града Јагодине заду жи ко д Дир екције за проучавање и
организацију пољо при вре де у сврху исхране (Дир екција за исхрану) са 500.000
динара, ради финансирања општинског уреда за снабдевање, на залогу сво јих
прихода и приреза на друг и степен, по што су већ зало жени код Др жавне
хипотекарне б анке у Б еограду по ранијем зајму за грађење шко лских зграда.
III бр. 15566.
Прочитан је пре длог бр. 15232/40 који гласи: „По буџету овог
Пог лаварства за 1940/41 годину, одобрена је партија VII по зиција 1 „На оправку
и одржавање путо ва, мостова, пропуста и др. објеката у атару Поглавар ства дин.
5.000.У току буџ етирања до сада је о ва позиција исцр пљена и неће би ти
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За бу џетирање до кра ја о ве
буџетске го дине потр ебан је кредит по ово ј по зицији најмање јо ш 5.000 динара.
По истом буџ ету о добрена је партија XIII по зиција 1. „Кредит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.
100.000.
Од о ве суме до сада је исцр пљено и ангажовано по одлукама Већа дин.
53.000,- Остаје јо ш за по дмирење недо вољних кредита на стра ни расхода дин.
47.000. Из о ве по зиције може се о добрити прено шење кре дита од дин. 5.000 у
корист партије VII по зиције 1 по менутог буџета.
Парт ија XIII по зиција 1 о добр еног кредита слу жи као резервни кредит.“
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се по парт ији VII позицији 1. „На опра вку и одржавање путева,
мостова, пропуста и др. објеката у атару Пог лаварства“ од дин. 5.000 по већа са
јо ш 5.000 на терет партије XIII по зиције 1 „Кре дит за недовољно предвиђене
матер ијалне ра схо де по свима гранама бу џета“ у дин. 100.000 по буџету
општине гра да Јаго дине за 1940/41 годину.
I V бр. 15567.
Прочитан је пр едлог бр. 15233/40 који гласи:
„По буџ ету овога Пог лавар ства за 1940/41 год. о добрена је партија VII
позиција 6 „ На бетонирање тротоара по улицама“ у дин. 20.000.У току буџ етирања до сада је о ва позиција исцр пљена и неће би ти
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За бу џетирање до кра ја о ве
буџетске го дине потр ебан је кредит по ово ј по зицији најмање јо ш дин. 18.000.
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По истом буџ ету о добрена је партија XIII по зиција 1. „Кредит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета.“ Дин.
100.000. Од ове су ме до сада је исцр пљено и анга жовано по одлукама Већ а дин.
53.000. Остаје јо ш за подмире ње недово љних кре дита 47.000 дин. Из о ве
позиције може се о добрити преношење кре дита о д дин. 18.000 у корист партије
VII позиције 6. по менутог буџ ета.
Парт ија XIII по зиција 1 о добр еног кредита слу жи као резервни кредит.“
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се по партији VII позиције 6 „На бетонирање тротоар а по улицама“ од
дин. 20.000 повећ а са још 18.000 дин. На терет партије XIII по зиције 1. „Кредит
за недовољно пр едвиђене материјалне расходе“ у дин. 100.000 по буџету
оштине града Јаго дине за 1940/41 го дину.
V бр. 15568.
Прочитан је пр едлог бр. 15234/40 који гласи:
„По буџ ету овога Пог лавар ства за 1940/41 год. о добрена је партија VII
позиција 2 „На оправку и преправку старих и изградњу но вих зграда, школа и
др.“ дин. 5.000.
У то ку буџ етирања до сада је ова по зиција исцрпљена и неће би ти
довољан кредит до краја буџ етске године 1940/41. З а бу џетира ње до крај а о ве
буџетске го дине потр ебан је кредит по ово ј по зицији најмање јо ш дин. 5.000.
По истом буџ ету о добрена је партија XIII по зиција 1. „Кредит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.
100.000. Од ове су ме до сада је исцр пљено и анга жовано по одлукама Већ а дин.
53.000. Остаје још за по дмирење недо вољних кредита на стр ани расхода дин.
47.000. Из о ве по зиције може се о добрити прено шење кре дита од дин. 5.000 у
корист партије VII по зиције 2 по менутог буџета.
Парт ија XIII по зиција 1 о добр еног кредита слу жи као резервни кредит.
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се по пар тији VII по зиција 2 „На о правку и преправку старих и
изгра дњу но вих зграда и друго“ од дин. 5.000. повећа са још 5.000 динара на
терет партије XIII позиције 1 „Кр едит за недово љно предвиђене матер ијалне
расхо де по свима гранама буџета“ у дин. 100.000 по буџету града Јагодине за
1940/41 годину.
VI бр. 15569.
Прочитан је пр едлог бр. 15235/40 који гласи:
„По буџету овога Пог лаварства за 1940/41 годину, одобрена је парт ија I X
позиција 7 „На издржавање о пштин. Санитетске амбуланте, н абавка лекарских
инструмената, завојног материјала и др. потреба“ од дин. 8.000.
У току буџ етирања до сада је о ва позиција исцр пљена и неће би ти
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За бу џетирање до кра ја о ве
буџетске го дине потр ебан је кредит по ово ј по зицији најмање јо ш 1.000.
По истом буџ ету о добрена је партија XIII по зиција 1. „Кредит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.
100.000. Од ове су ме до сада је исцр пљено и анга жовано по одлукама Већ а дин.
53.000. Остаје још за по дмирење недо вољних кредита на стр ани расхода дин.
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47.000. Из о ве по зиције може се о добрити прено шење кре дита од дин. 1.000 у
корист партије I X позиције 7 по мену тог буџета.
Парт ија XIII по зиција 1 о добр еног кредита слу жи као резервни кредит.
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се по партији IX позиција 7 „На издр жавање општинске санитетске
амбу ланте, набавка ле карс ких инструмената, завојног материјала и др. потреба“
од дин. 8.000 повећа са јо ш 1.000 дин. на терет партије XIII по зиције 1. „Кредит
за недовољно предвиђене матер ијалне расходе по свима гранама бу џета“ у дин.
100.000, по буџету општине града Јагодине за 1940/41 годину.
VII бр. 15570.
Прочитан је пр едлог бр. 15236/40 који гласи:
„По буџ ету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. о добрена је партија III
позиција 10 „На путне и по двозне трошкове часника, слу жбе ника и осталог
особља ван места с лу жбо вања дин. 10.000.“
Прочитан је пр едлог бр. 15236/40 који гласи:
„По буџ ету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. о добрена је партија III
позиција 10 „На путне и по двозне трошкове часника, слу жбе ника и осталог
особља ван места с лу жбо вања дин. 10.000.“
У току буџ етирања до сада је о ва позиција исцр пљена и неће би ти
довољан кредит до краја буџетске 1940/41 год. За бу џетирање до кра ја о ве
буџетске го дине потр ебан је кредит по ово ј по зицији најмање јо ш дин. 3.000.
По истом буџ ету о добрена је партија XIII по зиција 1. „Кредит за
недо вољно пр едвиђене материјалне расхо де по свим гра нама буџета“ дин.
100.000. Од ове су ме до сада је исцр пљено и анга жовано по одлукама Већ а дин.
53.000. Остаје још за по дмирење недо вољних кредита на стр ани расхода дин.
47.000. Из о ве по зиције може се о добрити прено шење кре дита од дин. 3.000 у
корист партије III позиције 10 по менутог буџета.
Парт ија XIII по зиција 1 о добр еног кредита слу жи као резервни кредит.
Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да с е по пар тији III по зиција 10 „На путне и подвозне трошкове часника,
службеника и осталог особља ван места службовања“ од дин. 10.000 по већа са
јо ш 3.000 дин. На тер ет партије XIII по зиције 1 „Кр едит за недо вољно
предвиђене матер ијалне 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 о д 9-XI-1940 го д. Му шке учи тељске школе у
Јаго дини, наш бр. 14858/40 који г ласи:
„У вези расписа Министарст ва росвете III бр. 38412 и одлу ке Зе маљског
одбора за по шу мљавање о д 11 октобра ове године, част ми је известити Вас да је
управа о ве шко ле решила да приступи по шу мљавању оп штинске у три не изнад
шко лског имања.
Пошумљавање би било извр шено у етапама ове јесени, и идућег пролећа,
а ако се све не свр ши о нда наредне године. Прво би се по шумила парце ла пре ма
шко лско м имању и то четин ари ма; остале би биле засађене или шумским или
родним др већем.- Част ми је умолити Гра дско поглаварство за одобре ње да се
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приступи овом засађивању. Ако Пог лавар ство пр ихвати ову по нуду о нда молим
да у исто време донесе о длуку о томе на ко ји ће се начи н заштитити мла де
саднице. То је могуће на два нач ина: или да се цела утр ина о дмах огради, што
би мора ло Поглаварство учинити, или да се допу сти овој шко ли да обде лава у
току три го дине засађено земљиште, како б и негујући међу културе штитила
саднице и о копавала их, а прихо д о д ус ева пр ипадао би школи, о днос но фон ду
ђака који б и то радили или би припадао каси интернатској која би финансира ла
ово обделавање.
Молим да Градско пог лавар ство у исто вр еме када бу де доноси ло о длу ку
о одобрењу пошумљавања до несе одлу ку о одобрењу обделавања овог
земљишта у то ку тр и го дине, док саднице не ојач ају и до к Пог лаварство не
припреми грађу за ограђивање. Одуку о овом о добрењу шко ле тр еба имати
нешто пре како би још ове јесени отпоче ла са р адом на по шумљавању.
Већ е је сагласно са пр едњом мо лбо м, па с тога на основу ч л. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Усваја се предња мо лба и дозвољава се да Мушка уч итељска школа у
Јаго дини засади шу мским садницама по могућству четинар има, један део
општинске утр ине у дужини око 150 м а просеч. шир ине око 30 мет., у укупној
површини до пола хектар а, и то почев од пута кој и води за Винорачу, па идући
северозападу ка ко је о значено о д стране градског инжињера.
У исто време о добрава се Учитељској школи у Јаго дини да ово имање
уколико бу де пошумљено може об деловати и искоришћа вати у року за три
године, док саднице не о јачају.
IX бр. 15572.
Прочитан је акт Кра љевске б анске упр аве Моравске бановине о д 1
новембра 1940 године по д VII бр. 42709 наш бр. 14751/40, као и достављен
образац Правилника фон да за пасивну о дбрану стано вништва о д напада из
ваздуха градских о пштина на по друч ју Моравске бановине.
Већ е се у потпуно сти слаже са достављеним обрасцима правилника и
стога одлучује следећ е: На о сно ву ч л. 90 За кон а о градским општинама, а у вези
Уредбе о инспекцији земаљске одбране и општег упутства за ра д на
организацији заштите о д напада из ваздуха градско веће општине гр ада
Јаго дине у Јаго дини прописуј е овај
П равил ник
О образовању фо нда за пас ивну одбрану стано вништва од напада из
ваздуха.
Чл. 1.
Код гра дске оп штине у Јаго дини оснива се фон д за пасивну о дбр ану
стано вништва о д напада из ваздуха са седиштем у Јагодини.
Чл. 2.
Циљ је о снивање овога фонда, да се из истог по маже акција и при пре ма
за лично осигурање грађана и за заштиту њихо ве имо вине о д непријатељског
напада из ваздуха.
Чл. 3.
Приходи су овог фон да:
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а) Допринос, кој и ће градска оп штина у Јаго дини у виду помоћи
нотирати сваке го дине у своме бу џету најмање 1% цело купних општинских
буџетом пре двиђених прихода за буџ етску годину.
б) Сталне и ванре дне годи шње помоћи бано вине и др жаве.
в) Разни при ло зи и легати.
г) камате о д уло женог но вца у овај фонд.
Чл. 4.
Сви приходи о вог фон да из претходног члана овог правилника доставиће
се о д с тране градске општине Држа вној хи потекарној б анци-филијала у Нишу,
која ћ е с ваке го дине књижити камате, и исте у носити у г лавницу фонда.
Чл. 5.
Овај фон д може трошити само на о не с врхе и потребе, ко је су предвиђене
у чл. 2. овог Правилника и то одлу ко м градс ког већа на образло жени предлог
претседника гра дске општине, а по одобрењу бана.
Чл. 6.
Блага јничке и рачуно во дне пос ло ве о вога фонда ко д општине водиће
лице, које вр ши благајнич ку слу жбу и односне доприносе књижити кроз
одго вара јуће б лага јничке књиге и тромесеч но, а најдаље до 10 нар едног месеца
доста вљати Др жавној хипоте кар ној банци.
Лице кој е врши б лагајничку слу жбу са наредбо давцем пр ипре миће све
што је потр ебно, да се рачу нске књиг е и све ос тале евиденције о пословању
овога фонда во де правилно пр ема постојећ им прописима.
Чл. 7.
Овим правилником предвиђени дор ино си имају се сматрати као депозит
и не могу се употребити за оп штинске и друге сврхе.
Чл. 8.
Овај правилник сту па на снагу кад г а о добри бан и када бу де
обнародован у Слу жбе ном листу Моравске бановине.
X бр. 15573.
Претседник г. По повић Мијалко излаже Већу, да је Јаго дина јо ш о д пре
више година прог лашена за туристич ко место, услед тога врло често долазе
путници железницом, са повлашћено м вожњом, по д у слово м ако про веду у
Јаго дини 10 дана. Прописима надлежних предвиђено је да се сваки такав путник
при доласку пријави Гра дском поглавар ству, а исто тако и при поласку, када му
се има оверити бављење у нашем месту, јер без тога не мо же кори стити
повластицу у вожњи. Овакви случајеви су врло ч ести. Међутим, о д таквих
путника до сада није наплаће на 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 динар а о д сваког лица, које ће се су ме пре давати гра дском
туристичком о дбору у Јагодини, по што наша оп штина није у могућно сти да га
обилније по маже.
Већ е је у потпу ност и с агласно са пре дњим предлогом, па на осно ву чл. 88
Зако на о градским оп штинама
Решава:
37

мр Добривоје Јовановић

Да се о д с ваког путника ко ји затра жи од Пог лаварства оверу боравка у
граду Јагодини као туристич ком месту, у циљу кор ишће ња повлашће не вожње
на железницама, наплаћује за р ад о ко увођ ења у списко ве при до ласку и оверу
боравка при одласку, на име таксе по 2 динара у гото ву.
Ову таксу ће о дређени чиновник предавати благајни Гра дског
поглаварства сваког конца месеца спро водним актом и по нароч итом дневнику.
Блага јна ће пр имљену су му књи жити у депозит и предавати је гра дском
туристичком о дбору у његове сврх е. На концу године дневник ћ е се предати
благ ајни у новчане књиге, ра ди е виденције.
XI бр. 15574.
Прочитана је молба Павло вића Бранислава, ра тног инвалида из Јаго дине,
под бр. 1413/40, која г ласи:
„Пот писани Бранислав Павло вић и з Вољавча, ратни инвалид из светског
рата, намер авам подићи у ново просеченој у лици поре д кнеза Милете, малу
стамбену зграду од свега 49 квм. површине.
Како имам само једну руку, другу сам изгуб ио у борби, а свега ос ам
детета, о д којих су ч етвор ица незбр инута, то учтиво мо лим да ме гра дско веће
изво ли о слободити о д плаћања општинских грађевинских такса, који износе за
мене веома осетну су му о д о ко 400 дин.“
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се Павловић Бранислав, ратни инвалид, ин аче надничар, из Јаго дине,
ослободи плаћ ања оп штинских грађевинских такса у суми о д 400 динара, за
грађење стамб ене куће о д 49 кв. метра површине у но вопросече ној улици поред
улице Кнез Милете, у гра ду Јаго дини, по што је сиро машног ст ања а о птерећ ен
великом породицо м.
XII бр. 15575.
Прочитан је извештај шефа техн ич ког отсека овог Пог лаварства под бр.
15413/40 однос но зау зетих земљишта о д сопст веника у у лици Војводе Путника
ради про ширења исте улице. Власницима треба надокнадити зау зету вре дност
по процени у смислу про писа зако на о експропријацији, јер су понуђене цене
власника превисоке.
Већу је по знато да је већина власника имања у улици Војводе Путника
уступила о дговар ајуће повр шине свог а имања по д условом да Поглаварс тво о
општинско м трошку изра ди тротоар у исто ј у лици испре д имања дотичних. Али
како је у след нере довних при лика грађевински материјал поскупео а нарочито
цемент, то се изра ди б етон ског тротоар а не мо же још за дуже време пр исту пити.
С тога на о сно ву ч л. 88 Закон а о градским о пштинама Већ е
Решава:
Да се ре шење овог питања накнаде за заузето земљиште ради прошире ња
ул. Војводе Пут ника и израде тротоара о дло жи за идућу буџетску го дину.
XIII бр. 15576.
Прочитана је мо лба бр. 15419/40 индустријског предузећ а за изра ду
шешира и капа Рота, Јаго дина, којим је моли да га Веће, као но во пре дузеће,
ослободи плаћања општинског прир еза за десет година, по што слич не
бенефиције дају новим пр едузећи ма већина варо шких општина у др жави.
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Његово пре дузеће је о д кор исти по јаго динско сиро машно становнитво, које је
већ у већем броју у пос лено.
Поводо м о вога развила се дискусија.
Г Ђо кић Станимир до казује корист од индустријских предузећа по град
Јаго дину, и у начелу је за ослоб ађање о д општинских приреза поме н. предузећа,
али не за десет већ за пет го дина, а по истеку тога броја година да се поно во
решава, ако се предузеће обрати за осло бађање.
Г. Др. Рако вац је прот иван ос лоб ађању. Доказује да Јаго дина треб а да се
уређује у хигијенском погле ду, ваља спро вести канализацију и регулацију, па
ако не бу ду плаћали имућни, ово се никада не мо же остварити. Са њим се слаже
и већ ник г. Живковић.
Г. А лексић Милашин је за ослобађање по пре длогу г. Ђо кића.
После говор а г. Радоје вић Радоја и др. у пр илог молбе, Веће са 16 против
2 гласа, на осно ву ч л. 88 Зако на о гра дским општинама
Решава:
Да се индустрија шешира и капа Рота у Јагодини ос лободи плаћа ња
општинског прире за на осно вни порез кој и јо ј се бу де разрезивао ко д Порес ке
управе у Јагодини за пет година, почев од 1 јануар а 1941 године.
XI V бр. 15577.
Поно во је покрену то питање о снижењу заку пне цене за кланичну таксу
за буџетску 1940/41 го дину, по молби закупца Шарче вића Милора да, месара из
Јаго дине, ус лед заведених бе змесних дана по Ур едби М.С.бр. 643 од 10 марта
1940 год.
Поводо м овог а развила се диску сија којо м је утврђено, да је Шарчевић
закуп ац кланичне таксе по цени о д дин. 222.000.- да је уредба о безмесним
данима донета 10 мар та 1940 г. да је Шарч евић поднео мо лбу за снижење овог
закуп а 11 ју на 1940 го д. под бр. 8185/40 са тр ажењем снижења о д дана донете
уредбе. Веће га је о дбило, а он је закупну цену отпочео да депо нир а код
Окру жног суда у Јаго дини и повео спор противу Пог лаварства. Депоно вао је до
сада пре ко 90.000 дин. Д а се не би ова ствар даље о дуговлачила и спор водио,
Већ е се саг ласило да с е закуп цу Шарчевићу о добр и попуст о д 10%, по д ус ло вом
да о дговарајућ и изно с закупа до конца но вембра тек. го дине положи каси овог
Пог лаварства у року о д десет дана.
Стога на основу изложеног и чл. 88 З ако на о градским општинама
Решава:
Да се закупцу кланич не таксе ове градс ке о пштине Шарчевићу
Милораду, месару из Јаго дине, о добри снижење заку пне цене кланичне та ксе по
буџету за 1940/41 год. 10% о д лицитир ане цене, почев о д 15 маја 1940 год. па
док буде важила уредба о бе змесним данима. До кон ца месеца мар та 1941 го д.
(ако дот ле уредба бу де у важнос ти) смањење ће изнети укупно 19.425 динара,
односно по 1.850 дин. за десет и по месеци. Овај попус т важи по д усло вом да
закуп ац Шарче вић закупну одговарајућу суму до ко нца но вембра ове године
поло жи каси ове градске оп штине у року о д десет дана од дана саопштења
одлу ке.
XV бр. 15578.
Већ ник г. Мило јевић Душан предлаже, да се управљање До мом стараца и
стари ца, ко ји су као сиромашни и изнемогли смештени у Дому (оп штинској
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згради) вра ти Дру штву „Мило срђе“ у Јагодини, које је до пр е три године
управљало До мом пр еко своје упр аве, која се највећ им делом састојала од
госпођа и госпођица хуманих дру штава из Јаго дине.
Поводо м о вога развила се дискусија.
Г. Ђокић Станимир усваја предлог с тим, да претседник Гра дског
поглаварства бу де пре тседник Друштва, а да у управу уђу јо ш и два већни ка.
Г. Др. Ра ковац такође усваја редлог, јер налази да је досадањи рад био на
терету наше општине с тога што је општина мора ла поред ре довног издатка за
издр жавање До ма давати и нарочитог чиновника за ру ковање До мом, што је
коштало дуп ло више него раније.
Претседник г. Поповић Мијалко објашњава да није тачан навод г. др.
Раковца да је нароч ити чино вник радио само у Дому. Одређени руковалац До ма,
чино вник контро лор, радио је и ра ди јо ш доста других послова, као што је
надзор над општинско м шумом „Липар“ и њено уређење, набавка сто чне хра не
и други пос лови.
Претседник излаже даље да је буџето м за 1940/41 г. предвиђено 18.000
динара годишње за издржавање До ма, као што је било и ранијих го дина. Сматра
да се мо же усвојити пре длог већника г. Мило јевића, но по д условом, да упра ва
Дома мора при мати на издр жавање свако старо, изнемогло а сиромашно лице
које јој Пог лаварство упути, по што Поглавар ство даје новац за издржавање, а
оно ће водити р ачуна о финансијској могућно сти, па ће према то ме таква лица и
упућивати.
Већ е се саг ласило са пре дњим пре длогом, јер налази да ће се тиме за
Пог лаварство учинити о лакшање у техничко м а у неко лико и у материјалном
погледу, па с тога на основу ч л. 88 Закона о градским општинама
Решава:
Да се у пра вљање До мом стараца и стар ица у граду Јаго дини усту пи
Друштву „Милосрђ е“ у Јаго дини, које ће истим управљати по прописима сво јих
правила одобр ених о д стране Краљевске банске упр аве Моравске бано вине II
бр. 20733 о д 31-VIII-1935 го д., под ус ловима да у пра ва Дома мор а пр имити на
издр жавање свако старо, изнемогло, а сиромашно лице, које јој Пог лаварство
упути, пошто оно даје новч ану по моћ за издр жавање Дома, а Пог лаварство ће
водити рачуна о финансијској могућности, па ће према томе таква лица и
упућивати.
Исплату о дређе ног износ а за издр жавање сиротиње смештене у Дому
стара ца и старица у Јаго дини у 1.500 дин. месечно, вршити надле жном
претседнику друштва „Мило срђе“, из парт ије 9 позиције 5. бу џета за 1940/41
годину, а у наре дни буџет пре двидети позицију: „ Помоћ дру штву „Милосрђе“ за
издр жавање сиротиње смештене у „ Дому стара ца и стар ица.“
Кад ова о длу ка поста не извршна пре стаје важност о длу ке Већа овог
Пог лаварства о д 11-II-1938 год. бр. 2082/38 о добрена о д стране Краљевске
банске у пра ве Моравске бановине II бр. 6358 од 12 марта 1938 го д., по којо ј се
ради од 1 априла 1938 године.
Предају До ма и инвентара извршити записнич ки у прису ству органа
Пог лаварства које буде о дредио претседник.
С овим је седница закључ ена.
Деловођа
Претседник
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Запи сник
18 редо вне седнице Већа гра дског пог лаварства у Јаго дини одржане на
дан 26 децембра 1940 године у 8 часова увече у гр адској сали у Јаго дини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Пошто је у становљено да су за о ву седницу позвани сви градски већни ци
осим тројице о д којих су дво јица бо лесни а један на путу, приступљено је
прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли већници: г.г. Стој ко вић
Даца, Ђокић Станимир, Марковић Душан, Стамбо лић Божидар, Мило јевић
Душан, Алексић Милашин, Стојановић Миливоје, Др. Димић Ст. Михајло,
Шрамек Рудо лф, Јевтић Милун, Радичевић Кост а, Вељко вић Младен, Витић
Видоје, Зивг аре вић Стеван, Недељковић Станиша, Марковић Бранислав, Васић
Милутин, Мило шевић Будимир, Кр стић Љубомир, Јовано вић Ду шан.
Седници пр етседава претс едник г. Поповић М ијалко а истој прису ствује
и пот преседник г. Ара нђеловић Илија.
Како је довољан број већ ника до шао за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о градским оп штинама, јер седници прису ствују 20 већника, то претсе дник г.
Попо вић Ми јалко отвара седницу и пре дла же да се изаб еру два већн ика за оверу
записника. З а овераче записника Веће једног ласно изабира већнике г.г. Јевтића
Милу на и Стој ковића Дацу.
Прочитан је записник о д про шле седнице који је Веће при мило без
примедбе. З а овим је присту пљено р аду.
I бр. 17061.
Прочитан је про длог бр. 16909/40 ко ји г ласи:
„По буџету овога Пог лаварства за 1940/41 годину одобре на је партија IX
позиц. 1. на ре до вну новчану помоћ и друге потребе сиро тињи и пр и сахра ни
динара 15.000.
У току буџетирања до сада је ова позиција исцр пљена и по истој неће
бити до вољан кре дит до краја буџетске године. За буџетирање до кр аја о ве
године буџетске потребан је кредит по ово ј по зицији најмање још динара 4.000.По исто м буџету одобр ена је партија XIII по зиц. 1. кре дита за недо вољно
предвиђене матер ијалне р асходе по свима гранама буџета дин. 100.000. Од о ве
суме до сада је исцрпљено и анг ажо вано по о длу кама Већа дин. 85.000. Из о ве
позиције мо же се о добрити преношење кредита о д дин. 4.000 у корист партије
IX по зиц. 1. по мену тог буџета.
Парт ија XIII по зиц. 1 о добреног буџета слу жи као ре зервни кре дит.
Већ е на основу чл.88 и 120 З ако на о градским општинама
Решава:
Да се по пар тији I V по зиц. 1. на редовну новчану по моћ и друге потр ебе
и при сахрани о д дин. 15.000.- повећа са јо ш 4.000. на терет партије XIII позиц.
1. кредита за недово љно предвиђене матери јалне 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 пре д Божић не
празнике свако дневно обраћ а велики број сиромашних с тано вника из Јаго дине и
тражи помоћ. Он даје по моћ у др вима. Поре д тог а ра звио је акцију за
прикупљање прилога за зимску помоћ, на чему је већ по стиг нут добар резултат.
Али је потребно да и општина помаже што је више могуће. Међут им кре дит за
помоћ сиротињи има свега о ко 6.000 динара. Предлаже да се та су ма подели
пред пр азнике.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се сиромашним породицама из града Јагодине изда сума до 6.000
динара на име новчане по моћи по списку.
Помоћ расподелити тако, да ни једна породица не до бије мање од 40
динара нити више од 80 динара, што ће о дређени о дбор већника ценити пре ма
матер ијално м стању и добу ст арости члано ва сваке породице.
Исплате да изврши б лага јник о вога Поглаварства у присуству о др еђеног
одбора већника г.г. Алексић Милашина, Милој евић Ду шана, Вељко вић
Младена, Цветко вић Стано ја, Златановић Димитр ија, 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 пр едлог бр. 16910/40 који гласи:
„По бу џету овога Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је партија III
позиц. 7. на сечу и пренос дрва из општинске шуме за огрев Пог лаварства,
шко ла, сиротиње и друге потр ебе.
У току буџ етирања до сада је о ва позиција исцр пљена и неће би ти
довољан кр едит по и стој до краја буџетске го дине. За буџетира ње до кра ја о ве
године буџетске потр ебан је кредит по ово ј по зицији најмање јо ш дин. 1.000.
По исто м буџету о добрена је партија XIII позиц. 1. кредит за недо вољно
предвиђене материјалне расходе по свима гра нама буџета дин. 100.000. Из о ве
позиције мо же се о добрити преношење кредита о д дин. 1.000 у корист партије
III по зиц. 7. поменутог буџета. Пар тија XIII позиц. 1. о добреног буџета слу жи
као резервни кредит.“
Већ е на основу чл. 88 и 120 З ако на о градским општинама
Решава:
Да се по партији III позиц. 7. на сечу и пр енос др ва из о пштин. шу ме за
огрев Поглаварства, шко ла, сиротиње и др. потребе о д дин. 15.000 повећа са јо ш
1.000 на терет партије XIII позиц. 1. кре дита за недо во љно предвиђене
матер ијалне расхо де по свим гра нама буџета у дин. 100.000 по бу џету општине
града Јагодине за 1940/41 го д.
I V бр. 17064.
Прочитани су протоко ли лицитације бр. 16368/40 о изда вању под закуп
две општинске њиве више гробља које су по прописаним ус ло вима од Гра дског
поглаварства издате под закуп Павлу Стевановићу земљор ад. из Сио ко вца по
цени од дин. 2.900 за две године. Њи ве су велике 1.77 хектар а.
Већ е налази да је цена закуп а пово љна, зато на о сно ву чл. 88 Закона о
градс ким оп штинама
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Решава:
Одобрава се протокол лицитације по ко ме су издате две оп штинске њиве
више гроб ља под двого дишњи закуп Стевановић Павлу из Сио ковца, сре за
беличког за вре ме од 1 децембра 1940 год. до 1. новембр а 1942 године по цени
од 2.900 динар а по прописаним у словима.
V бр. 17065.
Прочитан је про токо л лицитације бр. 16205/40 и бр. 16369/40 по
предмету и здате ч етир и општинске њиве у „Липару“ под о вого дишњи закуп за
суму од 20.000.- а износ истеклог закупа био је 13.200 динар а.
Већ е налази да је цена закупа по вољна, па стог а на основу ч л. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Одобрава се да закупац четири њиве у „Липару“ свој ина овог
поглаварства буде Петар Ву јич ић земљор дник из Риб ара по цени о д 20.000
динара, за две го дине, од 1-XII-1940 го д. до 1- новембр а 1942 го дине, по
прописаним ус ловима.
VI бр. 17066.
Прочитан је прото ко л лицитације бр. 16203 и бр. 16370/40 по пре дмету
издате две оп штинске њиве више Вашаришта и Лозног расадника под
двого дишњи закуп за су му од 34.000 динара, износ истеклог закупа био је
18.420 динара.
Већ е налази да заку пна цена задо во љава, па стога на осно ву чл. 88 Зако на
о градским општинама
Решава:
Одобрава се да заку пац две њиве, својина о ве гра дске општине, ко је
постоје: једна више Вашаришта а друга више Ло зног раса дника, бу де
Стро јиљковић Игњат, индустриј алац из Јагодине, по цени о д 34.000 динара, за
две године поче в о д 1 децембра 1940 го д. до 1 новембра 1942 го д.
VII бр. 17067.
Прочитан је буџет стручне про ду жне школе у Јагодини за буџ етску
1941/42 годину, који је о добрен од стр ане Краљевске ба нске упра ве Моравске
бано вине у Нишу VIII бр. 27649/40 од 19 новембра 1940 го д. По исто м у куп ни
предвиђени расхо ди износе динара 55.850- коју су му ваља Поглаварс тво да унесе
у свој бу џет за 1941 /42 год. ради издржавања исте шко ле.
Већ е 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, ра ди исплате за издржавање стручне про дужне шко ле у
Јаго дини, по њено м буџету напре д поменутом.
VIII бр. 17068.
Прочитана је о длу ка Већа о вога Поглавар ства по д. Бр. 13981 /39 коју је
одобрила Краљевска б анска упр ава Моравске бано вине о д 24-XI-1939 год. II бр.
27968/39 којом је решено да се о д Јаго динске штедионице а. д. из Јаго дине купи
плац на уг лу у лице Војво де Пут ника и Војво де Мишића у 54,18 кв. метра, по
цени од 5.100 дин. Па по што ова исплата није извршена у то ку буџетске 1939/40
год., ну жно је да се донесе но ва о длу ка за исплату.
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Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се Јагодинској штедио ници а.д. из Јаго дине исплати 5.100- динара за
купљени плац на углу у лице Војво де Пут ника и Во јво де Мишића у 54.18 кв.
метра по о длуц и о вог Већа од 3-XI-1939 го д. бр. 13981 о добреној о д стра не
Краљевске банске упр аве Моравске бановине под II бр. 27968/39.
Таксу за пренос тапије са Јаго динске штедионице на оп штину гр ада
Јаго дине, сносиће о ва градска оп штина.
Исплату пре дње су ме од 5.100 дин. извршити на т ерет партије VII позиц.
14. буџета за 1940 /41 годину.
IX бр. 17069.
Претседник г. Поповић Мијалко изла же, да је по про писима ч л. 107
Зако на о градским општинама пре двиђено да Већ е у почетку сваке године
изабере два већника за су дије гра дског дисциплинског суда. Пошто је о ва
година на измаку пре длаже да се избор сада изврши.
Већ е на основу чл. 107 Закона о градским о пштинама
Решава:
У гра дски дисциплински суд пр вог степена за 1941 го дину избирају се за
судије градски већници г.г. Ђокић Станимир, професор, и Витић Видо је,
надзорник пруг е, а њима за заменике г.г. Радо јевић Радој е, трговац и Живко вић
Вукашин, железнички магационер, такође градски већ ници.
X бр. 17070.
Прочитан је акт Начелства среза б елич ког бр. 24844 од 20- XII-1940 го д.
који гласи:
„У смислу прописа ст.1. ч л. 96 Уредбе о општинским службеницима
Моравске б ано вине и нар еђења Краљевске банске управе у Нишу II бр. 29794 од
9 ов. месеца моли се о во Пог лаварс тво, да пут ем свога Већа о дреди једно лице
за су дију општинског дисциплинског су да при овом наче лству и једно лице
њему за заменика. По учињеном известити ово начелство.“
Већ е на основу чл. 89 Закона о градским о пштинама
Решава:
За су дију дисциплинског су да за оп штинске слу жбенике среза белич ког
избира се г. Ђокић Станимир, проф., а њему за заменика г. Др. Раковац
Станимир, лекар, оба градски већ ници.
XI бр. 17071.
Прочитана је молба чино вника и службеника овога Пог лавар ства од 25
децембра 1940 г. бр. 17000, који г ласи:
„Ми до ле потписани слу жб еници у име свег особља Гра дског
поглаварства у Јаго дини, упућујемо ову молбу Већу, као надлежном за
решавање по исто ј.
У то ку последњих седам осам месеци у след ванре дних прилика у с вету и
у нашој земљи настао је један при вре дни хаос због несташице великог дела
животних намирница за свакодневни живот. И баш због несташице сиро вина,
намирница и пада вреднос ти но вца, ове намир нице су поскупеле са сто на сто и
тиме наш опстанак и наших поро дица, са доса дањим платама, које су нам дате у
нормално доба, до веден у питање.
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Рачунамо да није потр ебно да Вам набрајамо ско кове намирница
најнужнијих за живот, јер су Вам, као љу дима већином из редова привредника,
свакако познате.
Из напред наведеног мо лимо Гра дско веће, да нашу мо лбу пр авилно
схвати и до несе о длу ку да нам с е до садање плате по више, јер зато има буџетс ке
могућности из у штеде самих плата.“
Затим је прочитан предлог г. претседника Градског поглавар ства ко ји
гласи:
„Пре дњу молбу чино вника и слу жб еника изнети Гра дском већу на
решење на првој наредној се дници с пре длогом да се одобри по вишица плата на
следећи начин, тако да горња сум а у штеде уку пна по вишица плата не сме
прекорачити.
Повишица да се р ачуна о д 1-XII-1940 го дине до 31-III-1941 године и то :
1) Чиновницима и слу жбе ницима са месеч ном платом од дин. 550 – 35%
2) Чиновницима и слу жбе ницима са месеч ном 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 стра же као и свим
стражарима гра дске стра же по 8% на месеч ну плату. Они се изузимају са већом
повишицом зато што доб ијају бес платно у натури од о пштине о дело и обућу.“
Већ е је по водо м ове мо лбе ду же дискутовало па се је у потпунос ти
сагласило са пре дњим предлого м и стог а на ос нову ч л. 88 и 120 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Да се ч ино вницима и слу жбеницима овог Поглаварс тва по већају плате
почев о д 1 децембр а 1940 године а до 31 марта 1941 год. и то:
парт. Позиција
до сад. мес. п лата
изно с повишице плате
I
2. Админ. отсек
месечно
за 4 месеца
дело вођа
2.200 10 %
220.
880
5 писар а по 1375
6.875 15 %
1.031,25
4.125.
4 писар а 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 ку п н о
2.429,25
9.717
3. О тсек рачу новодства
благ ајник
2.200
контролор
2.200
3 такс. по 990
2.970
2 мерач а по 935
1.870
2 пом. мерач а по 715- 1.430
Рачуновођа
2.200
У ку

10 %
10 %
20 %
20 %
20%
10%
пно

4. С анитарни отсек
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220
220
594
374
286
220
1.914

880
880
2.376
1.496
1.144
880
7.656
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лекар
2.200
10 %
бабица
715
20 %
1 чувар кланице
880
20 %
2 чувара гробља по 715-1.430 20%
У ку п н о

220
143
176
286
1.980

880
572
704
1.144
7.920

5. Грађевински отсек
Инжењер
2.970
5%
У к у п но

148,50
148,50

594
594.-

6. О тсек јавне безбедност и
Коман. гра д. стра же 1.500 8 %
Надз. град. стра же 1.350 8 %
2 десетара по 1.000 2.000
8%
16 стражара по 900 4.400 8 %
2 чув. по ља по 715 1.430 20 %
3 чув. по ља по 715 2.145 20 %
2 чув. шума по 715 1.430 20 %
1 чув. пото ка
605 25 %
1 добошар
770 20 %
2 циган. надз. по 185 370 35 %
У ку п н о

120
108
160
1.152
286
429
286
151,25
154
129,50
2.975,75

480
432
640
4.608
1.144
1.176
1.144
605
616
518
11.903

7. О стало особље
1 слу житељ вра тар
1 слу житељ вра тар
5 кочијаша по 770
2 позивара по 715

935 20 %
187
748
770 20 %
154
616
3.850 20 %
770
3.080
1.430 20 %
286
1.144
У ку п н о
1.397
5.588
----------------------------------------------------------------------У к у п но с в е г а
43.378.-

Ову повишицу исплаћивати на терет партије I по зиције 2,3,4,5,6,7
и 8 буџета за 1940/41 годину.
XII бр. 17072.
Прочитан је пр едлог претседника г. Поповића Мијалка који г ласи:
„Вама је по знато да је у казом Њ.В. Краља Петра II о д 21-VIII-1940 г.
отворена потпу на осморазредна мешовита р еална гимназија у Јагодини, на терет
државног буџета. Са о вим је шко ла поче ла да ради 1-IX-1940 год.
Услед кр атког вре мена о дмах се је при ступи ло набавци до вољног бро ја
клупа. За ову по требу хитно је извр шена набавка о ко 70 клупа јер доса дањи број
клупа није био до во љан за смештај свих ђака. За наб авку ових клу па дат је
доброво љни при лог од многих ђач ких ро дитеља и других грађана гр ада
Јаго дине у износу до 16.000 дин., али како ова су ма није била до вољна за
исплату набављених клупа, то је по требно још до 1.900 динар а.
Са изло женог а с обзиром да је Јаго дина добила осморазредну гимназију,
предлажем Већу да својо м о длу ком одобр и издатак још дин. 1.900 из касе овог
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Пог лаварства на терет о добреног буџета за 1940/41 го д. на тере т пар т. XIII
позиц. 2 „На непр едвиђене расхо де по свима гранама буџета“,
Отварањем ос моразре дне гимназије на тер ет др жавног бу џета ово
Пог лаварство је у штедело о ко 80.000 динара ко лико је било о добрено нашим
буџетом за издр жавање самоупр авне гимназије.“
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се исплати на тере т партије XIII по зиц. 2. „На непре двиђене ра схо де
по свима гранама бу џета“ по буџету за 1940/41 го д. су ма о д дин. 1.900 за
набављене ђач ке клупе за више р азреде Др жавне р еалне гимназије у Јагодини.
XIII бр. 17073.
Прочитано је писмо адвоката г. Љуб. Радовано вић а из Београ да,
Коларч ева 8 од 22. августа 1940 године које гласи:
„По овлашћењу Градског ог лаварства у акту бр. 12001 од 5. септембра
1938 године засту пао сам о пштину јагодинску код упр авног суда и Др жавног
савета у спору око наплате општинске таксе са преду зећ ем „Клефиш“. У истом
акту Гр адско пог лаварство за то засту пање признало ми је хонорар од 5% од
спорне суме. Пре пис орг. концепт тога акта постоји свакако у архиви Гр.
поглаварства, пошто је мени један пр имера к такође достављен.
Како је о вај спор коначно и успешно завр шен, част ми је умолити Вас за
сходно наређење, да Гр адско поглаварство ову обавезу хонор ара пре ма мени
извр ши и пр ипадајућу ми суму исплати.
У ко лико б и за ову исплату би ла потребна нарочита при знаница или
какав други акт у пућен Гра дском пог лаварству, најлепше Вас молим да ме
Градско пог лаварство о томе извести.“
Претсеник г. Поповић Мијалко излаже Већу, да је о во Пог лаварство
акто м бр. 12001 о д 5. септембра 1938 год. пр еко ондашњег претседника г.
Петровића Де лимира, овластило г. Радовано вића да изјави жалбу на пр есу ду
Упра вног су да у Београду у нашем спору са предузећем „Клефиш“ и спор води
код Државног савета све до о кончања. На име награде обећ ано му је 5% о д нето
суме ко ју општина гр ада Јагодине у о вој пар ници до бије о д фирме „Клефиш“.
Спор је поведен за су му о д динара 680.480.- а у истом спору је о во Пог лаварство
добило нето дин. 373.719,75 а није доб ило тр ажену су му. Према томе г.
Радо вановићу се има исплатити 5% награде за ову нето добијену суму.
Предлаже, затим, да се одго вар ајућа сума пр едвиди у буџет за идућу
1941/42 год., а г. Радовано вић а о том е известити.
Већ е ус ваја пр едње пре длоге, па на о сно ву чл. 88 З ако на о ра дским
општинама
Решава:
Да се г. Радо вано вићу Љубомиру, адв. из Београ да исплати на име
адво катске награде сума од дин. 18.686- за заступа ње о вога Поглаварства у
спору са пр еду зеће м „П.Ј. Клефи ш“ из Јаго дине о кланичној т акси, кој а је су ма
прои зво д ус ло вљене нагр аде 5% на добијену нето суму о д фирме „П.Ј. Клефиш“
у 373.719,75б динара по о вом спору.
Ову су му пре двидети у буџет за идућу 1941/42 год. па по одобрењу
буџета исплату извршити.
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Одлу ку до ставити г. Радовано вићу на потпис па даље по закону
поступати.
XI V бр. 17074.
Прочитана је мо лба бр. 16943 Јагодинске текстилне индустрије а. д.
Београд од 25.XII.1940 год. ко ја г ласи:
„Имамо намеру да отку пимо земљиште о д г. Јарос лава Бруна, трг. из
Београда, које се налази преко пруг е према же лезнич кој станици у реону гр ада
Јаго дине. На томе земљишту намерни смо да по диг немо велику текстилну
творн ицу, у ко јој б и при почетку рада б ило упо слено око 500 ра дника, а до цније
по развијању по слова мо же бити запослено и до 1000 радника.
Подизањем о вог пр едузећа имамо намеру да пр ипомогнемо у
про дуктивном пог леду ун апређење гра да Јаго дине, који се иначе у Поморављу
сматр а као једно јако извозничко место.
Иако сада с купо кошта по дизање грађевинских објеката, ј ер поред с купог
грађевинског материјала скупа је и радна снага, ипак смо се одлучи ли на
подизање о ве творнице, а ко Гра дско поглаварс тво са својим Већем бу де изашло
у сусрет нашим зах тевима.
Познато је Гр адском поглаварству и његовом Већу, да у оним местима
где постоје индустријска пр едузећа ова чине б лагодет како самом месту, тако и
њего вој око лини, јер, не само што се већи број радне снаге у посли из места и
околине, већ и сва њихова зарада остаје у том е месту, која се тро ши на
егзистенцију живо та радника и њихових породица.
Тако исто познато је Пог лаварству и Већу, а све оп штине у којима се
подижу но ва предузећа, пру жају истима извесне б енефиције и олакшице у
погледу сно шења фискалних општинских терета и дажб ина. Овде ћемо навести
неко лико пр имера, ради боље илустр ације нач ина давања бенефиција појединим
предузећима. Тако је општина варо ши Младеновца усту пила бесплатно и звесни
простор земљишта пр еду зећу „Дугаре са“ за по дизање текстилне твор нице у
Младено вцу. Исто тако и општина вароши Г. Милановца дала је бенефиције у
земљишту и плаћању о пштинских дажб ина за по дизање творнице штир ка.
Општина варо ши Ваљева уступила је земљиште При вилеговано м а.д. за сило се
а такођ е и та оп штина Јагодинска уступ ила је бесплатно земљиште у вреднос ти
преко 100.000 динара исто м дру штву ра ди подизања силоса.
Са наведених разлога слободни смо замолити Пог лавар ство да ову нашу
молбу са свој им пре длогом изво ли изнети на ре шење Градско м већу, ко је
молимо да наше предузећ е ос лободи плаћања прир еза општинског за 15 го дина.
Оваквим посту пком Градско већ е дало би могућ ности нашем предузећу
за ра звијање веће делатности на сво ме пос ловању, што ће бити о д велике
користи по саму варо ш и њено сиротије становништво. Увере ни смо, да би у
накнаду за о ву бенефицију наше пре ду зећ е учи нило много веће кор исти не само
трговач ком и занатско м сталежу, већ и самом варо шко м стано вништву, јер би
развијањем пос ло вања би ло у могућности да упошљава све већ и број радне
снаге из Јаго дине, а тиме би с е осетила већ а б лаго дет ко д радног сталежа.
Надамо се да ћ е ова наша мо лба наићи на разу мевање ко д Поглаварства и
њего вог већа и да ће нам изићи у сусрет у овоме захт еву, по што ми не тра жимо
ослоб ађање свих о пштинских дажб ина, но само прире за општинског.
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Исто вре мено напомињемо, да ће Поглавар ство имати доста других
прихода од нашег пре дузећа, што ће ови у осетној мер и надо кнадити опраштање
општинског пр иреза.
Поводо м о ве молбе р азвила се дискусија којо м је утврђено, да ће по град
Јаго дину и јаго динско становништво б ити несумњива кор ист од по дизања но вих
индустријских радњи, па је Пог лаварство позвано, да овај факат има у виду и да
се према томе у пра вља.
У овом кон кретном с луч ају 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-пр едузећи ма
процентуално највише запошљава. Ова околност је врло важна, када се у зме у
обзир да је наше сиро машно женско становништво веома слабо запо слено, услед
тога што по другим р адњама сама приро да пос ла изиску је му шку радну снагу.
Већ е је, даље, нашло да се по овој молби може о добрити о слобађање
општинског приреза за 10 година, а више не. Ово се чини са наведених разлога,
јер ће општа корист бити знатно већа о д ове жртве, коју ће општина поднети за
време о д десет година.
Са изло женог и чл. 88 Закона о градским о пштинама Веће
Решава:
Да се Јаго динска текстилна индустрија а. д. Београд, ос ло боди плаћа ња
општинског прире за ово ј градској оп штини на основни порез на течевину за
време о д 10 го дина, почев од 1 јануара 1942 го д. па до 31 децембра 1951 го дине.
XV бр. 17075.
Прочитан је акт Д ирекције за исхрану под бр. 51330/I од 18-XII-1940 го д.
наш бр. 16607 да је оп штини гр ада Јагодине нач елно о добр ен зајам о д 500.000
динара за кре дитирање оп штинског уреда за снабдевање и да је потребно
овластити часнике за закључење зајма.
Већ е на основу чл. 96 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да општину града Јагодине пуноважно обвезују: претсе дник г. Попо вић
Мијалко и градски већ ници г.г. Вукићевић Мла ден, прота, Тасић Јован,
индустријалац, али с е у исто време овлашћују да издају пу но важно пуномоћ је
претседнику овог пог лаварства г. По повићу Мијалку, да о добр ени зајам у
500.000 дин. о д Дирекције за исхрану по дигне, када за то настане потр еба.
XVI 17076.
Прочитане су мо лбе за новчану помоћ: Ките, мајке по к. Танете
Сто јано вић а, бив. пиљара, и Драг е Ђорђевић ( Трепчи на ) обе из Јаго дине,
пошто су старе, и нема ко да их издр жава.
Већ е по знаје имено ване као старе и слабе а по све сиромашне, па зато на
основу ч л. 88 З акона о градским општинама
Решава:
Да се издаје на име но вчане помоћи месечно и то:
1) Кити мајци поч. Танета Стојановића, б ив. пиљар а из Јаго дине по 100
динара и
2) Драги у дови по к. Драгољуб а Ђорђевића (Т репче) б ив. чино вника из
Јаго дине, по 100 динара.
На о ву помоћ именоване имају право почев од 1 децембра 1940 год.
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Исплату вр шити из одређене партије и по зиције на помоћ сиротињи по
буџету за 1940/41 годину.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Овера вају
Претседник
Б. Спасић
гр адски већ ници
Миј. Поповић

Запи сник
19 ре довне седнице Већа Гра дског Пог лаварства у Јаго дини о држане на
дан 24 фебруара 1941 го дине у 8 часо ва у веч е, у сали градс ког Поглавар ства у
Јаго дини.
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од којих су сви примили по зиве, ос им једног који је на пу ту, при ступљено је
прозиву, па је устано вљено да су на ову седницу до шли већници: г.г. Др.
Раковац Станимир, Ђокић Станимир, Милојевић Ду шан, Стамбо лић Бо жидар,
Марковић Душан, Радојевић Радоје, Алексић Милашин, Стојановић Миливоје,
Др. Димић С. Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Ко ста,
Вељковић Младен, Витић Видој е, Јаћи мовић Војислав, Зивгаревић Стеван, ...,
Недељко вић Станиша, Васић Милутин, Живковић Вукашин, Мило шевић
Будимир, Живановић Бранис лав, Крстић Љубомир, Јовано вић Ду шан, Томић
Ташко. Укупно 25 већни ка.
За овер аче записника изабрани г.г. Др Рако вац Станимир и Т ашко Т омић.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је при мљен са примедбом
г. Јевтић М илуна, што није уведено у записник да је он био против ослобађања
општинског приреза Текстилне индустрије а. д. за 10 година, већ је пре длагао за
пет година.
После о вога приступило се раду.
I бр. 2728.
Прочитан предлог бр. 1682/41 који г ласи:
Рок заку па права наплате кланич не таксе из М.бр. 382 Закона о таксама,
за 1940/41 годину истиче 31 март а 1941 године.
Да би се благовр емено знало за предвиђене закупне цене у буџету за
наредну буџ етску годину која почиње 1 априла 1941 год. до 31 децембра 1941 г.
потребно је да Гра дско веће с војом о длу ком реши хоће ли с е издати у закуп и за
наредну буџетску го дину или ће Пог лаварс тво само наплаћивати одређену
таксу.
Заку п за 1940/41 го д. и зноси 222.000 динара.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се оп штинско право наплате кланичне таксе из М. Бр. 382 Закона о
таксама изда под закуп за буџетску 1941 годину, то јест од 1 апри ла до 31
децембра 1941 го дине, по условима кој и су и до сада важили, а које ће
Пог лаварство прописати.
II бр. 2729.
Прочитан предлог који г ласи:
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Заку п продатог ђубрета са улица, пијаце и штала истиче 31 марта 1941
године.
Да би се б лаговр емено знало ко лико ћ е се предвидети у буџету за
наредну буџетс ку годину која почиње о д 1 априла до 31 децембра 1941 године
потребно је да се о томе до несе о длу ка Градског већа. Већ е на осно ву чл. 88
Зако на о градским оп штинама
Решава:
Да се ђубре из о пштинске штале, ђубре са у лица и о пштинске пијаце
града Јаго дине, прода путем јавне лицитације за време од 1 апр ила до 31
децембра 1941 године по условима које ће Пог лаварство прописати.
III бр. 2730.
Прочитан је пр едлог бр. 1684/41 кој и гласи:
Рок 5 о пштинских дућана на великој пијаци, за 1940/41 годину истиче 31
марта 1941 године.
Да би се благовремено знало и у буџет излицитиран а цена-су ма
предвидела потребно је да градско веће својо м одлу ком реши хоће ли по менуте
дућане издати у закуп и за нар едну буџетску го дину која поч иње од 1 апри ла
1941 па до 31 децембра 1941 го дине, или не, ч л. 88 Закона о гра дским
општинама.
Заку п по буџету за 1940/41 годину изно си 13.968 динар а. Веће на осно ву
чл. 88 Зако на о градским о пштинама
Решава:
Да се 5 оп штинских дућа на на пијаци издаду по д заку п за време о д 1
априла 1941 до 31 о ктобра 1942 године, по ус ло вима које ће Пог лаварство
прописат и.
I V бр. 2731.
Прочитан предлог бр. 1685/41 који г ласи:
Рок закупа дућана у у лици Војводе Степе бр. 3 у Јагодини својина овог
Пог лаварства истиче 31. апри ла 1941 го дине.
Да би се благо времено знало хоће ли се поменути дућан издати у закуп и
за наредну буџетску годину која почиње о д 1 апр ила 1941 до 31 децембра 1941
год. или не, потребно је да о том е реши Градско веће ч л. 88 За ко на о гра дским
општинама.
Заку п за 1940/41 го дину изно си 960 динара. Пор ед овога проч итана
молба бр. 1689/41 закупца Ду шана Вељковића, да му се као дугогодишњем
закуп цу исти дућан по но во усту пи по исто ј цени.
Већ е уважава молбу и на осно ву чл. 88 Закона о гр адским општинама
Решава:
Да се општински дућан у у лици Војводе Степе бр. 3 изда под закуп
доса дањем закупцу Душану Д. Вељко вићу по досадањој цени о д 80 динара
месечно, за време од 1. априла 1941 год. до 31. октобра 1942 го дине, по
доса дашњим ус ло вима.
V бр. 2732.
Претседник г. По повић Мијалко изла же Већу да је потр ебно донети
одлу ку о висини наплате таксе која ће се наплаћивати у току бу џетске 1941
године а кој е су и до сада наплаћиване у корист касе о ве градске оп штине, по
одобрењима надле жних власти.
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Већ е је утврдило да се таксе из о дељка “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 слу жи за покрић е расхо да о ве градске оп штине, па на
основу ч л. 88 и 116. Закона о градс ким оп штинама, а у вези са чл. 24 Закона о
државној трошарини
Решава:
Да Поглаварство гр ада Јагодине у току буџ етске 1941 го дине наплаћуј е у
корист ове градске општине таксе по делу „Л“ таксене тарифе Зако на 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 у вер ењу 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 о д сваког
квадратног метра по 20 пара динарс ких за имање у градском р еону а за имање
ван реона по 10 пара динарс ких о д квадратног метра. Ова ће се такса
наплаћи вати и при издавању уверења о про метној вре дности за продату
непо кретнос т, у ко лико 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. 20.52
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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 питом е и дивље кру пне и
ситне со ке у атару ове о пштине и за месо и маст до нето на овдашњој пијаци и
другим местима атара града Јагодине, о д 1. к.гр. месо и масти по 0,80 пара
динарских. Поред ове таксе од 0,80 пара динар ских на 1 к.гр. месо и масти
наплаћи ваће се за шурење свиња на о во општинској кланици на име таксе у
корист касе о вог 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 о д једног бра ва.
Плаћању кланичке та ксе подлеже све што се зако ље у општинској кланици и ван
ње а не слу жи за изво з у иностра нство.
63. Такса по Т .Бр. 383 За кона о таксама, за изно шење ђубрета и сметлишта из
приватних домова и двори шта 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 у лици месеч но по- дин. 15; 3. Од трговач ких
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 ра дњи чије су радње на две или више
улица наплаћи ваћ е се месечно- по динара 20; 5. Од стано ва са две улице
месечно-по динара 10; 6. Од стано ва са једно м у лицо м месечно-по динара 5; 7.
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Од ст ано ва са кира јџијама од сваког кирајџије месечно-по динар а 5; 8. Од мага за
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, туц ала и мле ла ра ди про даје у Јаго дини, као и она која се бу де као
пржена, млевена или ту цана до нела са стране у Јаго дини р ади продаје,
наплаћи ваће се од 1. к.гр. по
..................................................... дин. 5.66. Такса по Т .Бр. 395 Закона о таксама ............................... дин. 1.67. „
„
„ 396
„
„ наплаћ иваће се за запр емање тротоар а и
улица и то: 1. Од механа и кафана I реда годишње по дин. 300; 2. Од механа и
кафана II ре да годишње по дин. 150 ; 3. Од мех ана и кафана III р еда годишње по
дин. 60; 4. Од пиљарс ких радњи годишње дин. 120; 5. Од трговач ких радњи на
велико и мало гросисте и детаљисте на једну у лицу годишње дин. 300; 6. Од
трговач ких радњи на велико и мало гросисте и детаљисте који раде на две улице
годишње дин. 1.200; 7. Од трговач ких радњи које ра де на мало годишње дин.
150; 8. Од занатлијских радњи го дишње дин. 100; 9. Од ашчи јских радњи
годишње дин. 50.
68. Такса из Т.Бр. 397 Закона о таксама, за запремање земљишта на улицама,
пијацама и другим местима гра да Јагодине, наплаћиваће се од 1 квадр атног
метра (т.ј. за 24 часа) дин.5.- 1. На сто комада дасака струганих дин.20; 2. На сто
тараба струганих дин.10; 3. Н а 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 др веног дин.10; 7. На сто килограма креча дин.5; 8. На један
метар ку бни 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 ко ла бундеве-тикава дин. 5; 14. На
једна кола купу са дин. 40; 15. На сто ки лограма лу ка црног или белог дин. 3; 16.
На једна ко ла празилу ка дин. 20; 17. На једна кола лу ка зв. „Видан“ дин. 20; 18.
На једна ко ла паприке дин. 30; 19. Једна кола метле за чишћ ење дин. 50; 20. На 1
к.гр. сир а ( за количине преко 5 к.гр.) дин. 1; 21. На 1 к.гр. бутера (за ко личи не
преко 5 к.гр.) дин.2; 22) На сто килограма кром пира дин.2; 23. На сто килограма
грожђа дин.5; 24. На сто килогра ма јабу ка дин.5; 25. На сто килограма круша ка
дин.5; 26. На сто килограма шљива дин.5; 27. На сто килограма пшенице дин.2;
28. На сто килогра ма овса дин.2; 29. На сто килограма јеч ма дин.2; 30. На сто
килиграма ражи дин.2; 31. На сто ки лограма брашна дин.2; 32. На с то 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 нечи шћ ених дин. 20; 36.
На сто килиграма ораха очишћен их дин. 40; 37. На сто килогра ма шљива су вих
дин. 4; 38. На сто килограма пекмеза дин. 10; 39. На сто килограма ракије дин. 8;
40. На сто килограма или литар а 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, коби лу, мазгу
или магарца дин.15 ; 44. На једно гр ло-т еле или ждребе до годину дана дин. 10;
45. На једну овцу или козу дин.5; 46. На једно јаг ње или јаре дин.4 ; 47. На један
комад дебелих свиња дин.20; 48. На један комад мр шаве 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 ко мад ко жео д рогате марве дин.7; 53. На један комад коже од
коња дин. 5; 54. На један ко мад ко же од ситне сто ке или дивљачи дин.1; 55. На
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једну корпу од прућа лу ксузно обојену дин.1; 56. На један ко мад асуре дин. 1;
57. На један комад земби ла- цегера дин.1; 58. На једна кола цре пуља за пече ње
хлеб а дин.20; 59. На једна ко ла камена бе лутка или куб ни метар дин.3; 60. На
један кубни метар прерађеног камена дин.30; 61. На један килограм ситне р ибе
дин.1; 62. На један килограм крупне рибе дин.2; 63. На један кубни метар др ва
дин. 5; 64. На једна ко ла др ва продатих до 100 динара дин.3; 65. На једна ко ла
дрва про датих преко 100 динара дин.5;
69. Такса по Т . Бр. 399 Закона о таксама го дишње .................. дин. 60.70. „
„
„ 402
„
„ за ау томоб иле, фијакере, шпедитере и
друга кола годи шње ...................................................................... дин. 60.71. Такса из Т. Бр. 402 а За кон а о таксама за аутобу се годишње .. дин. 500.72. Такса до Т. Бр. 404 за истицање и држање фирме без обзира на број њихов
годишње: а) за сваку занатску ра дњу- дин.20; б) за с ваку кафану, механу, хоте л,
трговач ку и остале радње, као и за занимање с ло бодних про фесија у које долазе
адво кати, ле кари, баб ице и томе по добно- дин.60 ; в) за индустр ијска пре дузећа
годишње-дин.500; за новчане заводе, осигуравајућ а друштва и бан карс ке радње,
без обзира да ли су акцион арс ка или не- дин. 200.
73. Такса по Т. Бр. 405 Закон а о таксама го дишње ........................ дин. 100.74. „
„ „ 406
„
„
„
........................ дин. 15.75. „
„
„ 407
„
„
„
за позори шне и цир кус ке
представе о д бруто прихода ( на сваки сто динара) .......................... дин. 10%
76. Такса по Т. Бр. 407 За кона о таксама за забаве и с вих врс та кер меса о д једне
преставе ................................................................................... дин. 100.77. Такса по Т. Бр. 407 Закона о таксама за концерте свих вр ста о д једног 50.78. За маскенба ло ве о д једне приредбе: а) кад се приређује у хумане циљеве од
бруто прихода-10%; б) кад нема хумане циљеве-20%; За јавна пре давања
наведена у напомени уз Т.Бр.99а таксене тарифе наплаћиваће се од једног
предавања- дин.30; За сваку биоскопс ку пре дставу- дин.10; За сваку звучну
рекламу, радио музику, или грамофонс ке плоче, свирање на улици по одобрењу
(ово се не о дно си на куће вну радио му зику) годи шње-дин.1.000; З а проду кцију
по варо ши меч ком или мајму ном, наплаћиваће се дневно- дин. 5; За пр иређивање
игара о д једне веч ери-дин.10; З а свира ње музике: тамбура ша, му зиканата или
хармоникаша по ло калима за 24 час а- дин.20; За преноћиште пу тника по
локалима о д једног путни ка дневно-дин.1; З а упо требу мрт вач ких ко ла
наплаћи ваће се такса: 1) за лица кој а не плаћају о сно вну порезу или је плаћ ају
до сто динара го дишње неће плаћ ати никакву таксу; 2) Од лица кој а плаћ ају
основну пор езу од динар а 100 до 500. наплаћиваће се за кола-дин.50; 3) О д о них
који плаћају порезу о д 500 до 2.000 динара наплаћ иваће се за у потребу ко ладин.100; 4) Од оних који плаћају поре зу преко 2.000 динара нплаћиваће се за
употребу кола- дин.300.
П равил ник
О наплати такса на териториј и
Градс ког поглаварства у Јаго дини
за бу џетску 1941 год ину
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На о сно ву чл. 90 и 91 Закона о градским оп штинама Веће гра дског
поглаварства у Јагодини утврђу је Пра вилник о наплати таксе на територији
општине гра да Јаго дине.
Чл. 1.
Такса у кореист општине гра да Јаго дине наплаћ иваће се на нач ин
прописан о вим Пра вилником а у висини о дређе ној предњом таксеном тари фо м с
тим да обавезну снагу доб ије тек онда кад је о добре надлежне власти.
Чл. 2.
Такса из Т. Бр. 333-381 Зако на о таксама пре двиђене у предњој таксеној
тарифи наплаћи ваће се у готову на каси Пог лавар ства.
Ако се по по днетој молби врши каква расправа и во ди преписка г де
вредност није о др еђена наплаћиваћ е се такса пор ед таксе из Т. Бр. 333 и 334 за
утрошену х артију и ре цеписе.
Чл. 3.
Такса из Т. Бр. 382 Зако на о таксама пр едвиђена у предњој таксеној
тарифи наплаћ иваће се у готову преко органа поглавар ства или директно каси
истог, а за клање питоме, дивље круп не и ситне стоке у атару пог лаварства
града Јагодине.
Ова се такса има платити одмах по клању и утврђивању ко личи не
подложне плаћ ању ове та ксе.
У ... Пог лавар ство ће наплаћ ивати таксу пре двиђену у о вој тар ифи и за
шур ење свиња на с војој кланици.
Такса по овом тар ифном броју наплаћ иваће се и на маст, месо и месне
прои зво де који се ма којим саобраћ ајним средством доносе у атар ове општине
ради про даје или прераде за про дају у Јаго дини или друг им местима Краљевине
Јегос лавије.
Такса по Т. Бр. 382 За кона о таксама неће се наплаћ ивати на о не
количине меса и месних прои зво да које слу же за извоз у инос транст во.
Такса из Т. Бр.382 Закона о таксама наплаћ иваће се и то : На свињама
тежину живе мере по одбитку 20% од сто на име цубу ка или тежину заклане
свиње не мерећ и: изнитр ицу, главу и ноге.
На го веда, јунад и т елад на нетро тежину б ез главе.
Таксу из Т. Бр. 382 Закона о таксама Поглаварство ће само наплаћи вати а
може и другом у закуп уступити путем јавне лицитације и то целоку пну на плату
атара општине града Јаго дине или изузећем ин дус тријских пре дузећа.
Чл. 4.
Такса из Т.Бр. 383 Закона о таксама пр едвиђена у пре дњој тарифи
плаћаће се директно на каси Поглаварства или пре ко таксених слу жбеника у
висини предвиђеној по пр едњој тар ифи.
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 пр едњим таксеном
тарифом, на плаћиваћ е се у готову тек ка да се установи Пожарна чета.
Чл. 7.
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Такса по Т.Бр. 394 Зак. о таксама, пр едвиђена пр едњо м таксеном
тарифом, наплаћиваће се пре ко таксених органа Пог лаварс тва од лица која се
баве пр жењем, туцањем и млевењем кафе ради про даје.
Пог лаварство може приб ећима којо ј вр сти контро ле ако посу мња да се не
пријављује тач на количина потро шње о д лица која се овом трго вином б аве.
Ову таксу Пог лаварство мо же путем лицитације и другом лицу у закуп
уступити.
Чл. 8.
Такса по Т.Бр. 395 Закон о таксама, пр едвиђена пр едњој т аксено ј т арифи,
наплаћи ваће се пр еко таксених орга на а за вађење леда из р еке у атару општине
града Јагодине.
Чл. 9.
Такса по Т.Бр. 396 Зак. о таксама, пр едвиђена пр едњо м таксеном
тарифом, наплаћиваћ е Поглаварство пр еко својих таксених органа, а плаћању
исте по длеже с ви сопственици р адња, имаоци станова или стано заку пца.
Класира ње р адња вршиће Гр адско веће сваке буџетске го дине унапред.
Чл. 10.
Таксе по Т.Бр. 397 Зак. о таксама, пр едвиђене пр едњо м таксеном
тарифом, наплаћиваће се у готову на све про изводе набројане у предњој
таксено ј тар ифи а преко та ксених органа Поглаварства.
Ову таксу имају плаћати сва лица која своје произво де ма кој им
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 пр едвиђена пре дњем таксеном
тарифом наплаћиваће се за продају бозе, пецива и друго по у лицама.
Ову таксу плаћаће на каси Пог лаварства сви пос ло давци и то за сваког
свог про давца у напре д за годину дана.
При пу штању у рад свог намештеника послодавац је ду жан пријавити га,
платити таксу и затражити потребну до зво лу за р ад истог.
Чл. 12.
Таксу по Т.Бр. 402 Закона о таксама, пр едвиђену пре дњом таксеном
тарифом плаћаће сви имаоц и фијакера, ауто мобила, аутобуса, шпедитера и
других кола, који врше пр евоз и др же их по у лицама на одр еђеном месту (важи
за такси ко ла).
Ова се такса плаћа го дишње у напре д.
Чл. 13.
Такса по Т.Бр. 404 Закона о таксама, предвиђена пре дњом таксеном
тарифом у з овај Пра вилник, има се плаћати годиње ун апред а у висини
предвиђено ј по менутом тарифом.
Чл. 14.
Такса по Т.Бр. 405 Закона о таксама, предвиђена пре дњом таксеном
тарифом, плаћаће се го дишње унапред, а за лепљење реклама на о др еђеним
местима од стране Пог лавар ства.
Чл. 15.
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Такса по Т.Бр. 406 Закона о таксама, предвиђена пре дњом таксеном
тарифом, наплаћиваће се за др жање паса у градском реону и то годишње
унапред.
Чл. 16.
Такса по Т.Бр. 407 Закона о таксама, предвиђена пре дњом таксеном
тарифом, на плаћиваћ е се у висини пре двиђено ј по менутом тарифом.
Такса из овог тарифног броја има се плаћати по пријави о д стра не
приређивач а. Рок за пријаве пре извођења на 24 часа.
Чл. 17.
Сви приходи који су пре двиђени и одобре ни по овом Правилнику би ло
као текући и дуговани имају се при куп љати у највећој пажњи а у пре двиђеним
сумама.
Наплату дажби на имају вршити органи Пог лаварства за то о дређени, а
према лицима кој а своје об евезе не плате на време и на зах тев Пог лаварства
поступиће с е по чл. 128 З ак. о градским општинама у вези ч л. 32 Зак. о таксама.
Чл. 18.
Чиновници и слу жбеници Пог лаварства имају се строго пр идр жавати
одго вара јућих прописа за пра вилно вр шење дужности по с вима предметима по
којима раде а који по длежу плаћању таксе по овом Правилнику ч л. 15 Закона о
таксама и њего вим изменама и до пун ама у вези ч л. 44 Закона о таксама и
њего вог Правилника, у прот ивном сносиће последице из чл. 55 и 56 Закона о
таксама и њего вим изменама и до пунама.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Чл. 19.
Сва лица која се ухвате да су намерно избегла плаћање таксе предвиђене
предњом таксеном тарифом и овим Пра вилником, сем таксе из Т.Бр. 382 и тиме
оштетила касу Пог лаварства казниће с е на плаћање поре д редо вне и тростру ком
таксом-ч л. 52 З акона о таксама у корист касе Поглаварства.
Све казне по овом Пра вилнику иду у корист касе Пог лаварства.
Сва лица ко ја се ухвате да су избегла плаћа ње таксе из Т.Бр. 382 о ве
таксене тарифе казниће се поред редовне таксе предвиђене у о вој таксеној
тарифи и но вча ном казно м у смислу Правилника о прег леду стоке за клање и
меса и ветеринар ској контроли а у вези За кона о су зби јању и угушивању
сточних зараза. Месо, маст и друге прер ађевине конфисковаће с е и по нахођењу
Пог лаварства или ће се про дати на јавно ј лицитацији или ћ е се дати Дому
стара ца и старица у Јаго дини, ако је здр ава, а ако није за љу дску исхр ану
уништиће с е.
Ова новчана казна и доб итак о д продатог кон фиско ваног меса, масти и
других прер ађевина иде у кор ист касе Пог лаварства.
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 р едовне таксе уз
Т.Бр. 382.
Чл. 20.
За све казнене по ступке по овом Правилнику надле жно је Градско
поглаварство, противу ч ије одлуке има места жалбе Кр аљев. Бан. Упра ви
Моравске б ано вине-ч л. 143. Закон о градским општинама.
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Извршне о длу ке по таксеним кр ивицама застаревају за пет година-ч л. 60.
у вези ч л. 33. Зако на о таксама.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБ Е
Чл. 21.
Лица која сматрају да им је такса непр авилно наплаћена или више
наплаћен а, имају право тражити повр аћај истих од Поглаварства у то ку од 30
дана од дана наплате-чл. 65 Закона о таксама о чему ће Пог лаварство донети
потребно ре шење на које незадовољна стр ана има места жалбе надлежној власти
као и по чл. 20. овог Правилника.
Чл. 22.
Пог лаварство ако утврди да по једина лица због немаштине или из ма
којих других разлога нису б или у стању да плате таксу из Т.Бр. 383-396, 399,
402, 404, 405, 406 и 407 Закона о таксама, предвиђ ену и одобрену пр едњом
таксено м тарифом мо же донети решење о отпису о вих ко је је о дмах извршно.
Немогућнос т наплате утврдиће се по про писима За кона о извршењу и
обезб еђењу.
Чл. 23.
Овај Пр авилник с тупа у живот кад га о добри надлежна власт, а оба везну
снагу добија 1 апри ла 1941 го дине.
Деловођа
Оверавају већници
Претседник
Бр. 2732
28. фебруара 1941 год.
Јаго дина
VI бр. 2733.
При претресању питања наплате таксе по Т.Бр. 397 Зако на о таксама, за
запр емање земљишта на у лицама и друг им местима града Јаго дине, за буџ етску
1941 годину, увидело се да је до сада наплаћивана такса за запре мање земљишта
и на рибу по 1 дин. од ...
Претседник г. Поповић Мијалко излаже Већу, да је приход о д такса на
рибу био врло слаб најви ше што је немогуће вршити ефикасну контро лу, јер
општински органи су веома о птер еће ни. Како се појавило гледиште више
већника, да би би ло рентабилније по оп штинске интересе ако би се пра во
наплате ове таксе на рибу издало по д закуп. Стог а пр едлаже, да се по о вом
питању донесе одлука.
После свестране дискусије по о вом питању, Градско већ е, на осно ву ч л.
88. Зако на о градским оп штинама и бр. 397. Закона о таксама
Решава:
Да с е оп штинско право наплате таксе из бр. 397. за запре мање земљишта
на у лицама, пијацама и другим местима града Јагодине, ради про даје рибе све
врсте, изда под закуп за трајање буџ етске 1941 го дине, то јест о д 1 априла до 31
децембра 1941 год. по д ус ло вима које ће Поглаварство прописати.
Такса на ри бу, ко ја се износи р ади про даје на го њи нач ин, по Т.бр. 397.
Зако на о та ксама, утврђује на ситну р ибу по 1 дин. од килограма, а на кру пну
рибу по 2 дин. о д килограма.
VII бр. 2734.

59

мр Добривоје Јовановић

Ради утврђ ивања потребних такси у вези са бу џетом ове оп штине за
идућу буџетску го дину, као и израду бу џета, потр ебно је да постоји финансијски
одбор.
С обзиром на то да се ово о добри треба да б ирају сваке го дине,
претседник г. Поповић М ијалко пр едлаже да се избер е финансијски одбор из
редо ва градског Већ а, који ће оба вљати по требне по слове за о ву годину, и
чинити потребн е пре длоге плену му Већа.
Већ е ус ваја предњи предлог, па на ос нову ч л. 95. Закона о гра дским
општинама
Решава:
У финансијски одбор Већа о вог Пог лаварства бира ју се већници:
Јевтић Милу н, судија, Др Рако вац Станимир, Ђо кић Станимир,
професор, Радо јевић Радоје, трговац, Алексић Милашин, кафеџија, Стојано вић
Миливо је, дир. шко ле, Витић Видоје, надз. пруге, Томић Ташко, трговац,
Зивгаревић Стеван, пиљар, Недељковић Станиша, трговац.
Сви напр ед именовани већници, налазе се већ у вечер ашњој седници и на
предњи избор су пристали.
VIII бр. 2735.
Прочитана мо лба предузећа П. Ј. Клефиш, Јаго дина под бр. 1889/41, ко ја
гласи:
„По бу џету за 1940/41 год. тога Пог лаварства пр едвиђена је наплата
кланичне та ксе по Т.бр. 382. Закона о таксама по 0,25 дин. о д једног килограма
меса на сто ку која се коље у приватним кланицама.
По члану 3. Пра вилника о наплати таксе ко д тог Пог лаварства за
буџетску 1940 /41 г. пр едвиђено је, да ће се о ва кланична такса наплаћ ивати на
свиње о д т ежине живе мере по о дб итку 20% на име цубу ка. На говеду ова такса
наплаћу је с е на нето те жину меса бе з г лаве.
У мо ме пре дузећу при клању свиња и говеда, ову сто ку види др жавни
ветеринар, ради утврђ ивања меса жи ве стоке због обрачуна с куп ног пореза.
Ова мера код живих свиња служи и за обрачун кланичне таксе по
одбитку фире 20%.
Како се у мом преду зећу говеда мере жива пре клања, а за обрачун
кланичне та ксе важи нето те жина меса без цубука, то је по треб но да се утвр ди
просечан проценат фире код закланих говеда, а која се фира састоји из цубука,
главе и ноге, те да би се на тај начи н мог ла установити нето тежина меса р ади
обрачуна кланичне таксе.
Према показаном резу лтату у мојо ј кланици, фир а код закланих гове да
креће се од 45-55 % живе мере, то би се у сваком случају имала просечно узети
за обрачун 50%.
На основу изло женог стања, мо лим Поглаварство да изво ли затр ажити
потребан извештај од др жавног среског ветери нара, и др жавног ветер инар а при
моме пре ду зећу, о проценту фир е која постоји ко д закланих говеда.“
Прочитани су, затим, извештаји државних ветеринара у Јагодини из
којих се види да фира ко д закланих говеда која се кољу у граду Јаго дини, и зно си
просечно 50% од живе мере.
Већ е је у зело у претр ес питање по о вој мо лби, па је дискусијом утврђено
следеће:
60

Записници Градск ог п оглаварства у Јагодини

1) Да је Већ е при закључ ењу поравнања са пре дузећем П.Ј. Клефиш у
1939 г. утврдило фиру-по 20% живе мере заклане сто ке на његовој кланици, не
правећи разлику између закланих свиња и го веда. Т о поравњање је и данас на
снази.
2) Веће је, пак, во љно да предузећу учини попуст ко д закланих говеда по
предњој мо лб и, само то не мање у онолико м проц енту, колико он тра жи са
следећих р азлога. Од закланих говеда пр еду зеће добија ч истог меса 50% од
једног гр ла, а пор ед тога му остану ноге, г лава, џигерица и остала утроба, коју
он доста добро искори шћ ава. Зато се не мо же уважити о дбита к на фиру по 50%
већ највише 35%.
С тога, на о сно ву ч л. 88 За кон а о градским оп штинама Веће
Решава:
Да се преу зећу 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 мер е, прилико м обра чуна за плаћа ње у тврђене кланичне таксе општини
града Јагодине по Тар.бр. 382. Зако на о таксама поче в о д 1 априла 1940 године
па у будућ е. На заклане свиње остаје и даље утврђена фира о д 20% по живој
мери, као што је и до с ада би ло.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Оверавају градски већници
Претседник

Запи сник
20 седнице-редовне- Већа гра дског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 28. фебруара 1941 го д. у 8 часова увече у сали градског Поглавар ства у
Јаго дини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Седници пре дседава пр етседник г. Попо вић Мијалко. Пошто је
установљено да су за о ву седницу позвани сви градски већници, о д кој их су с ви
примили по зиве осим једног који је на путу, приступљено је прозиву, па је
установљено да су на о ву седницу дошли г.г. већници и то: Др. Раковац
Станимир, Стој ко вић Даца, Ђо кић Станимир, Тасић Јован, Мар ковић Душан,
Стамбо лић Бо жидар, Милоје вић Ду шан, Радој евић Радоје, Алексић Милашин,
Др Димић Ст. Михај ло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радичевић Ко ста,
Вељковић Младен, Антић Видоје, Јаћимовић Војислав, Зивгаро вић Стеван,
Цветковић Станоје, Недељко вић Станиша, Мар ковић Бранислав, Мило шевић
Будимир, Ж ивано вић Бра нислав, Крстић Љубомир, Јовано вић Ду шан. Уку пно
24 већника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање у с мислу ч л. 71. З ако на
о гра дским оп штинама, то претседник г. Поповић Мијалко о твара седницу и
предлаже да се изберу два већника за овераче записника.
Већ е једног ласно изабра за овераче већ нике: г.г. Ђокић Станимир а и Др
Димић Михајла.
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Записник о д прошле седнице прочитаће се на наре дној седници заједно
са овим веч ерашњим записником.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 2873.
Прочитан је списак точ иоца алкохолних пића, кој има ваља разрезати
меха нско-кафанске акцисе за буџетс ку 1941 го дину као што је наплаћ ивано и до
сада.
Већ е је у пореди ло овај списак са разрезаним су мама о д прошле године па
је нашло да се за ову буџ етску годину треба да разреже иста висина акциса, с
тога на основу чл. 88. Зако на о гра дским општинама и уре дбе о наплаћивању
меха нско-кафанских а кциса
Решава:
Да сви точиоци алкохо лних пића у Јаго дини плаћају каси оп штине гра да
Јаго дине у то ку буџ етске 1941 године на име акциса месеч но по ниже
изло женом Пр авилнику и то :
1) Мила шин Алексић, кафеџија, Левач ка 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 Веселино вић, ра киџ. Левач ка- дин.20; 5) Јован Вуч ковић,
ракијџ. Престо лона следника- дин.20; 6) Славо љуб Донић, кафеџ. Краља Петрадин.30; 7) Венедикт Демијаненко, трг. ракијџ. Кр аља Петр а-дин.30; 8) Борисав
Ђорђевић, кафеџ. Левачка бр.1-дин.10; Бра нко Ђорић, ра киџ. Бријано ва- дин.20;
11) Живојин Живко вић, кафеџ. Краља Александра- дин.10; 12) Душан М.
Јовановић, кафеџ. Кра ља Александра- дин.10 ; 13) Љубисав Јовано вић, ракијџ.
Бријано ва бр. 5-дин.30; 14) Мило ван Јовано вић, кафеџ. Краља Петра бр. 19дин.20; 15) Живојин Јо вановић, каф. Краља Александра- дин.10 ; 16) Стеван
Кузмано вић, каф. Кра ља Петра бр. 81- дин.10; 17) Драго љуб Мило шевић, каф.
Краља Александра бр. 76-дин.10 ; 18) Милан Младеновић, рак. Ву ка Караџићадин 20; 19) Славко Мило вановић, каф. Левачка- дин.10; 20) Ду шан Настић, каф.
Краља Петра бр. 4 дин-20; 21) Радој ко Обрадо вић, каф. Ст. Синђелића-дин. 10;
22) Јаћи м Поповић, каф. Вој. Мишића бр. 5- дин. 10; 23) Војислав Симић, каф.
Краља Петра бр. 5-дин. 30; 24) Славко Степановић, каф. Левач ка 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. Але ксандрадин.10; 28) Бора Мојсиловић, каф. Краља Петра бр. 140- дин.10 ; 29) Милан
Нешић, каф. Михајловићев по дру м- дин.10; 30) Влада Павловић, рак. Ст.
Синђелића- дин.10; 31) Сава Протић, каф. Кр. Александр а бр. 76-дин.10; 32)
Животије Мар ковић, трг. ракијом, Кра ља Петр а бр. 99-дин.10; 33) Ђур ић Н.
Браца, рак. Караматићева бр. 4-дин.20 ; 34) Тома Ђокић, каф. Кнез Милетедин.10; 35) Бу димир Ћир ковић, каф. Ст. Синђелић а 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. Левач ка- дин.10; 40) Радисав Мило шевић, каф. Вој. Степе бр. 1дин.10; 41) Љубиша Го лубовић, рак. Кнез Милете- дин.10; 42) Драгомир Пантић,
каф. К. Коче, пре ко пруге- дин.10; 43) Вукоман Радо сављевић, каф. Кра ља
Петр а- дин.10; 44) Ташко Томић, р ак. К. Коче-дин.10; 45) Живан Матић, каф.
Краља Петра- дин.10; 46) Љубомир Рашковић, каф. Ле вач ка- дин.10; 47) Чедомир
Јовановић, рак. Вука Караџић а-дин.10; 48) Обрад Младено вић, ра к. Кра ља
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Петр а- дин.10; 49) Светомир Никодијевић, каф. Во ј. Степе- дин.10; 50) Добросав
Велисављевић, каф. Кн. Милоја- дин.20; 51) Милун Сто шић, каф. Кр.
Александра- дин.10 ; 52) Александар Марко вић, каф. Кр. Александра- дин.30; 53)
Мира Нико лић, каф. Краља Петра- дин.20; 54) Јо ван Стефано вић, каф.
Престо лонаследника- дин. 30 ; 55) Сретен Грујић, каф. Кр. Александра- дин.10;
56) Светислав Хр анисављевић, каф. Кр. Алексан дра- дин.10; 57) Павле Пантић,
каф. Кр. Аледсандра- дин.10 ; 58) Борисав Влајић, каф. Кр. Александра- дин.10;
59) Милун Мар јановић, каф. Кр. Александра-дин.10; 60) Добр ивоје
Радо мировић, каф. Краља Петр а- дин.10; 61) Живојин Васић, каф. Левач ка5
дин.10.
II бр. 2874.
На пре длог пре тседника а по саг ласности са финансиским о дборо м овог
Већ а, ре шавано је о висини т аксе за испашу стоке на општинско м имању званом
„Вашар иште“ и „Утрина“, за буџетску 1941 го дину, као што је и до сада
наплаћи вано по надлежним о добрењима.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се на име таксе за попа шу сто ке пр едњем општинско м имању, за
време о д 1 апр ила 1941 го д. до 31 децембра 1941 год. наплаћује о д 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 ждр ебе – дин. 30; за једну о вцу – дин. 20; за
једно јагње – дин. 10; за једну ко зу – дин. 25; за једно јаре – дин. 10.
III бр. 2875.
Прочитан предлог бр. 1800/41 који г ласи:
Заку п за запре мање општинског земљишта-плаца код б ивше касар не
градс ке стр аже у Јаго дини истиче 31 марта 1941 го дине.
Да би се благо времено знало ко лико ће се пре двидети у буџет за наредну
буџетску го дину која почиње 1 апри ла 1941 године и траје до 31 децембр а 1941
године, потр ебно је да о томе донесе о длу ку градско Веће. До сада је био закуп
годишње дин. 2.400.- Закупац је био Даца Стој ковић
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
5

Пр ав илник о напл ати механско-кафанск их ак циса на териториј и Градског
Поглавар ств а у Ј агодини за б уџетску 1941 годину
Чл. 1. Приход од механско-кафанских акциса напл аћив аће се у готову од стране
градског поглав арства у месечним р атама к ао ш то је напред предвиђено.
Чл. 2. Пл аћању механско-кафанских акциса подлежу св и точиоци алкохолних пића у
граду Јагодини.
Чл. 3. Механско-кафанске ак цисе има се плаћ ати месечно унапред прописаних
органима поглав арства.
Чл. 4. Ако би се десило да који од обв езника не плати на време разрезане акцисе,
наплата ће се извршити законитим путем у смислу чл. 128 Закона о градским
општинама.
Чл. 5. Поглав арство ако утврди да су пој едина лица због сиротног матер иј алног стања
нису била у могућности да плате ак цисе, донеће решење о томе к оје ј е о дмах извршно.
Немогућност наплате утврђиваћ е се по прописима Закона о извршењу и обеубеђењу.
Чл. 6. Овај Прав илник са разрезом ступа у живот кад га одобре надлежне в ласти а
обав езну 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 длуц и овог Већа о д 22-X- бр. 14029/40 која је у току р ада.
Процену истог имања да изврше већници г.г. Даца Сто јковић, трговац,
Милашин Алексић, кафеџија и Видоје Витић, надзорник пруге и да се записник
доста ви Кра љ. Банској управи у Нишу на о добр ење са одлуко м бр. 14029/40.
I V бр. 2876.
Прочитан предлог бр. 330/41 кој и г ласи:
По буџету овог Пог лаварства за 1940/41 го д. одобрена је парт ија 7
позиција 6 „На бето нир ање тротоара по улицама динара 20.000. Накнадном
одлу ком по већа но је 18.000-свега 38.000.У току буџетирања до сада је ова позиција исцр пљена и по истој неће
бити до вољан кре дит до краја буџетске године. За буџетирање до кр аја о ве
буџетске го дине потр ебан је кредит по овој позицији најмање јо ш динара
13.000.По исто м буџету одобр ена је партија XIII-по зиција 1 „Кре дит за
недо вољно пре двиђене материјалне расходе по свима гранама буџета“ динара
100.000.- од ове су ме до с ада је издвојено по одлукама Већа дин. 90.000.- Из о ве
позиције мо же се о добрити преношење кр едита ресто о д дин. 10.000.- у кор ист
партије 7 позиције 6 поменутог буџета.
Парт ија XIII по зиција 1 о добр еног буџета слу жи као резервни кр едит.
Већ е на основу чл. 120. За кон а о градским о пштинама
Решава:
Да се партија 7 по зиција 6 „На кредитира ње тротоара по улицама“ од
садашњих износа пре двиђеног и повећаног на динара 38.000.- повећа са јо ш
10.000 динара- на терет партије XIII позиције 1 „Кр едит за недо вољно
предвиђене матер ијалне расхо де по свима гранама буџета“ по буџету овог
Пог лаварства за 1940/41 годину.
V бр. 2877.
Прочитан предлог бр.331/41 који гласи:
„По буџету овога Пог лаварства за 1940 /41 го дину, о добрена је партија 7
позиција 6 „На бетонирање тротоара по у лицама“ 20.000, а накнадно м о длу ком
већа повећано са динар а 18.000, свега 38.000.
Засеб ним рефератом тре бован је кр едит из партије XIII по зиције 1
поменутог буџета још дин. 10.000. Више кредита нема из ове по зиције.
За исплату и ликвидацију матери јалних рачуна по партији 7. позицији 6.
износи динара 51.000-пре ма чему одобрена су ма и накнадно требовање
поменутим ре ферато м неће бити довољно за буџетира ње до краја буџетс ке
1940/41 године.
За буџетира ње и ликвидацију рачуна до кр аја ове буџетске 1940/41
године потреб ан је кре дит по партији 7 позицији 6 јо ш динар а 3.000.
По исто м буџету одобрена ј е партија 7. по зиција 14 „На експро при јацију
земљишта за регулисање и про ширење у лица и путева у атару пог лаварства“
динара 20.000.- По овој позицији до краја буџетске 1940/41 го д. дово љан је
кредит дин. 13.000-ос татак се може у потреб ити у корист друг е позиције исте
партије. Из ове по зиције може се о добрити прено шење кре дита од дин. 3.000.- у
корист партије 7 позиције 6 поме нутог буџета.
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Већ е на основу чл. 120 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се позиција 6 по партиј и 7 „На бето нира ње тротоара по улицама“
повећа сајош дин. 3.000.- на терет по зиције 14 исте партије 7 по буџету за
1940/41 годину, према пре дњем пре длогу тако, да се на позицију 6 по партиј и 7
до краја буџетске 1940/41 мо же утро шити уку пно дин. 51.000.VI бр. 2878.
Прочитан предлог бр. 1618/41 год. ко ји г ласи:
„По буџету овога пог лаварства за 1940 /41 годину одобр ена је пар тија IX
позиција 1 „на редо вну новч ану помоћ и друге потребе с иротињи“ – дин. 15.000,
накнадном о длуко м по већ ано дин. 4.000.- свег а 19.000 динара.
У то ку буџетирања до сада је о ва по зиција исцрпљена и неће бити по
истој до вољан кредит до краја буџетске 1940/41 године. За буџетирање до кра ја
ове буџетске го дине потр ебан је кредит још најмање за дин. 3.000.По исто м буџету одобр ена је партија XIII-по зиција 1 „Кре дит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гранама буџета“ дин.
100.000.- Ова позиција исцрп љена је. Из о ве по зиције одлуком градског већа бр.
11358 од 26-VIII-40 год. ко ја је одобре на од стране Краљевске б анске у пра ве
Моравске б ано вине II бр. 22954 о д 19-I X-1940 г. повећана је партија IX-по зиција
2 „На новчану помоћ ра зним хуманим, научним, патр иотским, витешким и
другим устано вама“ дин. 3.000.- Из о ве суме намењено је о длуком већа бр.
11368 од 26- VIII-1940 године, да се изда по моћ Југословенској унији за заштиту
деце у Београду, као помоћ ове градске општине за изб егличку фр анцу ску децу
у Женеви. Ова одлу ка је задржана од извршења ре шењем Краљевске банске
управе Моравске б ано вине II бр. 22950 од 19-IX-1940 г. према чему је цела сума
од динар а 3.000 остала нетакнута.
Из о ве партије XIII по зиције 1. „Кр едит на недо вољно предвиђене
матер ијалне расхо де по свима гранама буџета“- неутрошених динара 3.000предлажем да се о добри пре но шење кр едита у динара 3.000.- у корист партије
IX по зиције 1. по мену тог буџета, а да се о длу ка градског већа бр. 11358 од 26VIII-1940 го д. стави ван с наге, по што по њо ј није потреб ан издатак.
„Ова су ма из партије XIII позиције 1 слу жи као резервни кре дит.“
Већ е на основу чл. 120. За кон а о градским о пштинама
Решава:
Да се позиција 1. по партији I X „На редовну новчану по моћ и друге
потребе сиротињи“ о д пре двиђених и накнадно о добр ених укупно динара 19.000
повећа са још 3.000 на тере т позиције 1. партије XIII. Кр едит за недо вољно
предвиђене матер ијалне расходе по свима гранама буџета по буџету за 1940/41
г.
Одлу ка Већ а бр. 11358 od 26- VIII-1940 године о којој је напре д реч
ставља се ван снаг е, пошто је исту Кра љевска банска управа у Нишу, задржала
од извр шења.
VII бр. 2879.
Прочитана је о длука VIII бр. 17067/40 овог а већа којо м је одобр ен кредит
стручне про ду жне школе у Јагодини за 1941/42 го дину у износу о д 55.850
динара али како је ре шењем надлежних виших власти одлуч ено да буџетс ка
1941 година траје 9 месеци, од 1 апр ила до 31 децембр а 1941 год. то је би ло
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потребно овај буџ ет сразмер но смањити и он је сведен на изно с о д динара
40.190, што сада накнадно ваља о добрити.
Већ е на основу чл. 88. За кона о градским о пштинама и ч л. 296. Закона о
радњама
Решава:
Да се у буџ ет општине гр ада Јагодине за 1941 го д. у несе су ма у динара
40.190.- ради исплате за издржавање стручне проду жне школе у Јагодини по
њено м напр ед помену том бу џету.
VIII бр. 2880.
Прочитан је буџет Трговач ке шко ле јаго динске трговачке о младине у
Јаго дини за вре ме од 1 апри ла до 31 децембра 1941 године у износу о д динара
14.720.- који је одобр ен решењем господина Бана Моравске бано вине VIII бр.
3952 од 18 фебруара 1941 године.
Већ е 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 су ма од 14.720
динара ради исплате за издржавање Трговачке школе јагодинске трго вач ке
омладине у Јаго дини, по истом напре д поменутом буџ ету.
IX бр. 2881.
Претседник г. Поповић Мијалко излаже да је потребно одлу ком Већа
утвр дити службенич ка места у буџет за 1941 годину, по што наша градска
општина јо ш нема израђени статут за с воје слу жбе нике, у смислу ч л. 100 З ако на
о градским општинама, којим би се предвиђала слу жб еничка места и њихо ве
плате.
Изла же даље, да су плате слу жбеницима повећа не у децембру месецу
1940 год. про центуално од ко нца марта ове го дине, те се о ту да у платама
појављу је не само цели динар већ и пар е, зато је финансиски одбор поно во узео
у претр ес питање о врло малим по вишицама плата и донео закљу чак, да се то
учини заокруживањем плата на целе динаре ради лакшег обрачу на.
На о сно ву предлога финасиског одбора, пр едњег пре длога претседника и
чл. 88 и 95 З акона о гр адским општинама Већ е
Решава:
Да се у бу џет гра дске оп штине града Јагодине за 1941 го д. унесу као
утврђена следећа службенич ка места:
1. Претседник гра дског пог лаварства (накнада за вршење дужности по чл. 83
Зак. о градс ким општинама) 4.000 дин. месечно-за 9 месеци 36.000.2. Потпресе дник градског пог лаварства (накнада за вршење ду жно сти по чл. 83
Зак. о градс ким општинама) 2.800 дин. месечно за 9 месеци 25.200.3. Дело вођа ( шеф општег отсе ка и секретар већа) 2.500 динара месечно-за 9
месеци 22.500.4. Правни референт ( шеф су д. и полиц. отсе ка) 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 50.400.66
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7. Два званичника месечно по 1.000 дин. за 9 месеци 9.000 - 18.000.8. Један арх ивар месеч но по 1.900 за девет месеци 17.100.9. Блага јник ( шеф финансиског отсека) месеч но по 2.500 динара, за девет
месеци дин. 22.500.10. Рачуновођа ( шеф рачуно во дства) месечно по 2.500 за девет месеци дин.
22.500.11. Контро лор 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 мерач а месечно 1.200 за девет месеци дин. 10800. у купно динара
21.600.14. Један мерач месечно 1.050 за девет месеци 9.450.15. Два помоћ ника мер ача месеч но 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 бабиц а месеч но 900 за девет месеци 8.100.18. Један чу ват кланице месеч но 1.100 за девет месеци 9.900.19. Два чувар а гробља месечно по 900 дин. за девет месеци 8.100 уку пно
16.200.20. Седам ч истача месечно по 800 за девет месеци 7.200 у купно 50.400 динара.
21. Један инжињер месечно по 3.120 за девет месеци 28.080.22. Командир градске стр аже месечно по 1.700 за девет месеци 15.300.
23. Надзорник страже и вароши по 1.550 динара месеч но за девет месеци
13.950.24. Два десетара градске стра же месечно по 1.100 динара, за девет месеци 9.900
укупно 19.800.25. Осамнест стра жара месечно по 1.000 за девет месеци по 9.000 уку пно
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 – у ку пно
24.300.28. Два чувара шум е месечно по 900 дин. за 9 месеци 8.100 укупно 16.200.29. Један чу вар Арачлиског пото ка месечно по 800 дин. за 9 месеци 7.200.30. Један добошар месечно по 1.000 за девет месеци 9.000.31. Два циганска надзорн ика месечно по 250, за девет месеци по 2.250 у ку пно
4.500.32. Један служитељ-вратар месеч но по 1.150 за девет месеци 10.350.33. Један служитељ-вратар месеч но по 1.000 за девет месеци уку пно 9.000.34. Шест по зивара месечно по 900 за де вет месеци по 8.100 у куп но 16.200.Свега 932.670.X бр. 2882.
Прочитан акт срес ке катастарске секције ср еза белич ког у Јагодини од 28
новембра 1940 године бр. 1143, наш бр. 15711 који гласи:
Ова секција приво ди кр ају своје р адове и пр едвиђа се, да ће за кратко
време бити образована катастарска упр ава у Јаго дини, која ћ е припасти у
надлежност сре за б еличког.
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Катастарска управа имаће велики обим рада у коме ће случају бити о ва
управа о д користи Јагодини, јер ће у њој имати приступа не са мо посе дници са
територ ије среза б елич ког, већ и земљопоседници са осталих срезова, који имају
своје пос еде у о вом е срезу.
Ну како је о ва секција добила акт о д Министарства финансија-одељење
катастр а и државних доб ара, којим се тр ажи х итан извештај о овоме.
Да ли може о ва секција и по сле 1.I V-1941 го д. остати у до садањим
канцеларијама-просторијама или не и да ли ће и надаље плаћати кирију за ту
зграду Градско пог лаварство у Јаго дини.
Овај извештај по требан је Министарству да се у види, да ли ће се
створ ити могућно ст за образовање катастарске управе у Јаго дини.
Да би о ва секција мог ла поднети извештај Министарству финансија, а у
интер есу саме вароши Јаго дине, моли се Пог лаварство да што пр е донесе
извештај овој секцији о овоме.
Пристаје ли Поглаварство да и надаље плаћа кирију у месечно м износу
од 500 динара поче в о д 1 априла 1941 године за зграду у ко јој ћ е би ти смештена
катастарска управа у Јаго дини или не.
Учтиво се напомиње Пог лаварству да већина општинских управаградс ких пог лаварста ва дају своје згра де или плаћају кирију за смештај
катастарске управе.
Моли се пог лавар ство да што пр е по днесе тражени извештај, како б и о ва
секција могла известити Министарст во.
После овога развила се дискусија по питању овоме, па на предлог
претседника г. По повића Мијалка а на осно ву ч л. 88. Зак. о град. општинама
Решава:
Да се у буџ ет општине гр ада Јагодине за 1941 го д. у несе су ма у динара
4.500-за плаћање кири је од 500 динара месеч но за згра ду у којој сада послује
катастарска управа у Јаго дини, а у којо ј је до пре извесног времена пословала
среска катастарска секција за срез б елички, то јест за време о д 1 априла до 31
децембра 1941 године, до ког а дана траје о ва буџетска го дина.
XI бр. 2883.
Прочитан предлог бр. 519/41 кој и г ласи:
Технички отсе к приступио је састављању пре длога програ ма за изра ду
регулационог плана за Јаго дину. У погле ду надлежности за састављање овог
програма о дређује чл. 12. Правилника о изради регулационих радова од 14.VI1932 н.бр. 8720, да „Прогр ам саставља оп штински одбор на предлог
Грађе винског о дбора, кој и има пр етходно да расправи, сам или евентуа лно
путем анкете, с ва потреб на питања о уређењу и р егулацији насеља.“
Како би би ло, то мишљење, распра вљање, ових веома обимних питања
путем анкете, пра ктично го тово немогуће, то пр едлажем, да Градско веће
делегира известан број саветодавних органа, мо жда 3-6, из својих ре дова и из
редо ва о сталог грађанства, кој и имају смисла за уређење града и вољу за
активну сарадњу и који би имали задатак, да по тпо мажу грађ. о дбор при
редиговању пр едлога о програму за изра ду регулационог плана. Овако
предложен и о д Градског већа у сво јен програм одобр ава Министар грађевина по
предлогу надлежног бана.
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Обзиро м на горе изнешене око лнос ти и позитивне про писе част ми је
молити, да Гр адско пог лаварство изволи Градско м већу по днети конкретан
предлог ради избора про ширеног гр ађевинског о дбора за састављање програ ма
о изради регулацио ног плана за Јаго дину.
Већ е на основу Закона о градским о пштинама
Решава:
Усваја се пре дњи пре длог и за проширени грађевински одбор за
састављање програ ма за израду регулацио ног плана за гра д Јаго дину, изб ира
следећа лица:
1. Аранђело вић Илију, електротехничара и по тпре седника град. пог лаварст ва; 2.
Др. Раковца Станимира, лекара, гр адског већника; 3. Инж. Стамболића
Божидара, гра дског већ ника; 4. Ђо кића Станимира, професора, гра дског
већника; 5. Марковић а Брану, пољ. ре ферента, градског већника; 6. Алексића
Милашина, кафеџију, гра дског већ ника; 7. Илића Ристу, трговца; 8. Стојковића
Анђелка, преду зимач а.
XII бр. 2884.
Прочитан предлог бр. 566/41 кој и г ласи:
„Кр аљевска банска у права Мора вске б ано вине о добри ла је ре шењем II
бр. 7556 од 22.III-1940 године“ Правилник о фонду за извођење регу лације гр ада
Јаго дине.
Чл. 3 овог а пр авилника г ласи: „За регу лацио ни фонд о твара се особе ни
рачун у књигама овог а пог лаварства, на коме ће се во дити сва имовина овога
фонда. Ова имовина депоно ваће се код Др жавне хипоте кар не банке сваког
месеца.“
Наведени ч лан исказао се у пракси вео ма непрактичн им. Благај на је
слала сваки месец целоку пне прихо де по овом фонду Хипотекарној банци на
фондску у ложну књижицу, а гото винска сре дства, по треб на за исплаћивање
рачуна учињених р асхода по о добреном програму, тражила је од Хипотекар не
банке.
Али како се фонд во ди на у ложној књижици, то се за исплате потребне
износе не може отпозвати неким чеком или слично. У свако м поједино м с луч ају
треба пр етензирати у ложну књижицу, што значи да се мора путо вати за Београ д.
Јасно је да се није могло дозвољавати путовање за Беогр ад ради по дизања неких
600 или 1.000 динар а, при чему би пут стајао око дин. 300. У пракси се
причекало, док неки о д функцио нера пу тује по неко м послу за Београд и да код
те пр илике иде у Хипоте карну ба нку, на шта се поне кле че кало и 2 до 3 месеца.
Последица је тога било неуре дно исп лаћ ивање рачуна стр анкама.
Ради тога би требало изменити текст чл. 3 у то лико, да се депонује у
Хипотекар ну банку само вишак пр ихо да, пр ику пљених на име Регу лационог
фонда, по о дбитку расхо да, који су у то вре ме учињени по о добреном програму.
Депоно вање вршило би се квартално, т.ј. свака три месеца, при ч ему се рачу на
квартале складно буџетској го дини.
У вези горњег образло жења ч аст ми је ставити
Пре длог
Да Градско веће изво ли изменити ч л. 3. Правилника о фонду за извођење
регулације града Јаго дине бр. 2583 од 27.II.1940 г. кој и има да г ласи:
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Чл. 3. „За р егулациони фонд о твара се особени рачун у књигама овог
Пог лаварства, на ко ме ће се водити сва имовина фонда. Ова имовина
депоноваће се код Др жавне Хипотекар не банке сваког тромесечја, по о дбитку
расхо да уч ињених у протеклом раздоб љу а по о добреном програ му радова и
набавке по ч л. 6. о вог Пра вилника.“
Са о вим пр едлогом сложило се рачу новодство овог Поглавар ства.
Већ е на основу чл. 88 и ч л. 89 Закона о градским општинама
Решава:
Одобрава се предњи пре длог ч л. 3 о добреног правилника о фон ду за
извођење регулације града Јагодине мења се, и пропису је но в текст истога, ко ји
има да г ласи:
„За регулацио ни фо нд отвар а се особени рачун у књига ма овог
Пог лаварства, на ко ме ће се во дити имовина о вог фонда. Ова имовина
депоноваће се ко д Др жавне хиотекар не банке сваког тромесечја, по о дбитку
расхо да уч ињених у протеклом раздоб љу а по о добреном програ му радова и
набавака по чл. 6 овог Пра вилника.“
XIII 2885.
Прочитан је израђени грађ евински правилник за наплаћивање
грађевинских такса, по коме треб а наплаћивати таксе у корист р егу лационог
фонда овог Пог лаварства за буџетску 1941 годину.
Већ е је узело у претрес пр едвиђене таксе у правилнику, проценило
садање прилике, па је нашло да све пре двиђене 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 ч л. 88.
Зако на о градским оп штинама Веће
Решава:
Да се за буџетску 1941 го дину наплаћују гр ађевинске таксе у кор ист
регулационог фонда Гра дског пог лаварства у Јаго дини, она ко и у оно ликом
износу, како их је о во Веће у твр дило у при ложеном правилнику.
Ову одлуку заједно са приложеним пр авилником спровести на одобре ње
и даље по зако ну поступити.
XIV бр. 2886.
Прочитан предлог бр. 2867/41 који г ласи:
По регрутном списку Гра дског пог лаварства у Јагодини младића рођених
1921 године уписан је регрут М ладеновић Панте Радо сав.
Одре дбо м ч лана 2 тач. 2. Пр авила о попу њавању војне силе пописном
стоко м и прено сним срест вима, свака имућ на задруга по оцени општине и вој не
власти дужна је да наб ави и издржава проп исног јахаћег ко ња са прибором ако
плаћа 1.200-2.500 динара го дишње ос новне порезе. По истој тачки става II
задруге у градо вима које плаћају пр еко 5.000 динар а го дишње основне поре зе,
обавезни су да дају јахаћег ко ња са пр ибором за своја два задругара, ко ји
подлежу слу жењу у во јци.
Задруга регрута М ладеновић Панте Радоса ва, плаћа о сно вну порезу 1.741
динар. О извештају порес ке управе у Јаго дини бр. 2031 о д 10 фебру ара 1941
године.
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Извештава се о предњем Гра дско веће, ради доно шења потребн е о длу ке
да ли по менута задруга може др жати на лицу места прописног јахаћ ег ко ња са
приборо м или не.
Већ е је узело у о цену материјално стање задруге напре д именованог
регрута, па на о сно ву ч л. 89. Закона о градским оп штинама доноси о ву
Одлуку:
Да задруга р егрута Младено вића Панте Радосава, пекара из Јаго дине није
у могућност и да држи јахаћег коњ а за свог задругара-регрута Радосава, али
може да уплати у Ремонтски фон д о дго вар ајућу суму за набавку јахаћ ег коња и
прибора.
XV бр. 2887.
Прочитан предлог бр. 2568/41 који г ласи:
По регрутном списку Гра дског пог лаварства у Јагодини младића рођених
1921 године уписан је регрут Томић Ташка Тома.
...
Задруга регрута Т омић Ташка Томе, плаћа основну поре зу 2.932 динара
по извештају пореске упр аве у Јаго дини бр. 2037 од 10 фебру ара 1941 године.
О овоме се извештава Гра дско веће, ради доно шења потребне о длуке да
ли поменут а задруга мо же држати на лицу места прописаног јахаћег ко ња са
приборо м или не може.
Већ е је узело у о цену материјално стање задруге напре д именованог
регрута, па на о сно ву ч л. 89. Закона о градским оп штинама доноси о ву
Одлуку:
Да задруга регрута Томића Ташка Томе, ракиџије из Јаго дине, није у
могућности да др жи јахаћег ко ња за свог задругар а-регрута Тому, али мо же
уплатити у Ремон тски фонд о дговарајућу суму за набавку јахаћег коња и
прибора.
XVI бр. 2888.
Прочитан предлог бр. 2569/41 који г ласи:
По регрутном списку Гра дског пог лаварства у Јагодини младића рођених
1921 год. уп исан је регрут Мишић Саве Милут ин.
...
Задруга регрута Мишић Саве Милутина, плаћа осно вну порезу 7.114 по
извештају порес ке управе у Јаго дини бр. 2033 о д 10 фебруар а 1941 године.
О овоме се извештава гра дско веће, ради доно шења потр ебн е о длуке, да
ли поменута задруга мо же држати на лицу места про писног јахаћег ко ња са
приборо м или не може.
Већ е је узело у оц ену материјално стање задругара напред именованог
регрута, па на о сно ву ч л. 89 Закона о градским оп штинама до носи о ву
Одлуку:
Да задруга регрута Мишић Саве Милутин а, трго вца из Јаго дине, није у
могућности да држи јахаћ ег коња за свог задругар а-регрута Милутина, али мо же
да у плати у Ремонтски фо нд о дго варајућу суму за наб аку ко ња и пр ибора.
XVII бр. 2889.
Прочитан предлог бр. 2571/41 који г ласи:
По регрутном списку Гра дског пог лаварства у Јагодини, младића
рођених 1921 го д. уписан је регрут Џелатовић Гвоздена Живојин.
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...
Задруга регрута Џелатовића Гвоздена Живојина, плаћа основну поре зу
2.306 динара по извештају поре ске ура ве у Јаго дини бр. 2034 од 10 фебруара
1941 године.
О о воме се извештава Градско веће ра ди доно шења по треб не о длу ке да
ли поменут а задруга мо же др жати на лицу места про исног јахаћег ко ња са
приборо м или не може.
Већ е је узело у о цену материјално стање задруге напре д именованог
регрута, па на о сно ву ч л. 89. Закона о градским оп штинама доноси о ву
Одлуку:
Да задруга регрута Џелатовић Гвоздена Живојина, адво ката из Јаго дине,
није у могућнос ти да држи јахаћег коња за свог задругар а-регрута Живојина али
може да уплати у Ремонтски фо нд одго вар ајућу суму за набаву јахаћ ег коња и
прибора.
XVIII бр. 2890.
Прочитан предлог бр. 2570/41 који г ласи:
По регрутном списку Гра дског пог лаварства у Јагодини, младића
рођених 1921 го дине, у писан је регрут Т ау шановић Живојина Ду шан.
...
Задруга регрута Тау шано вић Живојина Душана плаћа основну поре зу
48.053,40 динара по извештају пореске управе у Јаго дини бр. 2035 од 10
фебруара 1941 године.
О овоме се извештава Гра дско веће, ради доно шења потреб не о длу ке, да
ли поменута задруга мо же држати на лицу места про писног јахаћег ко ња са
приборо м или не може.
Већ е је узело у о цену материјално стање задруге напре д именованог
регрута, па је нашло, с обзиром да има велико непокретно имање ( њиве, ливаде,
зграде) да може др жати јахаћ ег коња са прибором.
Стога веће н а осно ву ч л. 89. Зако на о градским оп штинама донос и ову
Одлуку:
Да је задруга регрута Таушановић, Живојина, Ду шана из Јаго дине у
могућности да наб ави и др жи јахаћег коња са прибором за свога задругарарегрута Ду шана.
XIX бр. 2891.
Прочитана мо лба бр. 309/41 Вељко вић Мио драга, месара из Јаго дине,
која г ласи:
„Решењем Гра дског поглаварства у Јаго дини о дређен сам за стараоц а П.Ј.
Клефиш инд. из Јагодине а по предмету забр ане његове по кретне и непо кретне
имо вине о д стране Пог лаварства наплату дуга у 68.700 дин. и као судом
одређ ени стар алац примио сам на себе о бавезу и ду жнос т, те сам следо вао
свима су дским по зивима, свима по зивима Поглаварства, пр исус твовао по пису и
процени имовине П. Ј. Клефиша и водио сам се као старалац све до око нче ња
процеса између Гра дског поглаварства и Клефиша.
Кад је око нчан процес између Пог лаварства 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 Гра дско веће пр и градском поглаварству у Јагодини да
изво ли донети одлуку, да се мени из касе Градског поглавар ства у Јагодини
исплати старанач ка награда у 5.000 динара, ко лико сам издангубио у своме
послу као м ајстор, јер сам ре довно за о пштинску кор ист сле довао с вим судским
позивима и по зивима Гр адског пог лаварства, те сам на тај начи н у већој штети
услед дангубе но што тражим.
Поводо м ове молбе развила се дискусија у којој је уч ествовало више
већника. Сви су саг ласни да је тражење мо лиоц а Вељковића опр авдано, а ли да је
означена сума коју он тра жи су више висока. Кад се узме у оцену њего в ра д око
наведеног посла, већ ина го ворни ка нала зи да сума о д 2.000 дин. одговара
њего вом раду и да му толико треба дати.
После тога Веће на основу ч л. 88. За кон а о градским о пштинама
Решава:
Да с е мо лиоцу Вељковићу Мио драгу, месару из Јаго дине одобри сума од
2.000 динара, на име старалачке награ де код по писа непо кретне имовине П.Ј.
Клефиша, индустр ијалца из Јагодине, у време спора између њег а и овог
Пог лаварства 1937 го дине о ко наплате кланич не 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 извр шити.
XX бр. 2892.
Прочитано ре шење Краљевске банске управе Мора вске бановине под
III/7 бр, 7067 од 16-III-1940 г. ко је г ласи:
Господине Бане,
Среско наче лство у Јагодини актом бр. 16911/40 год. дост авило је Отсеку
дрвосеч ни предлог града Јаго дине за 1940/41 год. на преиспитање и одо бре ње за
сечу 210 м дрвне масе на рачу н редо вног го дишњег ... и 100 м о д прореда. Шу ма
града Јагодине има 150 х повр шине, са 70% хра ста, 20% цера и 10% оста лих
лишћара, и за исту не постој и уређајни елаборат на осно ву којег би с е могло са
шумом по плану да го спо дар и. Шу ма града Јаго дине спада у категорију шу ма
чл. 56. Зако на о шумама са којом се мора по ч л. 57. истог закона строго потрајно
да го спо дари а да би се то омогућило, потребно је да постоји при вре дни план.
Отсек предлаже, да се изда одлука Градском поглаварс тву да за своју
шуму поднесе привре дни план на о добрење до кра ја 1941 год.
12-XII-40 го д.
Шеф отсека шу марс тво
Ниш
инж. Но ванић
На о сно ву горњег рефер ата, чл. 38. З ако на о Банској упр ави и ч л. 60.
Зако на о шу мама
Решавам:
Да Гра дско пог лаварст во у Јаго дини о дмах пр иступи изради пр ивредног
плана за своју шуму и дос тави га на пр еиспитивање и о добрење Банској упра ви
до краја 1941 год. Уколико се не достави привредни план, убудућ е се неће
одобрити никаква сеча у шуми.
Противу овог р ешења, незадово љна страна има пр аво жалб е у року од 15
дана пр ијема преко ове власти на Министарство шум а и чл. 117 и 118 Закона о
управном посту пку.
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16-XII-1940 год.

Ниш

Бан Ј. Кр асој евић

По ово м ре шењу Пог лаварство је затр ажило од Банске управе у Нишу
одобрење да израду плана изради Срески шумарски рефер ент, а да ће се зато
платити 2.000 динара.
На о во је Краљаевска б анска управа Моравске бановине под III/7 бр. 1661
од 19-II-1941 го д. у путила Поглавар ству акт следеће садр жине:
Привредне плано ве за недр жавне шуме, које немају своју стручну
управу, раде по закону о овла шће ним инжињерима – овлашћени шум арс ки
инжињери. По томе зако ну шумарски инжињер и државни чино вници не могу да
раде привредне планове за овакве шу ме. Шумар ски инжињери, др жавни
чино вници, могу да ра де при вре дне плано ве за овакве шуме, али по слу жбеној
дужности, по чл. 17 пом енутог зако на, ако у такв им шумама воде стручну
управу, т.ј. ако су такве шуме поверене на стручну упра ву државном стручном
органу.
Да би Градско поглаварство саставило пр ивредни план за своју шуму
треба да посту пи о вако:
Градско веће треба да донесе одлуку, да стручну управу своје шу ме
поверава среском шумарском рефер енту у Јаго дини. Ову о длуку среско
начелство ће спровести о вом отсеку а овај отсек Министарст ву шума и рудника
на ре шење.
Након што Министарство одобри о ву о длуку, овај отсек издаће потребна
упутства ср еском шу мар ском ре фер енту, који ће израдити при вре дни план по
службеној дужности, у з накнаду путних трошкова за тере нски рад по постојећој
уредби за др жавне чиновнике.
Препоручу је се Градско м поглаварству да о вако по ступи, јер ћ е тако
најбр же израдити привредни план за шуму, и са шу мом ће се у бу дуће с тручно
управљати према стручним пр едлозима које ср. шумарс ки референт бу де
предлагао томе Пог лавар ству.
Већ е је саг ласно са пр едњим пре длогом, па стога на осно ву ч л. 60. З ако на
о шу мама и чл. 88. Закона о гра дским општинама
Решава:
Стручна управа шуме општине града Јагодине, која постоји у месту
звано м „ Липар“ по вера ва се срес ком шумарском р еференту у Јагодини.
Одговарајућ е путне тро шко ве за теренски ра д о ко израде пр ивредног
плана сноси ова гра дска општина по посто јећој уредби за др жавне ч ино внике.
XXI бр. 2895.
Поводо м ра списа Земаљског одбора за пропаганду по шумљавања, по д.
бр. 4/41, који је Кр аљевска б анска управа у Нишу по д III/7 бр. 1446 од 13.II.1941
г. до ставила ср еском нач елству, Начелство сре за б елич ког актом бр. 4350 од
19.II.1941 г. наш бр. 2515/41, упутило је акт следеће с адр жине:
Град Јагодина имаде на вашаришту до Воћ но- лозног расадника једну
типичну го лет која граду не слу жи ни на какву корист. Како би овај обје кт био
веома по десан ради б лизине да се по шу ми багр емо м с а ђацима месне Учитељске
шко ле и Гимназије и оснују Гај Кр аља Петр а II мо ли се за о добрење да в.д.
срески шу марс ки рефере нт овога ср еза са Срес ким о дборо м за пропаганду
пошумљавања поменуто земљиште по шуми, што је свакако и у интере су самог
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града. Потреба н број садница осигурао би се из бановинских шу мских
расадника. Како је за те послове одређ ен месец март мо ли се пре дмет сматра ти
хитним да би се мог ле саднице пр аво времено осигурати. О пре дњем мо ли се
известити у по вратку пре дмета са извештајем ко лика би се по вршина уступила
ради по требног бро ја садница.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се дозво ли пошумљавање оп штинске утрине о ног дела на левој стра ни
друма који во ди ка Багрдану ( лево од Вашари шта), о чему на лицу места
упознати вр. д. среског шу мар ског р еферента, ради даљег рада.
XXII бр. 2896.
Прочитана мо лба бр. 16302/40 Боровића Драгољуба, из Јаго дине ко ја
гласи:
Молим упра ву гра да Јаго дине да ми изволи о добрити да могу мој плац у
улици Кнез Милете да оградим, по што регулисањем улице треба да у платим за
земљиште, које припа да том Пог лаварству.
Затим је про читан извештај шефа техничког отсека о вог Пог лаварс тва од
21.II.1941 г. кој и гласи:
Пред мо лиочевим земљиштем налази се поја с општинског земљишта,
који се мора по о дре дба ма чл. 52 грађ. зако на апропријисати молиоцу. Ово
земљиште има површину о д 5 ари 91 кв. метра. Градско већ е треба да даје
начелни при станак, после чега би Техн. о тсек приступио потребној проц едури
око отуђивања пре дметног земљишта.
Наг лашавам, да мо лио ц још не намерава зидати, него моли само да сме
оградити евенту ално заступљено земљиште.
Са техн. гле дишта пр епоручујем, да се молиоцу изађе у сусре т.
Већ е на основу ч л. 52 грађевинског закона и чл. 88 Закона о гра дским
општинама
Решава:
Да се молиоцу Богојевићу уступи у својину 5 ари и 91 кв. метар
општинског земљишта о д улице Кнеза Милете, која површина посто ји испред
молиоче вог плаца по д пар ц. бр. 2600 исте улице Кнеза Милете, у смислу
прописа чл. 52 грађевинског закона. Такође му се усту па и 14 м. оп штинског
земљишта од исте улице Кнеза Милете ко ја се површина налази испред
молиоче вог плаца под парц. бр. 2595 исте у лице.
Ову укупну површину од 6.05 ари уступити мо лиоцу пошто претхо дно
поло жи новац по проц ени, коју ћ е извр шити грађевински одбор овог
Пог лаварства.
Добијени износ новца има се уп латити у Регу лациони фонд овог
Пог лаварства у смислу ч л. 4 Пра вилника о фонду за извођење регу лације гра да
Јаго дине.
Сви тро шкови административни и су дски око изра де тапије као и при
препису па дају на купца, мо лио ца Богојевића.
XXIII бр. 2897.
Прочитана мо лба Динића С. Светислава, банског инспектора из Ниша,
која г ласи:
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„Кр ајем 1940 г. издао сам своју збир ку песама „Наша земља и људи“.
Књига садр жи велики број ро до љуб ивих песама, пу них националног духа, тако
потребног за данашњицу.
Поре д тога песмо м „Ој Мораво“ и другим оп евана је Морава а песмом
„Нег де у пољу“ стр. 42 опе вана је непосредно око лина Јаго дине- Арач лиски
поток.
Веру јем да ће ми Пог лаварство као мештанину, кој и се поно си сво јом
Јаго дином, отку пити већ и број књига и разделити их сиротој деци и ученицима
за награду. (Наводим да ми је отку пљено доста књига о д општина: Кра љевач ке,
Пог лаварства у Нишу и др.)
Томе Поглавар ству изузетно чиним по пуст од 25% за књигу од 20 динара
и 20% за ону од 15 динара, с напомено м да ћу дати друго издање књиге са
фотографијама, али по д у словом да ми се откуп и већи бро ј.
Молим за што скорију одлу ку по ово ј мојој пону ди, како би сам могао
откуп ити остатак књиге из штампар ије.
По овој ствар и развила се дискус ија и утврђено је да књига о диста
одго вара данашњици, и да је вео ма добр а за по клон ђ ацима.
Стога на пр едлог претсе дника г. Попо вић а Мијалка, Веће на о сно ву ч л.
88. Зако на о градским оп штинама једног ласно
Решава:
Да се од г. Димић а С. Светислава по предњо ј мо лби от куп и 100 књига
„Наша земља и љу ди“ по цени о д 12 дин. комад, што износи 1.200 динара.
Исплату извршити на терет пар тије XIII по зиције 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 новч ану по моћ, по што је Већу по знато
сиромашно стање молилаца, о но је саг ласно у томе да им се помог не.
Стога на основу ч л. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се од 1 апр ила 1941 године, па до конца 1941 год. буџ етске наплаћу је
месечно на име новчане помоћи и то :
1. Перки уд. по к. Живојина Нинића, бив. о пшт....до цније чист ача, дин. 200.2. Даници у д. пок. Станимира Стојановића, бив. гр ад. стр аж. дин 200.3. Филипу Станојевићу, земљора днику из Јаго дине динара 100.4. Јуци М. Лазаревић с естри Саве пинтера динара 100.----------------------------------------------------Свега динара
600.Исплату вр шити из по зиције на помоћ општинској сиротињи по буџету
за 1941. годину.
XXV бр. 3083.
Прочитана је молба Зорке у дове по к. Душана Јанковића, би в. трговца из
Јаго дине од 24 јану ара 1941 године која гласи:
Још 1927 г. дон ета је одлука тог поглаварс тва по д бр. 8687 од 3.I X.1927
год. По мо лби и при станку мог пок. му жа Ду шана Јанковића бив. трг. из
Јаго дине која је заведена под бр. 7527 о д 1. VIII.1927 год. и бр. 2870/26 год. да се
76

Записници Градск ог п оглаварства у Јагодини

исплати по 5 динара кв. мет. за узето земљиште за гроб ље ко је је својина тога
поглаварства.
Како је та о длу ка одобр ена од стра не надлежне власти иста је поста ла
извр шна то мо лим поглаварство и веће, да својо м друго м о длу ко м о снажи
одлу ку бр. 8687 и да ми се досуђена су ма по кв. метру исплати за заузето
земљиште.
Прочитан је затим пре дмет под. бр. 8687/27 у коме се налази пону да по к.
Душана Јанковића од 30 јула 1927 под. бр. 7527, као и о длу ка одбора општине
Јаго дине о д 26 августа 1927 године по д. бр. 7527, надле жно 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 гроб ља.
Како пак почив. Ду шан све до своје смрти није издао општини тапију на
заузето земљиште то исплата није извр шена.
Већ е је даље, нашло, да се о дговарајућ а сума за означе но земљиште не
може исплатити молиљи Зор ки, нити ма коме друго ме, бе з извр шног р ешења
надлежног суда о наслеђу имовине пок. Ду шана и без тапије на и сто имање.
На основу изло женог и ч л. 88 Закона о градским о пштинама Веће
Решава:
Одби ја се милиља Зор ка Д. Јанковић о д тр ажења напре д изло женог, као
на закону неоснованог, о чему је известити
XXVI бр. 3084.
На о вој седници су пале опту жбе противу чувара винограда на Ђурђевом
брду, који су доста лабави у извршењу своје ду жно сти услед чега су за вре ме
зиме причињене знатне штете, разб ијањем вила, о дно шењем ограде, ствар и итд.
Говорили су већници г.г. Др. Станимир Раковац, Др. Димић, Станимир
Ђокић, Брана Мар ковић, Милу н Јевтић, Радоје Радојевић и др. па Веће на
основу ч л. 88. З акона о гр адским општинама
Решава:
Да се чу варима винорада ове гра дске 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 с е у о пште не пронађе. Казна да
се унесе у корист општ. касе.
Ово р ешење саопштити чу варима винограда р ади знања.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Оверавају градски већници
Претсе дник

Запи сник
21 ре до вне седнице Већа Гра дског пог лаварства у Јаго дини о држане на
дан 20 марта 1941 г. у 8 часо ва у вече у сали Гр адског пог лаварства у Јагодини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Седници пр етседава претс едник г. Поповић М ијалко а истој прису ствује
и пот преседник г. Ара нђеловић Илија.
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Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од којих су сви примили по зиве осим двој ице који су на пу ту, пр исту пљено је
прозиву, па је установљено да су на ову седницу дошли већници г.г.: Стој ко вић
Даца, Ђокић Станимир, Тасић Јо ван, Марко вић Душан, Мило јевић Душан,
Радој евић Радоје, Алексић Милашин, Стојановић Миливоје, Др. Димић Ст.
Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милун, Радиче вић Ко ста, Вељко вић М ладен,
Зивгаревић Стеван, Златановић Димитрије, Цветко вић Станоје, Мишић
Димитри је, Васић Милу тин, Милошевић Будимир, Живано вић Бранислав,
Јовановић Душан, Томић Ташко. Укупно 22 већника.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о гра дским оп штинама, то претседник г. Поповић Мијалко о твара седницу и
предлаже да се изберу два већника за овераче записника.
Већ е једног ласно изабира за о вераче већнике г.г. Стојковић Дацу и
Јевтић Милу на.
Прочитан је записник од 24-II- 1941 г. који је прим љен бе з пр имедбе.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 4011.
Прочитан је пр едлог претседника г. Поповић Мијалка, који г ласи:
„Господо већници,
Пре неко лико дана умро је у Нишу један о д веома ре тких неустрашивих
бораца за наше народно у једињење и ос ло бођење, наш Јагодинац коњички мајор
Милутин Петковић. Широка јавност наше земље о дала му је заслужено
признање, а нарочито наша војска која га је са пуно искреног бо ла испрати ла до
вечне му куће.
Позивам Вас, да у знак нашег великог бола за изгуб љеним храбр им
славним борцем, устанемо и једним минутом ћута ња одамо му последњу пошту.
Слава му! ( Сви већници устају с а узвико м: Слава му!) После ћу тања од 1 минута
опет сви вичу: Слава му!
У исто време, а да би вр лог нам по којника задржали у трајној успо мени,
предлажем:
да се једна од улица гра да Јагодине назо ве имено м мајора Милутина
Петковића. Сматрам да би улица Бри јано ва мог ла бити пре крштена и да се
назива улица: Мајор а Милутина Петко вића. Да се нова у лица између
парцелисаних плацева Мила Трпко вића, хлебара, назо ве у лица Бријано ва.“
Већ е ус ваја у потпу ности предњи предлог претседника и на осно ву
Зако на о градским оп штинма
Решава:
Да се садања улица Бријано ва назове улицо м Мајора Милутина
Петковића.
Нова у лица која се налази између испарце лисаних 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 мо лба бр. 3740/41 инд. Л. Шпартаља-машинско и
металург ијско предузеће и з Београда, која г ласи:
„Потребно ми је земљиште у атару општине Јаго динске на ком е бих
подигао „Фабр ику за израду пр едмета за земаљску одбрану“. У ово ј фабри ци
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одмах у поч етку ра да упослио б их око 500 радника, међу којима б и било и о ко
поло вину женских радница.
Као пого дно земљиште за по дизање о ве фабрике откупио б их један део
земљишта на вашар ишту, свој ину тога пог лаварства, а које је означе но на
приложеној скици у повр ш. о д 11.64,13 хектара. Пор ед о вог земљишта потребно
би било да то гр адско пог лаварство још пр ибави земљиште од бановинског
Лозно- воћног р асадника у површини од 3.11,50 хе ктара затим земљиште од
Илије Митровића, из Јаго дине, у по вр шини о д 1.85,92 х ектара, и земљиште од
Петр а Нико лић а, из Јаго дине, у по вр шини о д 0,34,39 хектара, што је то све
означено на приложеној скици, тако да се комасацијо м означених повр шина
образује један комплекс укупне површине 16.95,94 хектара.
Да би овај комплекс земљишта у повр шини у купно око 17 хектара,
образовао једну парц елу, оп штина б и могла са својим су седима да извр ши
трампу-размену уступајућ и им своје земљиште у истој повр шини, тако, да мени
општина бу де дужна усту пити цео ко мплекс земљишта у означеној повр шини
од о ко 17 хектара.
За такав цео комплекс земљишта у повр шини 17 хектар а ну дим општини
накнаду у сум и о д дин. 350.000.- с тим да ми о пштина на цео ком плекс
земљишта изда тапију.
Овим у зимам с лобо ду напоменут и Пог лаварству с ледеће:
По о дре дбама тач. 5 ч л. 88 Закона о градским оп штинама, дато је пра во
Пог лаварству да се стара за унапређе ње народног господарства-односно стара за
унапређ ење трговине, занатства и ин дустр ије у до тично м месту, а по о др едба ма
чл. 94 и 113 истог закона дато је право гра ду да може да ос но вне имо вине, као
што је непо кретно имање, да отуђи земљиште било у з накнаду, или без ове што
значи покло ном. О во се нарочито мо же уч инити у циљу подизања и унапређења
индустрије у дотич ном месту.
С об зиром на то, да би подизање о ваквог пре ду зећа у Јаго дини б ило од
велике кори сти како по само место, та ко и по његову око лину, сматр ам да би
Пог лаварство требало да учини све са своје стране, да би ми се о ствари ло
уступање горњег комплекса земљишта.
Градском пог лаварству је познато, да у оним местима, г де посто је
индустријска предузећа, она чине благодет како само м есту, тако и њего вој
околини тиме: што велики број р адника 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
индире ктним путем по већ ава благостање града.
Напо мињем јо ш и то: да се све општине у којима се подижу но ве
индустрије, даје овима ра зне бенефиције и повластице као што су: бесплатно
уступање земљишта, ослобођење о д општинског пр иреза и осталих дажби на за
известан број го дина, с амо да би у своје место при ву кле нову индус трију.
Налазим за кор исно да напо менем и то, да сам имао неколико понуда и
од других о пштина, да у дотич ним местима подигнем ово предузеће, са већ им
бенефицијама и по властицама, али да их нисам прих ватио из извесних лич них
обзир а, те се стога пр венствено и обраћам градско м поглавар ству у Јагодини
овом мо лбо м за уступа ње по требног ми земљишта.
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Ако би са тим пог лавар ством дошао до спор азума у погледу уступа ња
овог земљишта, онда би ми се овим дала могућност да своје пре дузеће у то ку
рада од неколико година про ширим до максимума, тако да би могао веро ватно
упос лити и до 1000 р адника, те б и се тиме највише по мог ло сиро тније
стано вништво града Јаго дине и о ко лине.
Сматрам, да б и се у о воме треб ало изаћи у сусре т у то лико пр е, што се
тиче по дизања фабрике за земаљску о дбрану, јер б и се тиме учи нила и једна
велика услуга нашој о таџбини.
На осно ву изнетих разлога и чињеница, мо лим Поглавар ство да ову моју
молбу са својим предлого м изволи изнети на решење гра дском већу ко је молим
да је усвоји, па ме затим о резултату обавести.“
Прочитан је, затим, акт Министарства војске и морнарице- артиљер ијскотехничко о дељење пов. бр. 5851/41 достављен нам од стр ане Краљев. банске
управе у Нишу 10 марта 1941 год. по д II бр. 1193, да се са решењем предње
молбе убрза.
Пошто је инж. Поглаварства,... објаснио пр ило жену скицу, развила се
дискусија, у којој су учество вали већници г.г. Јевтић Милун, Др. Димић, Ђо кић
Станимир, па Веће на основу чл. 88 Зако на о градским о пштинама
Решава:
1) Да се мо лиоцу инж. Шпартаму, из Београда, уступи непо кретно имање
општине града Јагодине, ко је по стоји на Вашар ишту, по израђено м плану, по
цени од 5 динара кв. метар (50.000 дин. хектар) а у по вр шини о д 11 хект. 16 ари
и 28 кв. метар.
2) Што се тиче имања бановинског расадника, о во пог лаварство ће
помоћи мо лбу инд. Шпар тама ко д б анске упра ве у Нишу, да о ва изађе у сусрет
молби, т.ј. да му имање уступи бесплатно и да по требне размене изврши са
суседним имањима Митро вић Илије и Нико лић а Петра, из Јаго дине. Но за успех
ове интервенције Пог лаварство не прима никакву обавезу.
3) Општинско имање по д т ач. 1 овог решења уступа се по д усло вом да
инж Шпарт ам односно његово преду зеће, на исто м у року о д две године
подигне фабричка по стројења у ко јима ће бити у пос лено најмање 500 радника
дневно.
Ако мо лилац не по ступи по тачци 3 ове о длу ке, оп штина ће
искоришћавати имање за две го дине, а пос ле тога ро ка мо лилац мора општини
плаћати 100.000 дин. го дишње накнаде до к фабри ку не по дигне у смислу
прописа тач ке 3. Но а ко фабрику не по дигне н и за три го дине, т.ј. уку пно за пет
година о д како му је имање уступљено, уговор се раскида на штету, и имање се
мора вратити о пштини бе з икакве накнаде.
III бр. 4013.
Прочитан је буџет Државне наро дне школе ( Вежбаонице учитељске
шко ле) у Јаго дини за 1941 год. наш бр. 3315/41 по ко ме уку пни расхо ди за
буџетску го дину, о д 1 апр ила до 31 децембра 1941 го д. износе динара 88.850, а
приходи дин. 3.772 те се остатак у дин. 85.078, ради подмире ња пре двиђених
расхо да има унети у буџет општине града Јаго дине за ову 1941 буџетску го дину.
Већ е је прег ледало овај буџет и нашло да је све то пре двиђено као р асход
по исто м, потр ебно и да се мор а тако учинит и за потреб е школе и њено
издр жавање.
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Стога на осно ву чл. 4 Правилника за извршење уредбе о издржавању
наро дних шко ла ч л. 23 За кона о народним школама и чл. 88 За ко на о гра дским
општинама, Већ е
Решава:
Одобрава се буџет Др жавне народне школе ( Вежб аон ице уч ит. школе) у
Јаго дини, за бу џетску 1941 го д. по ко ме се пре двиђа сум а у дин. 85.078 за
подмире ње укупних р асхода, с тим да се та сума унесе у буџет о пштине гр ада
Јаго дине за буџ етску 1941 го д. која траје о д 1 апри ла до 31 децембра 1941 год. а
исплата вр ши по по стојећ им прописима.
I V бр. 4014.
Прочитана је молба Џуфића Николе, пи сара о вог Пог лавар ства, да му се
плата повећа, пошто врши ду жност правног ре ферента о вог Пог лаварства.
Тим поводом пр етседник г. Попо вић Мијалко извештава Веће да је
ранији одређени вр шилац ду жно сти пра вног р еферента овог пог лаварства
Сто јковић Живота, на војној вежб и јо ш о д 15 новембр а 1940 год. и по што је
молилац Џу фић правник, он га је одр едио за засту пника вр шиоца дужнос ти
правног ре ферента, коју ду жност стално отпр авља. Пре дла же Већу да се
Џуфићу плата повећа, тако да он имадне исте принадлежности као и писар I
класе, јер о н прима плату писара II класе. Али како нема ни једног празног
места писар а I класе, пр етседник пре длаже да се Џу фићу принадлежнос ти
издају из позиције пре двиђене на плату пр авног референта, а да бу ду у висини
плате писара I класе, т.ј. дин. 1.650.- месечно, колико је предвиђено о длу ком
Већ а за уно шење у нови буџет за 1941 год. Место писара II класе, ко је сада
заузима мо лилац Џуфић, и ма да остане пра зно.
Већ е је саг ласно са предњим пре длогом претсе дника, па на основу чл. 88
у вези ч л. 154 З ако на о гра дским општинама
Решава:
Да дужност правног рефере нта овог Поглавар ства врши писар овог
Пог лаварства Џуфић Никола, дипломирани правник, с тим да му се месеч не
принадлежности повећају на висину плате писара I класе, а место писара II
класе, које о н сада зау зима, да о стане пр азно.
Принадлежности Џуфићу Николи исплаћивати из по зиције предвиђене за
плату пр авног референта док се не упр азни кој е о д места писара I класе.
У пог леду принадлежности за Џуфића Николу ова одлука има да важи од
1 априла 1941 године.
V бр. 4015.
Присутн и грађани ко д нач елства.
VI бр. 4016.
Прочитна је мо лб а бр. 2930/41 г. Алфреда Ер лиха, пр ив. чино вника из
Јаго дине, која г ласи:
„Ја доле потписани Алфред Ј. Ер лих, рођен 27 децембра 1909 год. у
Костелцу, срез Радовнич ки, бано в. Дравска обраћам се горњем Пог лаварству са
учтивом мо лбом да ме при ми у завичај града Јаго дине.
У Јагодини живим од 9 новембра 1931 год. непр екидно и запос лен сам у
пивари Мих. Ј-Косовљанина.
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Прилажем свој крсни лист са простим пре во дом као и препис
домовинског листа и надам се, да ће градско пог лаварство града Јаго дине мо јој
молби изаћи у сусрет.“
Потврђујемо да су горе наведени по даци нашег ч ино вника г. Алфреда Ј.
Ерлиха тачн и и да се у свему слажу са доку ментима у оригиналу, који се код нас
налазе, као и то, да је дотични ко д нас запослен непре кидно од 9 новембр а 1931
год. п а с ве до данашњег дана.
С по што вањем:
Парн а пивара, фабр ика слада и квасца
Мих. Ј. Косо вљанин Јаго дина
Р. Шрамек ср.
Бекерус ср.
Већу је по знато да молилац испу њава све услове из чл. 13 Закона о
градс ким општинама, па по што је именовани др жављанин Краљевине
Југос лавије, то на основу изложеног и ч л. 11 За ко на о градским о пштинама
Решава:
Да се Алфред Ј. Ерлих, приват. чи н. из Јаго дине, прими у завич ајност
општине града Јаго дине, о че му га известити, кад ово решење постане извршно
и увести га у књигу завичајника о ве градске о пштине.
VII бр. 4017.
Прочитана је мо лба бр. 3710 /41 г. Ар ношта Вистера, му зич ара из
Велкабистена, бив. Чехословачке репуб лике, која г ласи:
„Молим Пог лаварство да ме при ми за грађанина-житеља града Јаго дине,
пошто сам овај град заволео. Живим од 1920 г. у Југославији. Ожењен сам
жено м Југословенком. Син ми се ро дио у Југославији и не мислим да се више
вратим у Чешкој, јер ради тога ми је по требно ово, да бих добио држављанство
Југос ло венско и пр имио с ве обавезе као пра ви Југосло вен.
Већ е на основу чл. 13 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се молилац Арно шт Вистер прими у завичајност оп штине гр ада
Јаго дине, ако бу де пр имљен у поданство Краљевине Југославије.
VIII бр. 4018.
По прочитаним мо лб ама за новчану помоћ, Веће на осно ву чл. 88 Зако на
о градским општинама
Решава:
Да се издаје на име но вчане месечне по моћи и то:
1) Зорки уд. Ђ. Ђорђевић а, Левачка ул. дин. 100; 2) Драги кћер и поч. Драгољуба
Ђорића, ул. Љ. Симића дин. 100; 3) Љуби ци уд. по к. Спире Мар иће вић, дин.
100; 4) Симки Ј. Мило шевић, Левач ка у л. дин. 100; 5) Десанки Лукић, домаћ. у л.
Панајот. дин. 60; 6) Мијајлу Симићу, зв. Мики баџи дин. 100; 7) Мици
Мијато вић, кћер поч. Ракића дин. 100; 8) Катици у д. Јовић дин. 60; Свега динара
720.Ова по моћ има се исплаћивати имено вима из бу џетске по зиције
предвиђене на помоћ сиротињи, а исплата да се поч не о д дана кад се буџет за
1941 год. о добр и.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Овера вају градски већници
Претседник
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Запи сник
Свечане седнице Већа гра дског пог лаварства у Јагодини, одржане на дан
28 марта 1941 год. у 7 ½ часо ва у веч е, у сали Градског поглаварства у Јаго дини.
Присутн и су:
Претседник Гра дског поглаварства и Већа г. Поповић М ијалко и градски
већници г.г. Др. Раковац Станимир, Сто јко вић Даца, Ђо кић Станимир,
Марковић Душан, Алексић Милашин, Др. Димић Михајло, Шра мек Рудо лф,
Јевтић М илун, Радиче вић Коста, Витић Видоје, Јаћимовић Војислав, З ивг аревић
Стеван, Недељковић Станиша, Васић Милутин, Живановић Бр анислав, Крстић
Љубомир, Јовано вић Ду шан, Томић Ташко. Укупно 19 већника. До шао је по
закону довољан број за до но шење пуно важних о длука чл. 71 За кона о гра дским
општинама.
Претседник г. Поповић Мијалко отвара седницу и позива све пр исут не
већнике да г а с лушају.
Затим г. Попо вић Мијалко у кратком лепом говору излаже, као што је
познато широм наше велике и лепе Отаџб ине, да је Његово Велича нство мла ди
краљ Петар II јуче преузео Краљевску власт у своје руке. М оменти 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 у кажемо, јер то захт ева интерес нашег
наро да и Отаџб ине.
Затим сви гра дски већници ус тају и заједно са претс еднико м кличу
Њ.В.Кр аљу, Краљици Марији, Влади и цело куп ном нашем наро ду.
После овог а, на пр едлог претсе дника, Већ е је једног ласно р ешило да се
упуте телегра фске честит ке Њ. В. Кра љу Петру II, Кр аљици Мари ји,
претседнику владе Симо вићу, Министру војном ђенера лу Богољубу Илићу и
министру у нутрашњих по сло ва Срђ ану Бу дисављевићу.
Садр жина те леграма која се има упутити Њ, В. Кра љу Петру II г ласи:
„Гра дско поглаварство града Јаго дине са својим Већем са данашње
свеч ане седнице поздравља Ваш до лазак на престо славних Карађорђевића и
преузимање Краљевске власти, са осећ ањем непоколеб љиве вер ности и
оданости своме Краљу и Отаџбини.
Молимо се Свевишњем за Ва шу дуговечну владавину на ср ећу и
напре дак Отаџбине и наро да.
Претседник Гра дског погл. и Већ а
Мијалко По повић
Пошто су проч итани и друг и телеграми кој и се има упутити напред
именованима, ове свечана седница је завр шена са узвиком „Живео Краљ Петар
II !
Деловођа
Оверавају градски већници
Претседник
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Запи сник
22 редо вне седнице Већа гра дског пог лаварства у Јаго дини одржане на
дан 28 марта 1941 год. у 8 часова у с али Гра дског пог лаварства у Јагодини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Седници претседава г. Попо вић Мијалко.
Пошто је у становљено да су за о ву седницу позвани сви градски већни ци
од којих су сви пр имили позиве, осим ч етворице, који су на пу ту ван места,
приступ љено је прозиву, па је у становљено да су на ову седницу до шли већници
г.г Др. Раковац Станимир, Стојковић Даца, Ђо кић Станимир, Марковић Душан,
Алексић Милашин, Др. Ди мић Мих ајло, Шр амек Рудо лф, Јевтић Милун,
Радичевић Ко ста, Витић Видоје, Јаћимо вић Војислав, Зивгар евић Стеван,
Недељко вић Станиша, Васић Милутин, Живано вић Бранис лав, Крстић
Љубомир, Јо вановић Душан, Томић Ташко. Укупно 19 већника.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о гра дским оп штинама, то претседник г. Поповић Мијалко о твара седницу и
предлаже да се изаб еру два већника за овер аче записника. Веће једног ласно
изабира за о вер аче г.г. Сто јко вић Дацу и Др. Д имића Михај ла.
Прочитан је записник са про шле седнице, који је примљен б ез приме дбе.
После о вога приступило се раду.
I бр. 4521.
Прочитана је молба инд. Л. Шпартама из Београда, да му се усту пи
бесплатно општинско имање на Вашар ишту и да се пор ади код Банске управе у
Нишу да му и она уступ и бесплатно део имања о д воћног расадника, као и
потребну трампу са сусе дним имањима Митро вић а Илије и Николића Петра, те
да на истом по дигне фабрику за изра ду пре дмета за земаљску одбра ну.
За све то мо лилац ну ди о пштини гра да Јаго дине, на и ме по клона су му од
дин. 585.000.Већ е 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 већ ника.
Пошто је по крену то питање опширно претресено, Веће је на о сно ву ч л.
88 Зако на о градским о пштинама донело о во
Решење:
Већ е у с вему остаје пр и с војо ј о длуц и бр. 4012 од 20 марта 1941 г. о ч ему
известити молиоца ради знања.
II бр. 4522.
Прочитан је протоко л лицитације о д 28 мар та 1941 г. о издавању под
закуп оп штинског пра ва наплате кланичн е таксе за ову буџетску го дину, по
одлу ци Већа бр. 2728/41 надлежно о добреној, а по коме протоко лу се види да је
постигнута највећа цена од дин. 57.000, док је за про теклу буџетску годину
износила преко 200.000 дин.
Већ е налази да је понуђена цена од стр ане најпо вољнијег лицитанта
Попо вић а Јаћима, веома ниска и не о дго вара оп штинским интересима, па се
стога на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
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Не у важава се напр ед поменути протоко л лицитације.
Наплату кланич ке таксе из тар. бр. 382 З ако на о таксама да врши Градско
поглаварство, преко својих органа до даље одлуке већа.
III бр. 4523.
Прочитан је пр едлог бр. 4006/41 за продају два оп штинска вола, ко ји
гласи:
„Као ру ководилац во зним парком тог а пог лавар ства част ми је по днети
следећи извештај:
Један пар ( два во ла) својина тог а Пог лаварства који су скоро куп љени
посве су неспо собни за сва рад кој и се изводи стоко м 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 вредно ст губе, а пос лови који се сада
изво де па и надаље биће м ного у застоју.
О предњем извештавам Пог лаварство, да о вај извештај сматра као хитан
и по њему даље донесе р ешење.“
Руководилац Драг. Саг ић, с.р. надзор. воз. п арка
Затим је прочитано решење претс едника које г ласи:
„Пре ма пре дњем реферату руко вао ца возним пар ком овог Пог лаварства,
а на основу чл. 96 Закона о гр адским о пштинама и указане потребе, а с об зиром
што у Јаго дини по стој и само среда као пијачн и дан са рогато м стоко м, а то је
данас 26-III-1941 г., па да пос ло ви не б и били много у застоју и поме нути воло ви
трошили храну без користи а јо ш и њихова вредност много смањила на штету
самог Поглавар ства, а јо ш имајући у виду пр етстојеће грађе винске ра до ве ко ји
има да се изводе у ре жији при овом Пог лаварству, тим пр е што сам се лично
уверио о наводима у предњем ре ферату
Решавам:
Да се јо ш данас на овд. пијаци про даду два о пштинска вола из слободне
руке и добијен но вац ун есе у касу о вог поглаварства у корист предвиђене
позиције бу џета овог поглаварства „приход од про дате стоке.“
Про дају ће извршити потписати у присуству г. Бранимира
Мило вановића, ко нт. овог Поглаварства и г. Милашина Алексића, већни ка овог
Пог лаварства.
Ово ре шење са рефер ато м руко вао ца изнети градско м већу на одобре ње
на пр вој наредној седници.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Одобрава се напре д изло жена ра дња претсе дника г. Попо вића М ијалка, о
извр шеној про даји два општинска вола.
I V бр. 4524.
Прочитан је протоко л лицитације о д 28 март а 1941 г. по коме је
општински дућан бр. 1 на пијаци, усту пљен под закуп Стефановић Јездимиру
трговцу из Јаго дине по цени од дин. 370 месеч но за време о д 1 а прила 1941 го д.
до 31 октобр а 1942 год. по што је понудио највећу цену лицитацијом.
Већ е налази да је понуђена цена пово љна, па с тога и на осно ву чл. 88
Зако на о градским оп штинама
Решава:
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Одобрава се да заку пац општинског дућана бр. 1 на пијаци бу де
Стефано вић Јездимир трговац из Јаго дине по лицитационој цени од дин. 370
месечно за време о д 1 апр ила 1941 го д. до 31 октобра 1942 го дине, по
прописаним и прихваћеним у словима.
V бр. 425.
Реферат као по д тачком I V.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Одобрава се да заку пац општинског дућана бр. 2 на пијаци бу де
Стефано вић Јездимир, трговац из Јаго дине по лицитационој цени о д дин. 360
месечно за време о д 1 априла 1941 г. до 31 октобра 1941 године по прописаним
и прихваћеним условима.
VI бр. 4526.
Реферат као по д тачком I V.
Одобрава се да закупац о пштин. дућ ана бр. 3 на пијаци буде Стефано вић
Јездимир трговац из Јаго дине по лицитацио ној цени о д дин. 310 месеч но за
време о д 1 априла 1941 год. до 31 окто бра 1942 год. по прописаним и
прих ваће ним усло вима.
VII бр. 4527.
Реферат као по д тачком I V. Већ е
Решева:
Одобрава се да закупац о пштин. дућ ана бр. 4 на пијаци буде Стефано вић
Јездимир, трг. из Јаго дине по лицитационој цени од дин. 230 месечно за вре ме
од 1 априла до 31 о ктобра 1942 год. по проп исаним и прихваћеним усло вима.
VIII бр. 4528.
Реферат као по д тачком I V. Већ е
Решава:
Одобрава се да заку пац општинског дућана бр. 5 на пијаци бу де
Стефано вић Јездимир, трговац из Јаго дине по лицитационој цени о д дин. 220
месечно за време о д 1 апр ила 1941 год. до 31 о ктобра 1942 го д. по проп исаним и
прих ваће ним усло вима.
IX бр. 4529.
Прочитана је молба Јовановића Живојина, трго вца из Јаго дине, да му с е и
за о ву буџетску го дину наплаћу је иста цена као и до сада за заузето земљиште
на пијаци ко д хотела Михајло вић а једним киоском, у коме продаје
монопо лисане ствари и оста ле по сластице. До сада је плаћао 30 дин. месеч но.
Већу је познато сиромашно с тање и слаб р ад молиоца, ко ји иначе уре дно
плаћа, па на основу тога и чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се о д Јовановића Живојина, трговца из Јаго дине, наплаћује на име
таксе за запремање оп штинског земљишта на пијаци ко д хо тела „Михајловић“
киоском, у коме обавља про дају монополисаних ствар и и других посластица, по
30 динара месечно, почев од 1 апр ила па до конца децембра 1941 год. за ко је
време траје буџетска 1941 год. што у куп но износи 270 динара.
X бр. 4530.
Прочитан је прото кол лицитације бр. 4330/41 о д 28/III-1941 г., по коме је
ђубре из општинске штале, с а у лица 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
Јаго дине, по про писаним условима, по што је на лицитацији највећу цену
пону дио, у дин. 4001.
Већ е налази да је ова цена по вољна, јер до сада није би ла то лика већ
мања, па с тога и на осно ву ч л. 88 Зако на о градским општинама
Решава:
Одобрава се лицитациона продаја ђубрета из општинске штале, из улица
и са пијаце гра да Јаго дине, Ристићу К. Милутину, трговцу из Јаго дине, по цени
од дин. 4001, по прописаним ус ловима, а за време о д 1 априла до 31 децембра
1941 г. за које време траје буџетс ка година.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Овера вају градски већници
Претседник

Запи сник
1-прве седнице Већа Гра дског пог лаварства у Јагодини, одр жане на дан
12- јуна 1941 го д. у 4 часа пос ле по дне, у сали градског поглаварства.
Присутн и су : г. Рад. С. Петковић, нач елник сре за беличког; г. Трифун
Ђурић, пр етседник Градског пог лаварства, затим дос адањи као и
новопостављени градски већн ици и потпредседник.
I
Г. Петко вић, срес ки нач елник је прочитао ре шење одређеног вр шио ца
дужности Бана Моравске ба новине о д 5 јуна 1941 год. кој им се, по у казаној
потреби и по ч л. 2 и 3 Зак. о изм. и допунама З ак. о општинама разрешавају
дужности досадањи градски већници и то: Др Рако вац Станимир, Стој ко вић
Даца, Ђокић Станимир, Тасић Јо ван, Ву кићевић Младен, Марковић Душан,
Стамбо лић Бо жидар, Милојевић Ду шан, М ар ковић Момчило, Радојевић Радо је,
Алексић Милашин, Стој ано вић Миливоје, Мар ковић В. Јо ван, Милој ко вић
Душан, Др. Динић Михајло, Шрамек Рудолф, Јевтић Милу н, Радичевић Ко ста,
Вељковић Младен, Витић Видоје, Јаћимовић Војислав, Зивгар евић Стеван,
Златано вић Димитрије, Спасо јевић Бо шко, Цветковић Станоје, Мишић
Димитри је, Недељко вић Станиша, Мар ковић Бра нислав, Васић Милутин,
Живковић Вукашин, Симић Стеван, Милошевић Бу димир, Живано вић
Бранислав, Крстић Љубомир, Јовановић Душан и Томић Ташко; а на њихо ва
места по стављени су за потпр едседника и већн ике следећа лица:
I за потпредседника: г. Момчило Симић, еконо м.
II за градске већнике: 1. Ђорђе вић Тома, адвокат, 2. Клефиш Тодор 6,
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 ки х зграда у вр еднос ти од 21.148,550 ди нара и машински х пос тројења, по
предра тној вредно сти, 35.000 ,000 динара; зграда у ул. Капетан а Коче у вредности од 967.000
динар а; у Доњем Штипљу одузето је 54,99, 57 х у вред ности од 3.290, 650 динара-орани це
повр шин е 30 .53.83, врто ви површине 11 .42,88 дин ., пашњаци повр шине 057,33 , виноград
повр шин е 1,73,02 х, воћњ аци повр шине 0 ,20,79 , шуме површине 10, 57, 72 х; у Црнчу-оранице
повр шин е 1,35,05 х, п ашњаци површи не 0,12,12 х; у Јаго дини- вр тови 2.35.33 х, ливад е 2.68,35 х,
вино град 1.96 ,91 х. (АС, Министар ство фи нансија, Г233 м фаски кла 19.)
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Настасијевић Лазар, адвокат, 6. Таушановић Пр едраг, великопоседник, 7.
Матејић Радисав, трговац, 8. Б екерус Јосиф, директор Пиваре, 9. Ве лич ко вић
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 Мио др аг, трговац, 18. Т асић Христифор, казанџија,
19. Момировић Радос ав, кафеџија, 20. Ненко вић Коста, књижар, 21. Костић
Миљко, трговац, 22. Милоса вљевић Петро није, трговац, 23. Андреј евић Андра,
трговац, 24. Нико лић Илија, гво жђарски трговац, 25. Степано вић Душан,
кафеџија, 26. Мано јловић Миладин, еко но м, 27. Илић Сима, сенђ ал, 28. Симић
Милутин, о панчар, 29. Милановић Милан, трговац, 30. Пантић Чедомир,
ћурчија, 31. Бабудер Цветко, марвени лекар, 32. Ристић Свето лик, трговац, 33.
Дамњановић Милутин, месар, 34. Лазаревић Живој ин, пинтер, 35. Др. Пу тић
Милан, зубн и лекар и 36. Стој ковић Анђелко, предузимач.
Пошто је проч итао напре д поменуто решење и имена старих и но вих
већника, наче лник г. Петко вић објављу је: да су данашњим даном
новопостављени потпре дседник и градски већ ници у ведени у ду жност, а
доса дашњи већници р азр ешени.
Позива новопос тављене часн ике, потпредседника и градске већнике, да
своју ду жност отпр ављају савесно и по законима.
II
7
Претседник г. Три фун Ђурић у подужем говору излаже, да је имао
намеру да р ади са старим градским већем, али су пр илике такве да се промена
мора ла извр шити. Сада је у нашој земљи таква ситуација, да се на политич ке
партије не сме обр аћати пажња нити р адити партизански, већ све у интер есу
српства и нашег гр ада. Данас међу нама не сме бити подвојености. Морамо бити
сви само Срб и и ништа друго. Јер ваља радити савесно и марљиво да се
поправи шта је оштећено. Нада се у пуну потпору већ ника и грађанства.
Стари и но ви већници вичу: Тако је!
После о вога седница је закључена.
Деловођа
Претсе дник
Б. Спасић
Т. Н. Ђурић
Оверавају гр адски већ ници:
Лаз. Настасијевић, С. Тасић

7

АС, Министар ство финансиј а, Г 233, ф 19. Трифун Ђурић ј е после рата осуђен на
принидни рад, и одузета му је имовина: приземна з града о д тв рдог матер ијал а, у улици
Титов ој бр. 13, кој а се састојала о д локала и четири магацина са двориштем в еличине
632 м² у вредности д 510. 000 динара; приземна зграда од тв рдог материј ала у улици
Војв оде Степе бр. 27, са дв ориштем од 200 м² у в редности од 121. 000 динар а; магацин
са кошем од тврдог материј ала са дв ориш тем од 530 м² у улици Бриј ановој бр. 8, у
вредности о д 663.500 динара; зграда приземна од слаб ог материјала са два о дељења за
дућане у Ковачевачк ој улици бр. 4, са двориштем величине 2.2 62 м² у вредно сти од
130.550 динара; пл ац на пиј аци у Бриј ановој улици бр. 6 са лагуном од тврдог
матереиј ала у вредности од 5 62.000 динара; њив а в ел ичине 0,68. 00 х у вредности од
13.600 динара; в иноград величине 1.21,78 х у вр едности од 118,360 д инар а.
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Запи сник
Друге седнице Већ а градског пог лавар ства у Јаго дини, о држане на дан 16
јуна 1941 го д. у 5 часова по подне, у сали градског пог лаварства.
Седници претседава г. Ђурић Трифун
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од којих су сви примили по зиве, осим четвор ице од ко јих су тројица на путу а
један бо лестан, приступљено је прозиву па је устано вљено да су на ову седницу
дошли већн ици г. г. Ђорђевић Тома, Урошевић Драгољуб, Настасијевић Лазар,
Таушановић Предраг, Матејић Радисав, Бекеру с Јосиф, Величковић Јосиф,
Тасић Јован, Стано јевић Тихомир, Др. Ву кић евић Богић, Ђорић Бранко, Јо цић
С. Милан, М итровић Милутин, Н ешић Мио драг, Тасић Христифор 8, Момиро вић
Радос ав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Милосављевић Петроније,
Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Степановић Ду шан, Илић Сима, Симић
Милутин, Милано вић Милан, Пантић Чедомир, Бабудер Цветко, Ристић
Светолик, Дамњановић Милу тин, Лазаревић Живојин, Др. Путић Милан,
Сто јковић Анђелко. Укупно 32 већника.
I бр. 1207.
Претседник г. Ђурић Т рифун излаже, да су од стра не надлежних упућени
у Јагодину преко три стот ине избеглица из Словенач ке. О њихо вом издржавању
се стара нарочито изабран о дбор грађана. Избеглице су смештене на спавање у
Учитељско ј школи, Дому глу во немих и др. Одбор се стара о њиховој исхрани и
мора се старати све дотле док се за избег лице не нађе запослење. З а сада су
средства прикупљена добро вољним прилозима како у новцу тако и у натури.
Мора изјавити нарочиту б лагодарсност на издашној помоћ и г. Клефишу,
власнику кланице, и Јагодинској пивари. Б ило би по жељно да се на њих
угледају сви наши гр ађани и да сваки приложи што је могуће више, јер су
избег лице у вео ма тешко м по ло жају. Мора мо све то разумети, јер нико не сме
рећи да и њега слична недаћа неће задесити.
Предлаже Већу да одобр и да и општина гр ада Јагодине приложи извесну
суму, ра ди куповине брашна за исхр ану избег лица, да би им се х леб о сигурао. У
колико би брашно пр еостало, оно би служило као резерва за продају
сиромашно м стано вништву Јаго дине.
Већ е је у пот пуности сагласно са пр едњим излагањем и пре длогом
претседника г. Ђурића,
Решава:
Одобрава се да се утроши су ма од 50.000 динара, за набавку бра шна и
других животних намирница, р ади исхране Словеначких и других изб ег лица у
Јаго дини.
Исплату о ве суме извршити из о дговарајућ е по зиције на издржавање
избег лица и до сељених лица, по буџету за 1941 го дину.
8

Од Хри стифора Тасић а одузета је имо вина: зграда од тврдог матер ијала у ул. Кнез а Мил ете бр.
28, са д вори штем, укупне по вршине 25 ари и 37м² у вредности од 200.000 динара , и три
стамбене згр аде од сл абог материјал а у ул. Ђуре Јакшића бр 11, са д вори штем од 632 м² , у
вред ности од 18.000 ди нар а.
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II бр. 1208.
Претседник г. Ђурић Трифун излаже, да је дугогоди шњи надзор ник
градс ке стр аже и варо ши при о вом Пог лаварству Драгутин Сагић, упућен пред
овај рат на војну ду жно ст и да се није вратио већ је, по сазнању, зароб љен а
оставио је жену и петоро малолетне не збрину те деце. Њего во место је мора ло
бити упражњено од 1 маја тек. го д., по што оп штина нема финансијске
могућности да плаћа, а то место у овим при ликама није потр ебно те се ни други
неће поставити. Али пошто је о ва поро дица о стала бе з средстава за живот, јер је
стања сиро машног, он предлаже Већу да реши о висини новча не по моћи коју
треба давати Сагићевој жени.
По о вом питању развила се дискусија, у којој су учест вовали 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 с е Катарини жени Драгомир а Саг ића, бив. надзорн ика гр адске стр аже
овог Поглавар ства, исплаћуј е по 900,- девет стотин а динара месечно на име
новчане по моћи, поче в о д 1 јула 1941 г. до даљег ре шења Већа. За мај и ју ни
именовано ј је учињена помоћ.
Исплату вр шити из позиције на помоћ с иротињи, по буџету за 1941.
III бр. 1209.
Претседник г. Трифу н Ђурић извештава, да су по днете Пог лаварству
неко лико молби за новч ану по моћ, од сиромашних и старих и слабих људи и
жена, по којима треб а до нети о длу ку. Да се не би плену м бавио овим питањем,
предлаже да се образује један о дбор већника, који ће о ве и бу дућ е мо лбе пр во
претресати и дати пре длог о висини по моћи, па о нда изнети пр ед пленум Већа
на дефинитивно ре шење.
Већ е у потпу ности усваја предњи пре длог претседника па на осно ву
Зако на о општинама
Решава:
У одбор за решавање по молбама за помоћ избир ају се већници г.г. Илић
Сима, Велич ко вић Јосиф, Ристић Света, Милановић Милан и Андр ејић Андра.
Сви изабрани присутни су на овој се дници и избор а се примају.
I V бр. 1210.
Ова тач ка: Изјава фелдкоманданта из Ниша о господину Месићу као
претседнику Општине града Јагодине и као ср еском начелнику,- у зета је у
претрес.
Пре него се пре шло на дискусију по овој тач ци, у мо љен је од стра не г.
претседника и г.г. већн ика г. Мес ић, те је он до шао да при суствује о вој седници.
Затим је до шао ортско мандант лајтнант г. Берг, који улазећ и поздравља
присутне. Сви г а поздрављају устајањем.
Одмах затим претседник г. Ђурић Три фун излаже Већу, да је 13 овог
месеца дошао у Јагодину, у згра ду овог Поглаварства, фелдкомандант из Ниша,
пуко вник Баро н Ботмер, и у при суст ву г. г. Др. Ханкеа, вишег управног
саветника, капетана Др. Хазе-, Крај скоманданта у Кру шевцу, лајтнанта Борга,
ортскоманданта у Јаго дини, Мил. Костића, вршиоца ду жности ба на Моравске
бано вине, Рад. С. Петковић, наче лника сре за беличког, Клефиша Теодора,
индустријалца из Јаго дине и Ђурић а Трифуна, прет седника Гра дског
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поглаварства у Јаго дини,- замолио њега–претседника Ђурића, да саопшти
градс ком Већу а преко њега грађанству гр ада Јаго дине и око лине, да г. Месић 9 и
као претседник општине града Јаго дине и као нач елник сре за б еличког учинио
много за гр ађанство Јаго дине и око лине и ра дио на пуно задо вољство немач ке
војне власти, те му он, фелдко мандант о даје пу но признање и захвалнос т.
Сви већ ници устају и оду шевљено захваљују г. Ме сићу.
После тога пр етседник г. Ђур ић изјављује, да је он као сарадник г.
Месића у општини, а и целоку пно грађанство Јаго дине, увидело шта је све г.
Месић учинио за све њих у овим тешким данима, те је наша оп штина и
грађанство по штеђено о д тешких последица окупације, па налази да је таква
драго цена сара дња г. Месића нама увек по требна. Зато предлаже и мо ли
госпо дина Месић а да се поново прими на по ложај претсе дника општине, а он
обећава да ће са г. Месић ем сар ађивати као већник, заједно са свима присутн им
већницима и ос талим грађанима.
У исто време г. Ђур ић моли го спо дина Ортс ко манданта, да ову нашу
молбу потпомог не ко д Фе лдкоманданта, да би се истој у дово љило.
Сви устају и о душевљено поздра вљају г. Месића, једно душно га молећи
да се при ми пр етседничког по ло жаја.
Све ово што је говорено пре ведено је на немач ки језик за
Ортско манданта.
Пошто је саслушао превод и оцене градског већа, командант устаје,
поздр авља и о длази.
После о вога разви ла се дискус ија, у којој су учество вали г.г. Јо цић
Милан и Ђорђевић Тома. Они обојица изла жу велике заслуг е г. Месића, на ч ему
му је захвално целоку пно грађанство града Јагодине, као и из више срезова, јер
се истински заузимао да свако ме помогне и да свакога заштити. Они моле г.
Месића да се прими и испуни жељу већа и грађанства.
Устаје, потом, г. Месић зах ваљује много на повере њу и овако лепим
похвалама, али му није могуће да се прими претседнич ког по ложаја, јер је
оптерећ ен на другим странама. Он вели да је учи нио у корист о пштине и
стано вништва града Јаго дине као и ван Јаго дине с ве што је могао, јер је ра зу мео
свач ију незгоду и жељу, но све то не би могао чин ити да није имао за сара дника
г. Ђурића Т рифуна, који је тако исто много учинио и има великих заслуга.
Поно во устају, затим, већници г.г. Лазар Настасијевић, Бе керус Јосиф,
Уро шевић Драгољуб и потпре дседник г. Симић Момч ило и сваки о д њих, у
лепим образло женим говорима доказује да г. Месић треба да се при ми по ложаја
претседника гра дског пог лаварства и мо ле га да пристане.
Затим цело купно градско веће о ду шевљено моли г. Месић, да пр истане
да бу де по стављен за пре тседника градског поглаварства у Јаго дини, а он и сви
обећавају му пу ну сар адњу као и садањи пр етседник г. Ђурић Трифун.
После о вако једно ду шне мо лбе гр адског већа и пре тседника г. Ђур ића
Трифуна, г. Јосиф Месић најзад пристаје да се пр ими по ло жаја претсе дника
општине гра да Јаго дине, а ли да му и даље остане сара дник 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 едсобљ а, ку хи ње, купатила
и две вешернице. Вр едно ст куће изно сил а је 195.270 динар а, а са двор иштем у куп на вредно ст
одузете имовине изно сил а је 329.420 ди нар а. (А С, Мин истарст во финансија, Г233, фасцикла 19)

91

мр Добривоје Јовановић

Сви присутни прилазе и топло честитају г. Месићу.
Затим Веће једноду шно:
О д л у ч и л о:
Да се уч ини пр едлог надлежнима да г. Месића поставе за претсе дника
Градског поглаварс тва у Јаго дини.
Са овим је ова тач ка дневног реда закључена, као и целокупан дневни
ред исцрпен. Пр етседник закључује седницу.
Деловођа
овера вају
Претседник
Б. Спасић
градс ки већн ици
Т. Ђурић

Запи сник
Треће седнице Већа Гр адског поглаварс тва у Јаго дини о држаној на дан 8
августа 1941 г. у 4 сата по по дне у сали градског поглаварства.
Дневни р ед у 8 тачака
Прво је констато вано да на ову седницу није до шао дово љан број
већника, да би се мог ло пуноважно решавати. Стога пр етседник г. Ђурић ипак
захтева од већ а да се изб еру два о вер ача записника. Већ е је једног ласно
изабрало за оверач е већнике г.г. Уро шевића Драго љуб а и Велич ковић Јосифа.
Претседник г. Т. Ђурић обавештава Веће да је за по зивање ове седнице
настала хитнос т са следећих р азлог а. По налогу фелдкомандатур е из Ниша и
Крајском анде из Крушевца о д пре о ко петнаест дана Пог лаварство је треба ло да
форм ира гр адску стражу о д 21 човека, по пр авилима за чување јавне
безб едности. Немачка ко манда би имала дати ору жје за стр ажу. Стра жа је
форм ира на већ има 8 дана. Данас је ишао у Команду места али му је командант
рекао да ору жје не мо же дати, с об зиро м на догађаје који се у о колини Јагодине
дешавају. Сазвао је ову седницу ради договор а, шта да се ради.
Г. Тома Ђорђевић у о пшир ном говору излаже да смо одиста у тешкој
ситуа цији: између че кића и наковња. Он сматра да би тр ебало писати
Крајском андантур и и известити да је стража формира на и очекујемо пу шке. Или
да се ра здаду пу шке поу зданим грађанима, ради узајамне по моћи у случ ају
потребе.
Г. Милан Јоцић се сла же са предњим пр едлогом. После дужег саветовања
и на пре длог г. пр етседника Већа
Решава:
Да се упути акт М есном команданту са мо лбом да по могућству не мач ка
војска пр ими на себе с тарање о јавној безбедности а а ко то није могуће, о нда да
нам да пушке за градску с тра жу.
Овај акт да однесу: претсе дник г. Трифу н Ђурић, и већници г.г. Тома
Ђорђевић, Илија Николић, Пре драг Таушано вић, Риста Илић, Др. Табу дер и
Драги Урошевић.
Пошто није до шао до вољан број већни ка с едница се о длаже.
Деловођа
Претседник
Б. Спасић
Т. Ђурић
Оверачи, градски већници: Велич ковић Јосиф и Уро шевић Драгољуб
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Ред.
Бр.
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Име и пр езиме
Плата часника
Мијалко Поповић
Трифун Ђурић
Илија Ар анђело вић
Плата часника
Трифун Ђурић
Момчи ло Н. Симић
Админист ративно од.
Богосав Спасић
Десимир Мар ко вић
Нико ла Џуфић
Предраг Пау новић
Љубомир Жикић
Тома Пиндо вић
Миодр аг Јовановић
Миодр аг Миленковић
Вој ислав Гаврило вић
Милан Димитријевић
Отсек рачуноводства
Живој ин Ђорђевић
Душан Лазаре вић
Бранимир Ми ло вановић
Христифор Лазар евић
Влајко Ћирковић
Милија Стефано вић
Ђорђе Ми ло јевић
Драгутин Марко вић
Милут ин Огњ ано вић
Саните тски отсек
Милан Стевановић
Милица Ђур ић
Сава Раду ло вић
Ђераси м Соколовић
Радомир Стевић
Љубомир Алексић
Ђурђе Јовано вић
Радосав Сто шић
Грађевински отсек
Иван Т орнаго
П олицијски отсек
Љубиша Мла деновић
Милан Госто вић
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звање

Бруто Месечн и
прихо д

претседник
претседник
п. председник

4.000 (1-22.I V)
4.000 (мај)
2.800 (1-8.IV)

претседник
п. претседник

4.000 (јун)
2.800 (јун)

дело вођа
архивар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар

2.500
1.900
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.400
1.400
1.400

благ ајник
рачуновођ а
контролор
таксатор
мерач
мерач
мерач
пом. мерач а
пом. мерач а

2.500
2.500
2.420
1.230
1.200
1.200
1.050
900
900

лекар
бабица
чувар кланице
гробар
гробар
чистач
чистач
чистач

2.500
900
1.100
900
900
800
800
800

инжињер

3.120

командир
десетар

1.700
1.000

мр Добривоје Јовановић

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Јаб лан Петро вић
Милут ин Младеновић
Живој ин Павловић
Радић Јанићијевић
Добривоје Андр ејић
Драгутин Недељковић
Милој е Јанићијевић
Бошко Спасић
Тодосије Петровић
Богић Мићко вић
Спира Кнежевић
Отсек осталог особља
Драгољуб Цветковић
Драгиша Матић
Богосав Јако вљевић
Милан Стефано вић
Андр еја Рајкић
Јеремија Крстић

десетар
стражар
стражар
стражар
стражар
чувар поља
чувар поља
чувар шу ме
чувар пото ка
стражар
чувар винограда

1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
900
800
1.000 (19-30.VI)
900 (16-30. VI)

вратар
кочијаш
кочијаш
кочијаш
позивар
позивар

1.150 (јун)
1.000 (јун)
1.000 (јун)
1.000 (јун)
900 (јун)
900 (јун)

Запи сник
Треће седнице Већа Градс ког пог лаварс тва у Јаго дини, о држане на дан 11
августа 1941 го дине, у 4 часа по подне, у сали градског поглаварства.
Дневни р ед:
( Дискусија и о длу ка о градско ј стражи)
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од којих нису примили позив њих десеторица, кој и су болесни и на путу, па је
установљено да су на ову седницу дошли већ ници г.г. Ђорђ евић Тома, Клефиш
Теодор, Ко цић Мика, Уро шевић Драгољуб, Таушано вић Предраг, Матејић
Радисав, Бекерус Јосиф, Велич ковић Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир,
Илић Риста, Нешић Мио драг, Мо мировић Радо сав, Ненко вић Коста, Костић
Миљко, Милосављевић Петроније, Андреј ић Андра, Симић Милутин, Пантић
Чедо мир, Дамњановић Ми лут ин и Лазаревић Живојин. Укуп но 21 већника.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о градским о пштинама, то претсе дник г. Ђур ић Трифун отвара седницу и
предлаже да се изаберу два већника за о вераче записника.
Већ е једног ласно изабра за овераче већ нике 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 об зиро м на догађаје кој и се о дигравају у о колини Јаго дине.
Да би се лична и имовна бе збеднос т у граду сачува ла потр ебно је фор мира ти
градс ку стражу, по прописима по стојећих правила и наоружати их пу шкама,
које ће нам дати Месна командантура. Гра дска стра жа би имала ноћу да вр ши
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своју ду жност на местима ко ја ће се означ ити у споразу му са Месном
командантуром. Но с обзиром на то да ноћна с лу жба је напорнија о д дневне, као
и да је наступила велика скупоћа животних намир ница, требало би градској
стражи дати специјални до датак на ску поћу и наћи матери јални извор за
исплату.
По ово м питању развила се дискусија и пос ле свестраног расправљања
Већ е доноси следећу
Одлуку
1) Да се у граду Јагодини на тер ет буџета оп штине града Јагодине
форм ира гр адска стра жа од 24 човека коју ћ е сачињавати: Ко мандир гр адске
страже, Надзор ник градске страже, два десетара, 20 стражара.
Њихове редовне месечне при надлежно сти остају исте како су утврђене
одлу ком већа о вог Поглавар ства о д 28. II 1941. бр. 2881, која је одобре на од
стране Банске упр аве у Нишу бр. 2989 од 2. VII 1941.
Број гра дских стра жара повећава се на двадесет, уместо осамнајест, што
имати у виду при изр ади буџета за ову годину.
2) С обзиром на данашњу велику скупоћу животних намирн ица као и на
то да гра дска стража мора вр шити и ноћ ну слу жбу, веће је о длучило да се свима
органима градс ке стр аже: Командиру, надзор нику, десетарима и стражари ма
исплаћу је по 1.000 хи љаду динара месечно на име додатка на скупоћу,- они ма
који са пу шкама буду вршили ноћ ну стра жарску службу. Овај додатак ће се
исплаћи вати за шест месеци а почиње о д дана почетка ноћног стражара ња.
3) На случ ај да ко о д имено ваних вр шећ и ноћну стра жар ску слу жбу у
овде означ ено м времену о д шест месеци, на дужности непр едвиђаним случајем
изгуб и живот његовој породици да се о дмах исплати 5.000 динара на име
посмртнице.
4) Да се обр азује фонд за лич ну и имовну б езб едно ст у износу о д најмање
150.000 динара из ког а ће се исплаћивати до датак на с купоћу из тачке 2 као и
евентуалне помоћи из тач ке 3 ове о длу ке.
Овај фонд се има створити путем р азреза и наплате о д имућнијих
порес ких об везника грађ ана града Јаго дине, највише до 30% од осно вне порезе.
Разрез за по мену ти фонд да извр ши одбор гра дских већника са
претседнико м Пог лаварства. Већ е избира у тај о дбор већнике: г.г. Клефиша П.
Тодора, индустријалца, Тау шановића Пре драга, пос едника, Бекеруса Јосифа,
дире ктора пиваре, Тасић Јо вана, индустр ијалца, Ђорђевића Тому, адво ката и
Илића Ристу, трго вца.
Списак о извршено м разре зу одбор ће пр едати благај ни овог
Пог лаварства, р ади наплате.
5) Да се преко нарочитог одбора већника прегле дају сви гра дских
стражара и испита њихо ва солидност и поузданост пре него што им се пушке
даду. У тај одбор бирају се, пор ед пр етседника г. Трифуна Ђурића,
потпресе дника г. Момчила Симића и гра дски већници г. г. Миодраг Нешић,
Јосиф Ве лич ковић, Чедомир Пантић и Живојин Лазар евић.
Остаће у слу жби и добити пу шке они стражари ко је овај о дбор прими.
Са о вим је седница завршена.
Деловођа
Претседник
Б. Спасић
Т. Ђурић
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Запи сник
Четврте (4) седнице Већа Гр адског пог лаварства у Јаго дини, о држане на
дан 14. а вгуста 1941 г. у 5 часова по по дне, у сали Гра дског пог лаварства.
Дневи ред:
(сле дећи)
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од којих нису примили позив њих осмор ица, кој и су болесни и на путу, па је
установљено да су на ову седницу до шли већници г.г. Урошевић Драгољуб,
Настасијевић Лазар, Матејић Радисав, Бекеру с Јосиф, Ве лич ко вић Јосиф, Тасић
Јован, Др. Ву кићевић Богић, Јоцић С. Милан, Нешић Мио драг, Тасић
Христифор, Ненко вић Ко ста, Ко стић Миљко, Андрејић Андра, Нико лић Илија,
Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Б. Милан,
Пантић Чедо мир, Р истић Свето лик, Д амњановић Милутин и Стој ко вић
Анђелко. Укупно 22 већника.
Како је до шао довољан број већника за р ешавање, претседник г. Ђурић
Трифун отвара седницу и пре дла же да се изберу два већн ика за о вер аче
записника.
Већ е је једног ласно и забрало за о верач е већнике г.г. Настасијевић Лазара
и Тасића Христифора.
Прочитан је пото м записник о д прошле седнице, који је примљен без
примедбе.
Затим је приступљено раду.
I бр. 3082.
Претседник г. Ђур ић Н. Трифу н излаже Већу, да је сазнао да
Министарство социјалне по литике и наро дног здр авља намерава да из Јагодине
исели г лувонему децу, смештену у нарочито изгр ађеном До му, кој и Дом у
Јаго дини посто ји од пре 15 и више година, а да од овог Дома г лувонемих
образује болницу за заразну очну бо лест „Т рахома“.
Ми Јаго динци, наставља претсе дник, па гото во и сви Србијанци, све до
скора нисмо би ли изло жени опас ности од о ве очне бо лести. Слу шали смо о њој,
али се никада нисмо упуштали у распр аву о истој, јер ко д нас није било.
Пре око два месеца надле жни су упути ли у срез белички Јаго дина већи
број Срба избег лица из Славоније и Сре ма, међу којима има њих који болују од
очне бо лести „Трахома“ и сада су надлежни о длучили да такве болеснике
смести и згр ади До ма г лу вонемих у Јаго дини.
Ми мора мо, госпо до већ ници, о длучно настати да се очна бо лница од
заразне бо лест „Трахо ма“ не образу је у Јаго дини, јер како смо обавештени од
лекар а, то је болест вео ма лако пр ено шљива и прети нам опасност о д јаког
распростира ња те опасне болести.
Кривица је до меродавних из Београда, што нису пре дхо дно по дврг ли
лекар ском прег леду сваког избеглицу, па заражене трахомо м не пуштати у
унутрашњост, да ову бо лест не разносе, већ их одмах изо ло вати у Београду.
Овако сада мора наш наро д у овом крају да се изло жи и тој опас ност и!
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Поводо м о вога ра звила се дискус ија, у којо ј су учество вали г.г Др.
Вукићевић Богић, Нико лић Илија, Јоцић Милан и др. Пао је предлог да се
изберу два већ ника, који ће као делегати о вог Пог лавар ства са мо лбо м отићи г.
Комесару министар ства со цијалне политике и народног здра вља и умо лити г а да
намеравану бо лницу за очну болест трахому не установљава у Јаго дини. Неки су
г.г. већн ика предлажу да се об авести г. Ко месар, да Бановинска болница у
Деспотовцу скоро нема болесника а згра да је у даљена о д варо шице око два
кило метара, потпу но изо лована од насеља, и да би та зграда би ла најподеснија
за намеравану болницу.
Пошто је дискусија исцр пена, Градско већена основу За кон а о гра дским
општинама
Решава:
Да се упу ти молба г. Комесару министарства соц ијалне по литике и
наро дног здравља, да болницу за очну бо лест трахо му не установљава у
Јаго дини, како се не б и 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 бо лницу за очну болест трахому установити у ко ме
друго м месту, ко је није овако насељено као Јаго дина, као нпр. болница у
Деспотовцу, која је изолована о д на сеља преко два кило метара, или које друго
место по наређењу г. Комесар а.
За делегате, који треба ову мо лбу да о днесу комесару, Веће изб ира
већнике г.г. Настасијевић Лазара, адвоката и Нико лића Илију, трговца.
II бр. 3084.
Прочитан је рефер ат бр. 2084/41, кој и г ласи:
За насту пуј аћу зиму потребно ј е да се доб ије дозвола за маркирање др ва
која ће се исећ и из шу ме, својине општине гра да Јаго дине, зване „Липар“ а која
су дрва потреб на за огрев просторија у згра ди овог Поглаварства, затим Гр адске
амбу ланте, Гра дске кланице, Гра дске куће чувар а винограда на Ђурђе вом бр ду,
Градске кућ е у Арач лијско м пото ку, кућ е чувар а шуме у „Липару“ , Гр адске
штале, Дома стар аца, Основне шко ле, затим за тр и житне ваге, за једну колску
вагу, за једну свињску вагу, у згр ади на женској пијаци г де се мере ситније
животне намир нице, као и за потребе оп штинске с иротиње.
Претседник извештава Веће да је об авештен, да је про шлих година
сечено о ко 500 ку б.метара др ва за огрев свега напре д поменутог, и да о н сматра
да ћ е то лико и сада требати да се одобри.
Већ е једног ласно
Решава:
Да се из шу ме зв. „Липар“ својине Општине града Јагодине исече до 500
м³ за огрев општинских згра да и осталих прос торија као и општинске сиротиње
за насту пајућу зиму 1941 /42 о дине.
Сеч а да се изврши на о сно ву стручно израђеног дрвосечног прегле да
надлежног органа шу мске управе.
III бр. 3085.
Претседник извештава Већ е да је Банска управа Моравске бановине
решењем о д 14 ју ла 1941 г. распор едила на слу жбу пр и овом Пог лавар ству г.
Ристу Лазића, гео метра Гр адског пог лаварства у Скопљу, као избеглицу, у
исто м с војству, са месечним принадлежностима у 1.450.-динара.
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Извешатава, даље, да је по налогу г. Бана поре д г. Лазића до сада примио
јо ш неко лико с лужбеника, јер није хтео да до лази у сукоб са г. Б ано м, мада није
било по требе за истим упућеним нам службеницима. И у о во м случ ају, са
геометро м, ствар је иста: овом Пог лавар ству гео метар није потребан, чак ни
буџетом то место н ије пр едвиђено, а ли да се не б и замер ило ово м Пог лаварству
како не изла зи у суср ет о ваквим изб еглим чиновницима, он је г. Лазића задр жао
и увео г а у ду жно ст 24 ју ла т.г. Али како нема буџетске позиције ра ди исплате
одређ ене му плате, потребно је да Веће донесе одлуку о томе.
Већ е се у потпу ности слаже са пре дњим разлозима пр етседника г.
Ђурића, и ма да место геометра није буџ ето м предвиђено и да није потребно, јер
Пог лаварство има свог а инжињера за своје тех нич ке ствари а за мерење тере на
нема потребе, оно на ос но ву Закона о гр адским општинама и р ешења Ба на
Моравске б ано вине
Решава:
Да се г. Лазић Р иста, геом етар Гр адског Поглаварс тва у Скоп љу, прими у
службу овог Пог лаварс тва на звање гео метра, ко је се ово м приликом
установљава, са правом на месечне принадлежности у дин. 1.450.- хиљада
динара четвртог ју ла 1941 г., као дана када је на ду жност ступио.
Ову по зицију на плату геометра, унети у буџет општине града Јагодине
за 1941 г., а исплату вршити одмах чим се ова о длу ка о добр и о д стране Банс ке
управе.
I V бр. 3086.
Прочитана је молба бр. 2718/41 пр еду зећа П.Ј. Клефиша, индустрија и
салама и о стале сухомеснате робе, из Јагодине, да му се на заклана говеда у
њего вој кланици о дбијана фиру ( цубок) по 50%, при обр ачунавању са општином
града Јаго дине ра ди плаћања кланичн е таксе по 0,25 дин. о д килограма, на
основу пар. бр.382 Зак. о таксама.
Ово свој е тражење пот кре пљују званич ни извештаји мар вених државних
лекар а, а то је по знато и месар има. Поред тог а и оп штинским Пр авилником за
наплату кланич не таксе пре двиђено је да се такса плаћа на нето тежину без
главе.
Прочитан је затим пр едмет бр. 4673/41 као и о длу ка пређашњег Већа од
24 фебруар а 1941 г. бр. 2735, из кога се види да је мо лбу пр едузећа Клефиш на
фиру ко д закланих говеда признато 35%, да се на ту одлу ку оно жалило и да
иста није о кончана.
По ово м питању се ра звила дискусија, у којој су уч ествовали г.г
претседник Ђурић Трифун, и већници Драгољуб Уро шевић, Милан Јоцић,
Милутин Д амњановић, Лазар Настасијевић.
Сви су у својим говорима саг ласни у томе да је г. Клефишева мо лба
оправдана.
Стручна мишљења, у право с тручни извештаји др жавних мар вених лекара
поднети по овом питању, меродавни су. И о д говорни ка има стручњака, као што
су: Дам њано вић, месар и Јоцић, трговац и поседник, који та кође знају и тврде да
код гове да мора да се одбаци просечно 50% на фиру (цубок). Оту да није пра во
да се од г. Клефиша наплаћује такса на о но што се баца.
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Изван тога, пре ду зећ е г. Кле фиша је једно од веома кор исних пре дузећа
по становништво града Јаго дине и о ко лине, па не треба ни с тога разлога да се
оптерећу је на неправилан и неоправдан ра злог.
На основу изло женог и За ко на о градским о пштинама, Веће
Решава:
Да се пр едузећу П.Ј. Клефиша, фабри ка салама и сухо меснатих
прои зво да, при зна на фиру- цубок на заклана говеда у његовој кланици у
Јаго дини по 50% од живе мер е, пр иликом обрачуна на плаћа ње утврђене
кланичне таксе Општине града Јаго дине по Закону о таксама, почев о д 1 апр ила
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 б ило.
Ово м о длу ком се замењује о длу ка Већ а бр. 2735 од 24 фебруара т.г. ко ја
престаје да важи.
V бр. 3087.
На предлог претседника г. Ђурића Трифу на, а на осно ву Закона о
градс ким оп штинама, Гр адско веће
Решава:
У финансијски одбор о вог Поглаварства бирају се већници г. г. Ђорђевић
Тома, адво кат, Таушано вић Пре др аг, посе дник, Настасијевић Лазар, адво кат,
Бекерус Јосиф, дир ектор Пиваре и Т асић Јован, индус тријалац.
VI бр. 3088.
На прeдлог пр етседника г. Ђурића Трифун а а на осно ву Закона о
градс ким оп штинама, Гр адско веће
Решава:
Да се у шко лски о дбор за школску 1941/42. г. за Наро дну шко луВежбаон ицу Мушке учитељске шко ле у Јаго дини, изберу већници: г.г. Нешић
Миодраг, Костић Миљко, Милано вић Б. Милан, трговци, Тасић Христифор,
казанџија и Ненковић Ко ста, књижар,- поред 4 лица која по пропису Закона о
наро дним шко лама у лазе у школски одбор, а то су: претседник општине,
управитељ шко ле, директор г имназије и градски лекар.
VII бр. 3089.
На предлог претседника г. Ђурића Трифу на, а на осно ву Закона о
градс ким оп штинама и Грађевинског закона, Веће
Решава:
Да с е у грађевински о дбор о вог Пог лаварства изберу: тех нич ки рефере нт
овог Пог лавар ства инжињер г. Торнаги Иван, Др Стевано вић Милан, градс ки
лекар и г. Стојковић А нђелко, предузимач и гр адски већник и њима за заменике
Др Вукићевић Богић, ле кар, Јоцић Милан, трговац и Урошевић Драгољуб,
бравар, гра дски већ ници.
VIII бр. 3090.
Претседник г. Трифун Ђур ић, излаже да је потр ебно изабрати два
градс ка већ ника, који ће општину обвезивати у случају потр ебе, по пропису
закон а. Веће на основу За кона о градским општинама
Решава:
Да се у Одбор за о бвезивање оп штине гр ада Јаго дине узму већ ници г.г.
Ђорђевић Т ома и Настасијевић Лазар, адвокати, а њима за заменике већници г.г.
Тасић Јован, индустријалац и Нико лић Илија, трго вац, који заједно са
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претседнико м градског пог лаварства, имају право обвезивати ову оп штину у
свима ст вар има, по којима је пр едхо дно, донето решење, надлежно одобрено, за
обвезу општине.
IX бр. 3091.
Претседник г. Ђурић Трифу н извештава Веће, да је по ре шењу Ко месара
Министарства социјалне по литике и наро дног здравља образован у Јагодини
Дом народног здр авља, пре око месец дана и настала је потреба да се нађе
зграда, у ко јој ће До м пос ловати. Поглавар ство је ду жно да изађе у сусрет
оваквим установама, у то лико пре што је ова устано ва једна од вео ма корисних
по здравственост становништва града Јаго дине и о ко лине. Он је, са тих ра злога,
ступио у везу са о др еђеним лекари ма и за по менути Дом уступио о пштинску
зграду у којо ј је б ило смештено забавиште и један део основне шко леВежбаон ице Учите љске шко ле, кој а згра да по стоји у Бријановој улици, пре ко
пута но ве цркве. У то ј згра ди је Дом народног здра вља већ отпо чео да ра ди,
пошто је пр едхо дно 17 јула тек. го дине комисијским путем извршена
примопредаја зграде. Моли Већ е да по ово ј ствар и донесе своју одлуку, па с тога
на осно ву З ако на о град. Општинама
Решава:
Да се о пштинска згра да у у лици Бријановој, пре ко пута Нове цр кве, у
којој је био смештен један део у чион ица ос новне шко ле- Вежбаонице Учитељске
шко ле и канцеларија у правитеља Вежбаонице,-уступи на бесплатну услугу
Дому народног здравља, који је пре кратког времена образо ван у Јагодини.
X бр. 3092.
Прочитана мо лба Мике Шар чевића, овд. ко ја г ласи: „Одлу ком Већа тога
Пог лаварства о д 29 фебруара 1940 г. о добрен је мени закуп павиљона у
Арач лијско м пото ку за тр и године почев о д 1 апри ла 1940 го дине до 31 марта
1943 године, за динара 10.000.- десет х иљада, према чему и зноси једногодишњи
закуп динара 3.333,30.
Заку п за 1940 годину платио сам б лаго вре мено јер сам радио са ра дњом
одређ ене р адње. Сада ус лед наступиле промене оку пације Србије, немогуће ми
је да за о ву 1941 го дину могу радити у поменутом ло калу у след р азних
наређења и законских прописа немач ке власти. Да не би и ја био об авезан
закуп ац за ову 1941 годину и да не би општина изгуб ила ус лугу у овој згради о
предњем извештавам Пог лаварство да ме ослобо ди закупа за ову го дину или по
могућству раскине уговор –усло ви за сво вр еме тра јања закуп а то јест до 31
марта 1943 г.
Никакву до зво лу ни писмену исправу немам ни о д једне власти да могу у
овим нередовним при ликама радити као што сам то у своје време радио и закуп
уредно плаћао.
Већ е налази да је молба опр авдана, с обзиром на разлоге изнете у истој,
па с тога на основу Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се р аскине уговор о заку пу између оп штине града Јагодине и
Милорада Шарчевића, месара из Јагодине, за павиљон у гра дско м пар ку
„Арачлијски пото к“,-за време о д 1 апри ла ове 1941 па до 31 марта 1943 године,
т.ј. за две го дине, кој и је заку п одобрен о длу ко м градског већа овог
Пог лаварства о д 29 фебруара 1940 г. по д бр. 2578/40.
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Када настане могућност павиљон поно во издати по д закуп, пу тем јавне
лицитације.
XI бр. 3093.
Претседник г. Трифун Ђурић отвара дискусију по питању ствара ња
резер ви хране ради исхране становништва Јаго дине.
Ово питање истакнуто је на дневни р ед као хитно, јер се утврди ло да
нема вишкова пшенице у довољној количини за исхра ну нашег становништва.
Отвара се дискусија по овом питању.
Г. Јован Тасић об јашњава да пшеница има а ли ус лед м аксимир ане цене
на 3,50 дин. по кгр. нема продаје па и вишко ви нису предати пре ма уре дб и о
вршидби.
Г. Милан Јо цић излаже да треба забранити куповину пшеницу и знад 3.50
дин., а такође забранити извоз пшенице из Јаго дине. Услед максимиране цене
млинари не могу ништа купити, до к житарски трговци па и приватни плаћ ају
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 о во питање ре шити на пречац. Мора ће се проучи ти
уредбе и после тога наћи неко решење. Јуче у среду б ило је на пијаци свега
17.000 кгр. пшенице, о д меро давних је цена максимир ана на 3.50 дин., а
млинови исту про дају по 4.12 дин. разлику о д 0.62 паре по кгр. о дносно 6.200
дин. по ваго ну добија, како изг леда „Призад“ односно сада житарс ка центра ла.
Мораћемо покушати да избег немо ову разлику да би се цена хлебу мог ла
одржати 5 до 5.50 по кгр. Ако не буде закон ске могућ ности да пшеницу
набављамо без овог повишења о д 62 паре он да мора мо по звати све млинаре и
житарске трговце на с едницу ради с пора зум а.
Г. Јован Тасић по ново устаје и го вори о томе да је његово мишљење
једини излаз тра жити о д житарске центр але о ко 30 вагона пшенице без доп латка
од 62 паре.
После о вога Веће је ре шило: да се питање исхране становништва проучи
заједно са млинари ма и житарским трговцима, па изнесе поново пре д Веће на
решење.
XII бр. 3094.
По поднетим молбама за но вча ну помоћ Веће је ре шило: Да се мо лбе
уступе о дбору кој и је изабран на II седници Већа који ће исте прег ледати и
ставити пр едлог ко лико се по свакој молби треба да исплаћује, па онда изнети
пленуму Већа на решење.
XIII бр. 3095.
Прочитана је молба Јездимир а Стефано вић а, закуп ца оп штинских дућа на
из Јагодине од 1 ју ла т.г. која гласи:
Као заку пац о пштинских дућана на женској пијаци исплатио сам кир ију
за месец април ове го дине у суми о д динара 1.490.- Како је изашла уредба по
којој се ослобађају кирије за месец април, то мо лим Поглаварство да плаћ ену
кирију упо треб и за месец јуни ове го дине.
Већу је познато да је ослобођена кирија по с вим закупима испод 1.500.дин. месеч но, нарочитом уре дбо м донетом од стране Савета комесара, што је у
конкретном случају потпуно оправдано, јер мо лилац није могао ни шта радити у
априлу месецу, па стог а а на основу Закона о градским оп штинама
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Решава:
Да се Стефано вић Јездимир ос лободи плаћања кирије на закупљене
дућане ове оп штине на женској пијаци, за месец апри л о ве 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 динар а 1.490.- Пошто
је Јездимир пре дњу суму већ по ло жио за апр ил месец, то исту употреб ити за
наредни неплаћени месец.
XIV бр. 3096.
Прочитана мо лба Драгомир а Стаменковића и Селимира Јовано вић а, оба
из Јаго дине, да их о пштина пр ими у слу жбу као стр водере, а они тра же да
наплаћу ју о д о пштине за свако убијено псето по 10.- динара, а за дра ње
цркнутих и ли убијених ко ња по 60.- динара, без права на ко жу. У ову цену спада
и уко павање мртвих паса као и коња.
Већ е је на основу З акона о гр адским општинама
Решило:
Да се прихвати напр ед изло жена понуда имено ваних Стаменко вића и
Јовановића. Њима уступити пр ава убијања лу тајућ их паса по цени о д 10.динара н а једно псе то, као и платити им по 60.- динара за др ање уги ну лих ко ња,
без права на кожу. За ову це ну именовани су ду жни про писно укопати уб ијене
или угинуле живот иње, на о дређеном сточно м гроб љу, а они су дужни мрт ве
животиње и пре нети на сточно гробље.
Сао пштити им ово решење, п а даље шта тр еба учи нити.
XV бр. 3126.
Претседник г.Ђурић Трифун сао пштава Већу, да је Поглаварство морало,
по наређењу Немачких војних власти, пр иступити грађењу канала за одвод
скупљајуће во де о д угла улице Краља Петра и Вука Караџић а, ко д згр аде
Градског поглаварства, улицом Кнеза Милоја, затим делом у лице Војво де
Степе, до реке Белице, кој и ће коштати око 80.000 динара.
Поче ли су да се обраћају Пог лаварству по једини власници имања из
поменутих улица, ради дозволе да се прикљу че о во м г лавном каналу за одвод
воде из својих имања до канала. Пр ви се пријавио г. Таушано вић Живој ин,
трговац овд. за своје имање у ул. Вука Кара џић а, са ким је погођено да Општини
плати дин. 10.000.- једно м за сваг да, као у део у грађењу канала, са правом да
изво ди канал за о дво д во де из својих двори шта до оп штинског канала. Затим се
јављају и други који нуде веома мале суме. Предлаже Већу да реши о висини
таксе за овај прикључак.
Већ е је узело у претр ес ово питање, па на основу Закона о гра дским
општинама
Решава:
Да се на име таксе за пр икључ ак општинском каналу кроз улицу Кнеза
Милоја и део Војводе Степе, ради о двода воде, наплати по 300.- динара једном
за сваг да, о д сваког власника имања дот ичн их улица, изу зев г. Таушано вић
Живојина, са ким је погодба већ извршена, као што је напред изнето.
Ово је најмања такса која се прописује, а Пог лаварство мо же слободном
погодбом с а имућн ијим власницима, по њиховом пристанку и више наплатити.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Претсе дник
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Запи сник
Пете (5) седнице Већа Гра дског пог лаварства у Јагодини, одржане на дан
3-трећег но вембра 1941 го дине у 3 часа поподне, у сали Гра дског поглавар ства у
Јаго дини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од ко јих су сви пр имили позиве, осим петорице који су на путу, пр исту пљено је
прозиву, па је устано вљено да су на о ву седницу до шли већ ници: г. г. Клефиш
Теодор, Урошевић Драго љуб, Настасијевић Лазар, Тасић Јован, Илић Риста,
Јоцић Милан, Тасић Хри стифор, Момировић Радосав, Костић Миљко,
Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Степановић Ду шан, Маној ло вић Миладин,
Илић Сима, Симић Милути н, Милановић Милан, Пантић Чедо мир, Б абу дер
Цветко, Ристић Свето лик, Дамњановић Милутин, укупно 20 већника.
Како је до шао до вољан бро ј већника за деловање у смислу Закона о
градс ким општинама, то претседник г. Ђорђе вић Тома отвар а седницу и
предлаже да се изберу два већника за овераче овог записника.
Већ е једног ласно изабира за овераче већнике г.г. Настасијевић а Лазара и
Симића Милутина.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је примљен б ез примедб и.
Пре прелаза на дневни ре д претседник г. Ђорђевић Тома излаже већу, да
је ре шењем госпо дина Бана Моравске бано вине о д 11. октобра 1941 го д.
разре шен дужности дота дањи претседник оп штине гра да Јагодине, г. Ђурић
Трифун и потпреседник г. Симић Момчило, а за претседника постављен је он г.
Ђорђевић Тома, а за потпредсеника г. Шохај Милој е, апот екар. Примопредаја
дужности извр шена је на дан 20. о ктобра 1941 го дине. Већ е прима предње, са
узвиком живели!
Претседник г. Ђорђевић каже, да се са свима већницима о длично по знаје,
јер је он, као досадањи већ ник њихо в стари друг, па се нада да ће ко д свих
већника наићи на пуну сарадњу, нарочито у са дањим тешким пр иликама по наш
наро д и земљу. Сви већници о бећавају искрену сар адњу.
После о вога пре шло се на дневни ре д.
I бр. 6207.
Претседник г. Ђорђевић Тома излаже вео ма тежак положај но ве у пра ве,
нарочито за исхра ну и огрев становништва. Путеви су намер но упропашћени,
тако да је довоз сасвим прекинут. Услед таквог стања ми већ данас плаћ амо
хлеб 10 дин.
Немачка месна ко манда издала је наре дбу да се не сме извести ништа од
намирница и ставила у ду жност Пог лаварству да се стара о извршењу те
наредбе.
Што се тиче пшенице и ку куруза за исхрану с тано вништва, претседник г.
Ђорђевић Тома каже да је дошао на мисао, да пора ди ко д надлежних
министарстава и Монопо лске упра ве да се општини града Јаго дине усту пи
цело купна потребна количина со ли и петро леу ма за срезове белич ки, левачки и
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деспото вач ки које да о ва о пштина даје потрошач има из тих срезова у размену за
пшеницу и кукуру з. Ради тога б ио је у Београ ду како у монопо лској управи та ко
и у надлежним Министарствима, као и на седници Комитета министара на ко јој
је о во питање нач елно р ешавано. Излаже даље ток овога рада на тој ствари.
Дефинитивна о длу ка о у ступању со ли и га са у размену за жито пашће кро з ко ји
дан повољно у нашу корист на тај нач ин он се нада да ће се питање исхра не
повољно решити.
Г. Милан Јоцић захваљује претседнику на заузимању за исхр ану
стано вништва. Сматра да се може поред пшенице узимати и ку куруз, пошто је и
он добра храна. Т реба општина да куп и о ко 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 Ђорђе вић претсе дник вели да је једини начин да се сиро тињи
изда кукуру з, пошто се не мо же добити до вољна количина пшенице. Успео је да
од Таушано вића добије пристанак да нама усту пи свој кукуруз по максимираној
цени. Узећ емо ку куру з и од других ималаца процентуа лно. Г. Трифун Ђурић
ставио нам је на распо лага ње свој ко ш а г. Јован Т асић власник млина „Морава“
изаћ и ће нам у суср ет у погледу мељаве и мага цина. Обо јици зах ваљује.
Г. Т . Клефиш предлаже да се одреди један већни к који ће водити рачу на
да се ку куруз не квари.
Г. Ђорђевић претседник усваја пре дњи пре длог и вели да тр еба изабра ти
одбор већника, за по делу жита, огрева, као и за контролу како жита тако и
кукуруза о д кварења. Мо ли већнике да сви снажно по могну.
Већ е усваја пре дње предлоге и бир а одбор за контролу при пријему жита
и осталог као и контролу и извођење сече дрва у Липару, у ко ји улазе г.г.
Таушановић Предр аг, Јоц ић Милан, М есић Јосиф, Костић Миљко, Андре јевић
Андр а, И лић Сима, Мано јловић Миладин и Др. Бобу дер Цветко.
Г. Ђорђевић претседник сао пштава да је пре неко лико дана мост на
друму Јаго дина- Ћуприја на реци Лугомиру бачен у ваздух. По наређењу
немачке власти о дмах се приступило опр авци. Поглаварство је р ади тога би ло
послало своје воло ве са колима на р ад. Међутим одметници су тога дана пос ле
подне, пре двече, растерали раднике, а општинске во лове испрег ли и о двели. До
данас нису про нађени а тр ага ње учињено.
Већ е пр има знању пр едњи извештај, с т им да а ко се волови не пронађу да
се доцније расходу ју.
II бр. 6208.
Претседник г. Ђорђе вић Тома излаже Већу, да је због изванредних
прилика у околини Јагодине саобраћај скоро сасвим онемогуће н, те се
намирнице слабо могу добити. Нарочито дрва и угаљ не могу се добити. И оно
што некако стигне на пијацу то лико је скупо, да је највећи део стано вништва у
немогућ ност и наба вити ни дрва ни уга љ. Зима је на прагу. Наша сиротиња не
сме о стати без огрева, као ни без хлеба. Мора се наћи нач ина да јој се помогне, у
интер есу р еда и мира као и из хуманих разлога. Сматра да би се циљ најбо ље
постигао, када би се из о пштинске шуме „Липар“ посекло од 1000 до 2000 м³,
јер је најприродније да се пр во жр тву је оп штинска, заједничка својина, па тек
онда при ватна. Један овако велики лаг ер дрва у тицаће и на снижење пијач них
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цена, које су сада управо непо дно шљиве. Предлаже да се по о во м питању
донес е потребна о длу ка.
После дискусије по о вом предлогу, Веће на основу Закона о гра дским
општинама, а с об зиро м на данашње изванредне при лике у којима се налазимо,
једногласно
Решава:
Да се из оп штинске шу ме „Липар“ исече 1.000 м³ др ва, ради продаје
сиромашно м стано вништву гра да Јагодине, за огрев у наступајућу зиму 1941/42.
године, по утврђено ј минималној цени, а сасвим сиромашним породицама
давати по извесну количину и бе сплатно по оцени изабраног одбора већника.
Из шуме исећи пр венствено старо дрвеће, па онда и друго, и то најпре
поре д друма, па он да даље у дубину, имајући у виду, по могућству, привредне
околности, у вези са нало зима Немачких власти.
Да би се сеча извр шила што рацион алније, у ко лико то садање пр илике
допу штају, и да би се исечена дрва како треба спр емила и пр евезла до гра да,
Већ е бира одбор за кон тро лу сеч е и о стало, у који да уђу већници г. г.
Таушановић Предр аг, Јоц ић Милан, М есић Јосиф, Костић Миљко, Андре јевић
Андр а, И лић Сима, Мано јловић Миладин и Др. Бабудер Цветко.
Овај одбор ће вр шити контролу тако, да сваког дана при раду бу ду на
лицу места по један или двој ица од чланова одбор а, који ће у име Пог лаварства
водити контро лу над р адом и давати потребна упутства.
Исплату потребне сум е за сечу и пр ено с др ва до нашег а гра да извр шити
на терет буџ етске позиције предвиђ ене за сечу и пренос дрва и огрев сирот иње.
III бр. 6209.
Прочитана мо лба чиновника и слу жбеника о вог Пог лаварства, да им се
изда зимска по моћ у износу једно месечн их при надлежно сти, да би им се у
неко лико помог ло на о вој великој скупоћи, а као што је учинила др жава за своје
чино вништво и више градских и других општина за своје чиновнике и
службенике.
Претседник г. Ђорђевић Тома налази, да је мо лба оправдана и да јој
треба изаћи у су срет.
Поводо м о вога говор ило је неко лико већника. Сви су н ашли да је мо лба
оправдана, по што на овој веом а велико ј скупоћи и стално м поскупљивању
животних намирни ца, чиновнич ке плате ост ају на истој висини, те се с ви који од
плате жи ве налазе у врло тешко ј матер ијалној ситуаци ји.
Већ ник г. Тасић Јован пре длаже, да се чиновницима и службеницима
поре д једномесечне п лате изда за зимску помоћ јо ш и по два кубна метра др ва,
из општинске шу ме. Ово питање је о стављено за до цније, када се дрва из
општинске шу ме спреме и до везу овде.
После о вога Већ е, на осно ву чл. 88 Закона о градским о пштинама,
једногласно
Решава:
Да се часницима, чино вницима и службеницима општине града Јагодине
исплати на име зимске по моћи једномесеч не принадлежнос ти, у износу у ко ме
је сада месечно пр имају, и то у бруто изно су, без икаквих одбитака.
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Исплату ове по моћи извршити из салда готовине, која је прен ета за 1.
новембар 1941. г. у динара 202. Зимска помоћ коју треб а из о вог салда
исплатити по о вој о длу ци износи уку пно 76.980 динар а.
Од о ве помоћи се изу зимају орга ни градске страже, који примају месеч ни
додатак по 1000 дин. р едовно од 15-августа 1941 год.
IV
Прочитан акт Привилегованог акционарског дру штва др жавних фабри ка
свиле, из Београ да, од 2 септембр а 1941 г. који гласи:
„Наше дру штво привилеговано а. д. др жавних фабрика свиле у Београду
има намеру, да у Србији подигне једну модерну фабр ику за изра ду греж-свиле.
Према сре дствима ко јима распола жемо, б ило би потребно, да нам
општина у свом а тару стави на располо жење земљиште у по вр шини о д о ко три
хектара, бесплатно.
У ко лико сматрате да би би ло од интере са за Ваше место, да се о ва
фабр ика, која б и у свом поч етном раду у пос лила око 400 ра дника, подигне у
Јаго дини, молимо Вас, да нас о то ме изволите обавестити, да би Вам упутили
наше пре дставнике, који б и с ве појединости са Вама утврдили.
Привилего вано акц. Друштво др жавних фабрика с виле
Претседник
Др Милан Хорватски с.р.
Помоћ ник Министр а финансија...“
Већ е налази, да ће по дизање фабрике свиле у Јагодини бити о д користи
по наш гра д, па зато на осно ву За ко на о општинама
Решава:
Да се о д оп штинског земљишта „Вашариште“, које посто ји поред
земљишта др жавног лозног и воћног расадника, у градском реону гр ада
Јаго дине, у ступ и бе сплатно површина о д тр и хектара у својину Пр ивилего ваном
акц. Дру штву државних фабрика свиле у Београ ду, ра ди по дизања згра да за
фабр ику свиле и остале потр ебне просторије.
Земљиште о двојити у саг ласно сти са претставницима фабрике свиле и
претставницима о вог Пог лаварства.
Три хектара земље на Вашаришту вреде, према данашњој про метној
вредности, 180.000 динара.
Са о вом је седница закључ ена.Деловођа
Оверавају град. већници
Пр етседник

Запи сник
Шесте (6) редовне седнице Већа Гр адског Пог лаварства у Јагодини
одржане на дан 10 новембра 1941 го д. у 2 часа по подне, у сали Гра дског
поглаварства у Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, од којих су сви примили позиве, осим двојице, који су на путу,
приступ љено је про зиву, па је ус тановљено да су на о ву седницу дошли
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већници: г. г. Клефиш Теодор, Настасијевић Лазар, Матејић Радисав, Бекерус
Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Др. Ву кићевић Богић, Илић Риста,
Ђорић Бранко, Јо цић С. Милан, Митровић Милутин, Нешић Миодр аг, Тасић
Христифор, Мо мировић Радосав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андре јевић
Андр а, Николић Илија, Степановић Душан, Симић Милутин, Милано вић Б.
Милан, Пантић Чедомир, Бабу дер Цветко, Ристић Светолик, Дамњано вић
Милутин, Лазаревић Живојин, Др. Путић Милан, у ку пно 27 већ ника.
Како је до шао довољан број већника за решавање у смислу Закона о
градс ким општинама, па претс едник г. Ђорђе вић Тома отвара седницу и
предлаже да се изаберу два већника за о веру записника.
Већ е једног ласно изабра за о вер аче г. г. Лазара Настасијевића и Бранка
Ђорића.
Прочитан је записник од про шле седнице који је примљен б ез приме дб е.
I бр. 6444.
Претседник г. Тома Ђорђ евић излаже Већу, да је Пог лавар ство доби ло
наредбу Начелника среза белич ког од 9. новембра 1941. год. којо м, на осно ву
тражења Сточ арске центра ле из Београда, тражи да оп штина града Јагодине
набави и преда начелству, о дносно претставнику Сточарске центра ле, 8 гр ла
говеда, ради исхра не становништва Београда. Овај број сто ке има се пре дати на
дан 10. а најдо цније 11. о вог месеца. Но вац ће се доб ити по максимираној цени.
Пошто се го веда не могу куп ити на пијаци по максимира ној ц ени већ по
знатно вишој, то б и се стока морала набавити или о д ималаца сто ке или да се
разлика плати, у случ ају купо вине на пијаци.
Моли да се о овоме диску тује и донесе потреб на о длу ка.
Г. М илан Јоцић говор и о томе, да наши земљорадници све до данас нису
поорали ни пос ејали жито, у след рђавог времена, те ако поч немо да кољемо
волове о ве зиме, онда ћемо остати без жита за идућу годину, јер ће по ља остати
незасејана. А то ће б ити о пшта штета. Ипак се наредба мора извр шити. Али се
мора имати у виду да је у Јагодини пијачан дан ср еда, и да се стока не мо же пре
набавити.
Г. Јосиф Бекерус излаже, да се становништво Београда одиста не мо же
снаб дети месо м и да се месо даје на купо не. Потреба за месо м је неопходна,
нарочито за сиротније стано вништво. Зато се овој наре дби мора у дово љити, по
предлогу претседника г. Ђорђевића. Ваља наћи начи на како да се о во изведе.
Што се, пак тиче Пиваре, он, као њен претставник, може и зјавити, да она сто ји
на распо ло жењу, да по ср азмери, по днесе о дговарајућ и терет.
У дискусији су уч ествовали још г.г. Илија Нико лић, Чедом ир Пантић и
Лазар Настасијевић, па Веће на основу ч л. 89 Закона о гр адским општинама
Решава:
Да се о бразује одбор већника о д шестор ице члано ва, који ће уредити
питање како набавке сто ке та ко и евентуа лне с ве друге потребе у вези тиме, као
и испоруку наб ављене стоке.
У овај о дбор Већ е бира већ нике г.г. Милана Јоцића, трговца, Јосифа
Бекеруса, директора Пиваре, Христифора Тасића, казанџију, Милутина
Митровића, по седника, Свето лика Ристића, трговца и Милутина Д амњановића,
месара.
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За купо вину стоке, као специјалисти из истог Одбора ће се узети г.г.
Милан Јоцић, Милутин Митро вић и Милутин Дамњановић, а за све о стало
уређене ове ствари одлуч иваће с ва шестор ица.
II
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је услед нере довних
прилика ово ј о пштини пао много већи тер ет него пре, нарочито око издржавања
многобројних избеглица као и наше градске сирот иње. Приходи оп штински
остали су скоро исти који су били у редовним пр иликама, а неверо ватно велика
скупоћа свију животних намирница изискуј е и по већа ње издатака које општина
редо вно по дноси, као што су плате, но вчане помоћи и.т. д. Нарочито се за
насту пајућу зиму мора по већ ати издатак на по моћ сирот ињи, којо ј се мора дати
огрев а у мног им случајевима и хр ана. Нови извор и прихо да морају се наћи,
инач е оп штина неће моћи да извр ши сво ју социјалну задаћу, у овим тешким
приликама. Пр етседник налази, да се мо же без икаквих незго дних пос ледица
завести пијачна такса на ћурке, ко је се сада отпочињу продавати у великим
бројевима код нас у Јаго дини, и то по врло високој цени. Право је произвођача,
који и иначе сваки свој прои зво д сада про даје по неверо ватно висо ким ценама,
поднесе једну незнатну жрт ву у корист јаго динске општине, на чијој пијаци
добија велике суме новца. Мо ли Већ е да о о вом е о длучи.
После спроведене дискус ије по овом питању, градско веће, на осно ву
Зако на о градским оп штинама, једногласно
Решава:
Да на сваку про дату ћурку или ћурана на пијаци и осталим местима гр ада
Јаго дине наплаћује на име таксе по 2-два динар а о д килограма, у корист касе о ве
градс ке општине.
Наплату ове таксе вр шити преко органа овог Пог лаварства на начин како
се наплаћују и остале пијачне таксе по надлежно о добреном пра вилнику.
III бр. 6446.
Претседник г. Тома Ђорђе вић го вори о великом терету који наша
општина по дноси ради издржавања избеглица и с воје сиротиње.
Морају се створити нови извори прихода, инач е општина неће имати
матер ијалне могућно сти да о вај терет по дноси, нарочито у насту пајућој зими
која је већ отпочела. Он налази да б и ваљало у дар ити нове таксе на биоскопс ке
карте, као и на шећер. Мо ли да се до несе о длу ка.
По о вом пр едлогу ра звила се дискус ија у којо ј је уч ествовало више
већника, после чега Веће, на осно ву чл. 88 За кон а о градским о пштинама
једногласно
Решава:
Да се у општини града Јагодине заведу нове таксе и то: 1) на биоскопс ке
карте по 2 – два динар а на сваку карту и 2) на шећер у ма коме об лику, који се
доноси у Јагодину, по 2 – два динара од килограма.
Наплаћену таксу по овој о длуци књижити као депозит и исплату вршити
по нало зима претсе дника Гра дског пог лаварства.
I V 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 оста так за пр ено с у буџ етску
108

Записници Градск ог п оглаварства у Јагодини

1941 годину, динара 182.001,66 која се сума предвиђа у предлогу бу џета за 1941
год. н а страни прихода парт. 1. позиц. 1.
По прописима чл. 122 Зак. о градским општинама предвиђ ено је да
остатак вишко ва после подмире ња оба веза једне буџетс ке го дине, мо же да се
унесе у буџет наре дне го дине и упо треб и за по криће редо вних расхо да.
О предњем извештавам Поглавар ство ради да љег по ступка, схо дно
прописима ч л. 122 за. О градским о пштинама.“
Већ е на основу чл. 122 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се прео стала готовина-вишак прихода над ра схо дима на ко нцу
буџетске 1940/41 године на дан 31 марта 1941 го д. у износу о д дин. 182.001,55
унесе у буџ ет Општине града Јаго дине за 1941 годину и употреби за покр иће
редо вних ра схо да.
V бр. 6448.
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је у Јаго дини дошао
поре д Српс ког оружаног о дреда и четнич ки о дре д, ради о др жавања јавне
безб едности. У четни ке су се уписа ли до ста млађих људи сирома шног стања,
који нису мог ли купити проп исане четничке капе-шубаре. Зато је он, на мо лбу
четничког војво де издао налог те је општинска благајна исплатила за наб ављене
шуб аре суму о д дин. 2276.- па мо ли Веће за одобре ње овог издатка.
Већ е на основу Закона о град. општинама
Решава:
Одобрава се издатак у дин. 2276,- за наб ављене шубаре сиромашних
људи уписаних у четнике.
Овај издатак расхо до вати на тер ет позиције на непре двиђене потр ебе, по
буџету за 19841 годину.
После о вога седница је закључена.
Де ловођа
Претседник
Б. Симић
Т .Ђорђевић
Оверавају
Градски већници
Лазар Настасијевић
Бранко Ђорић
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Запи сник
Седме (7) редовне седнице Већа Гр адског пог лаварс тва у Јагодини
одржане на дан 12 децембр а 1941 г. у 2 часа по по дне, у сали Гра дског
Пог лаварства у Јагодини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, о д којих су сви примили позиве, осим тро јице, ко ји су на путу,
приступ љено је прозиву, па је у становљено да су на ову седницу до шли већници
г.г. Клефиш Теодор, Уроше вић Драго љуб, Настасијевић Лазар, Таушано вић
Предраг, Матејић Радисав, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Ђорић Бранко,
Јоцић С. Милан, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Ненковић Ко ста,
Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Степановић Ду шан, Илић Сима, Симић
Милутин, Пантић Чедомир, Бабудер Цветко и Ристић Свето лик. Уку пно 20
већника.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о град. општинама, то пр етседник г. Ђорђе вић Тома отвара седницу и пре дла же
да се изаберу два већника за о веру записника.
Већ е једног ласно изабра за о верач е већни ке г.г. Лазара Настасијевића и
Светолика Ристића.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је при мљен б ез приме дбе.
После о вога пре шло се на дневни ре д.
I бр. 7501.
Прочитан је го дишњи завршни р ачун за буџетс ку 1940/41 го дину, из кога
се види да је укупних прихода са пр еносом преостале готовине из буџетс ке
1939/40 г. било 2,669,773.23 а у ку пних расхо да 2,487,771.57. Разлика о д дин.
182.001,66 налазила се у готовини кој а је у нета у буџет за 1941 го дину, као
приход.
По пре длогу пр етседника г. Т оме Ђорђевића Веће, на основу ч л. 88 и 122
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Одобрава се завр шни го дишњи р ачун за рачунску 1040/41 годину са
предњим износима, с тим да се упуте надлежној ко нтро ли ради дефинитивног
прег леда и о добрења.
Годишњи рачун је био изно шен на увид, по прописима закона, и на исти
није изјављена никаква жалб а.
II бр. 7502.
Прочитан је експо зе финансијског о дбора Већ а овог пог лаварства, кој им
извештава Већ е, да је проуч ио састављен буџ ет ове градске општине за 1941
годину, по ко ме расходи износ е дин: 2,555.000.- а приходи са редовним и
ненаплаћ еним пр ихо дима из ранијих го дина као и пренето м готовином из
1940/41 г., износе исто то лико, дин: 2,555,000.Финансијски о дбор је у експозеу детаљно изложио шта га је ру ко водило
да буџет за 1941 г. ут вр ди на горњу суму, и нарочито по двлачи да су лич ни
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расхо ди по предложе ном буџету мањи за дин: 75,270.- од оних у прошлој
буџетској години. Па пр едлаже Већу да овакав буџ ет усвоји са општинским
прирезом о д 50% као што је до с ада би ло.
Поре д овога и пре тседник г. Ђорђевић Тома излаже Већу, да је се са
изно шењем овог буџета много задоцни ло, ус лед нередо вних прилика у нашој
земљи, а ли се до с ада финансир ало по про шлогодишњем буџету као и на осно ву
одобрених о длу ка Већа. М оли да се пр едло жени о добри а та кође и Пра вилник о
финансирању, приложен у з буџет.
Већ е је пажљиво саслушало излага ње финансијског одбора у експо зеу,
као и излагање претседника г. Ђорђевића, па је нашло да су све позиције
буџетом предвиђене потреб е, као и то да је буџет састављен са упутствима
Министарства финансија, у колико се о дноси на фор малну стр ану, па га с тога
ваља одобр ити.
Решава:
Усваја се буџет Градске општине јаго динске за буџетс ку 1941 го дину,
онако како је пр едло жен и утврђен о д стране финансијског одбор а, 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 пр ире за,
који се има плаћ ати на основну поре зу који грађани о ве 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 р асхо ди
Дин: 2.555.000.И сло вима: два милиона п етстотина пе десет и пет хиљада динара. Т акође
се ус ваја предло жени пр авилник о финансирању по истом буџету, то јест
Правилник за извр шење истог бу џета.
III бр. 7503.
Прочитана мо лба бр.6161 о д 7. но вембра 1941.г. Фео дор е и Мило ша
Мило шевића, и збеглица из Руме, са станом у у л. Вој. Пут ника бр. 31, ко ја г ласи:
Доле потпи сати смо брат и сестра, избег лице из Ру ме, остали смо без
игде ич ега. И от ац и мајка су нам умр ли пос ле р ата. Њихову смрт је
проузро ковала и убрзала б ежанија и наша тешка судбина.
Ја сам уче ник VII ра зреда ги мназије, стар а 18 го дина. Мој брат,
трговач ки помоћни к, тешко се разбо лео и лежи у Јагодинској болници. До с ада
су о нама бригу води ли зет и сестра, мали чино вник исто избег лица, који је
такођ е у тешко м матер ијалном положају.
Апелује мо на – Вашу ху маност, Госпо дине претседниче, и најучтивије
молимо, да нам до делите мало багремових др ва и извесну новч ану по моћ, јер је
зет у могућности да нам с амо стан даје.
Болница ме је упут ила на Вас за по моћ, са којим б и могла по јача ти хр ану
мом бо лесном брату, пошто је о на први услов за његово оздрављење, а Бо лница
му то не мо же да пру жи.
У нади сам да ћете ми изаћи у су срет, јер се налазим у безизлазном
поло жају.
После краћ е диску сије, а на пре длог претседника, Веће на осно ву чл. 88
Зако на о градским опт инама
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Решава:
Да се Феодори Мило шевић, уче ници VII р азреда Гимназије у Јаго дини,
избег лици из Руме, и зда на име новчане по моћи 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, о д 1 јануар а до конца ју на 1942 го дине,
такођ е на име новчане по моћи за издржавање себе и болесног јој брата Мило ша.
Што се тиче помоћи у дрвима, то се оставља пр етседнику Гра дског
Пог лаварства, да јо ј и у то ме уч ини нужну помоћ, по својој оцени.
I V бр. 7504.
Прочитан предлог бр. 5239/41 који г ласи:
„Рок двого дишњег закупа две о пштинске њиве (зиратне земље) у Липару
истич е 1 но вембра 1941 г.
Заку п ове две њиве траје о д 1-XI-1939 г. до 1-XI-1941. г. за Динара
16.500.Да би се благовремено ове њиве издале по д заку п и на даље, потре бно је
да о томе Већ е овога Пог лавар ства до несе своју одлуку чл. 88 тач. 1 Закона о
градс ким општинама, те како би се б лаговр емено услови прописали и даље
поступи ло.
Већ е на основу чл. 88 тач. 1 З акона о гр адским општинама
Решава:
Да се оп штинске две њиве у Липару, чији је закуп истекао 1 но вембра
1941 г., издају по д закуп за једну го дину дана, то јест до 1 но вембра 1942
године.
На с луч ај да оп штина ово имање бу де про дала то ће пита ње бити ур еђено
са закупцем и купцем, по про писима закона, и то про писаним у словима.
Услове о заку пу да проп ише Гра дско поглавар ство 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 повр шина наше шуме, по постојећој
Уредби Врховног Во јног заповедника Србије, по 500 метара са једне и друге
стране пута: Београд- Лапово-Багрдан-Јаго дина, што ће изнети још неку хиљаду
куб. метара др ва за огрев.
Како наше грађанство не може да се снаб де дрвима, јер су и поред
максимираних цена, на овој пијаци веома ску па, то ће бити препоручљиво да се
дрва про дају гр ађанству за огрев, по цени коју Веће о дре ди.
Питање пр ево за др ва је једно те шко питање. Наши јаго дински раб аџије,
којих и иначе мало има, траже за превоз дрва из оп штинске шуме „Липар“ по
150.- од куб ног метра! Цена је веома висока. За то сам, вели г. пр етседник, пут ем
преговор а са на дле жнима из о ко лних се ла у таначио, да нам с е дрва пр евозе не за
новац већ за гас-петро леу м, који је сељацима потреб ан а нема га. Успео сам да
нам се о добри 1.000 лит. петролеума, а сељаци су пр истали да нам пре возе др ва
један кубни метар за један литар петро леу ма. Нешто ћемо превозити и нашим,
општинским, колима у ко лико о стали послови бу ду дозвољавали. Сечом дрва у
Липару ру ково де чувари шу ме по д надзором наших већника г. г. Миладина
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Манојловића, Миљка Кос тића, Симе Илића, а нарочито Мила дина и Миљка,
којима топло захваљуј ем на пре даном с тара њу.
После диску сије 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 шу ме „Липар“ продају по
300.- кубни метар, фра нко сто вар иште у општинском дворишту.
Од о вих др ва могу се сиро машним становницима као и избег лицама
давати извесне ко личине по нижо ј цени, па ч ак и бе сплатно, по нахођењу
Одбора кој и сачињава: претседник г. Миле Шохај и већ ници г.г. Драгољуб
Уро шевић и Јо сиф Величковић.
2) Да се оне количине др ва, које се не могу пр енети, про дају грађанству
по 250.- дин. по кубном метру,...општин. шума „Липар“ , с тим да се о преносу
има стар ати куп ац. И о ва цена мо же се смањити, по цени истога Одбора.
3) У пр во време не мо же се никоме усту пити више о д једног куб. метра и
увек се има во дити рачуна пр венствено о сиро машнијим становницима.
4) Да се куп и 1.000 лит. петролеума па ако мо же и више и за прено с др ва
уступи, а такође исплатити и у гото ву за пр енос дрва по погодби, у ко лико бу де
било потребно.
Исплата пада на терет о дговарајућ е по зиције на сечу и пре нос др ва по
буџету за 1941 год.
Уко лико се не исплати по буџету за 1941 го д. да се исплати на терет
идуће 1942 буџетске го дине.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Претсе дник
Б. Спасић
Оверавају
Градски већници
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Предлог буџета расхода и прихода
Градске општине Јагодинске
среза Беличког за 1941 годину
Износ
позиција

партија

позиција

Расходи

1

1

А. Лични расхо ди
П ринадлежност и о пштинских
службе ника
О пшта управна власт

2

1

2

Претсе дник(накнада за вршење
дужности) 36.000
Потпр еседник ( накнада за
вршење ду жности) 25.200
П ринадлежност и
админист рат ивног отсека
Деловођа ... 22.5001. правни р еферент .. 28.800
5 писар а по 14.850 74.250.4 писар а по 12.600 50.400
2 днев. зв. по 9.000 18.000.
Архивар .... 17.100

1

3

61.200.-

211.050.-

Принадле жност и отсека
рачуно водства
Благајник .... 22.500Рачуновођа-књиго вођа 22.500.3 таксат. по 11.070. 33.210.
2. мерач а по 10.800. 21.600.
1. мерач ..... 9.450.
2. пом. мерач а по 8.100 ... 16.200.1. контролор ....... 21.780.-
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1

4

П ринадлежност и санитетско г
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.-

1

5

Принадле жност и грађевинског
отсека
1. инжињер .... 28.080.1. геометар .... 8.700.-

1

6

36.780.-

Принадле жност и отсек личне и
имо вне безбедно сти
Ко мандир градске стр аже 15.300.Надзорни к страже ... 13.950.2. десетара по 9.900... 19.800.20 стра жара 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 то ка Арач. 7.200.1. добошар .... 9.000.2. циган. надз. по 2.250 4.500.-

1

7

306.450.-

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.-

8

107.100.-

89.550.-

959.370.-

16.000.-

16.000.-

П ензије
Чиновника и с лу жбен ика
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9

С пецијалне наг раде и додаци
Накнада градс ких већни ка
по чл. 78 З ак. о град. општинама

Б. Материјални расходи
Кредит на по вер љиве циљеве на
распо ложење пре тседнику

1.000.-

6.000.-

О пшта управна власт
3
На канцеларијски матер ијал:
наба вка писаћ их машина и
осталих канцелари ј. Потреба

25.000.-

На наба вку и штампање: пијач.
признаница, формулара, образаца
и др. потр еба

11.000.-

На наба вку: кантар. признаница,
рачуна и осталих књига, закона,
уредаба, повеза истих и др.
потреба

15.000.-

4

На наба вку и о пра вку намештаја

3.000.-

5

На претплату: слу жбе них новина
и др. часо писа

2.000.-

На осветљење у општинским
згра дама у ко јима нема е лектрич.
осветљења

500.-

На сечу и пренос дрва из оптин.
шу ме за огрев Пог лаварс тва,
шко ла, сиротиње, пут не трошкове
органа за жигосање горе ку повину
дрва и угља, пошумљавање голети
и др. потр еба

200.000.-

1

2

3

6

7
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8

9

10

11

12

4

На у вођење, о државање и
претплату телефона, телефон. и
телегра ф. таксе, по штанског
материјала, таксе и др.

1.000.-

На у вођење и о др жавање
електричног звона

200.-

На путне и по дво зне трошкове
часника, службеника и осталог
особља Пог лавар ства вам места
слу жбовања

10.000.-

На путне трошкове-паушал и
друго орга на Главне Контроле, за
редо ван пр ег лед докумената,
годишњих рачуна овога
поглаварства, надревизија истих,
по о добрењу Главне контроле

2.000.-

На уређење и о др жавање гробља,
откуп земљишта за прошир ење
истог и др. потреба

3.000.-

Лична и имовна безбедност
1

На наба вку и о пра вку ору жија,
муниције као и друге по требе за
градску стражу и притворенике.

1.000.-

2

За исхрану сиротних апсеника

1.000.-

3

За наб авку и о пра вку одела, обуће
и другог материјала и потребе за
градску стражу

35.000.-

4

5

На извођење и орг анизацију
пожарн е чете
На издр жавање ср еског нач елства
среза Белич ког
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6

7

5

На утамањивање паса, звера ди и
укоп авање истих и уг ину ле сто ке
и др. потр ебе

7.000.-

На наба вку матер ијала и др.
потреба за одр жавање у личног
осветљења и у зградама
поглаварства

20.000.-

Финансиј ска грана
1

Државној Хипотекар ној б анци,
ануитет по зајму о пштине
Јаго динске партз. 7015.
Првоб итни зајам постао 7. III.
1937 год.
Првоб итни 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.
338.000.сада редовна отплата

2

Бановинско ј болници у Јаго д. и
др. ван Јаго д., исплата бо лничких
трошко ва за о пштинску сиротињу
за раније го дине

10.000.-

„Јелица“ А.Д. Електр ичн а
центра ла у Јагодини, за више
утрошене електр ичне струје на
улич но 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 центр але чл. 4 т ач. 1.
Неисплаћено у то ку поменут их
година.

21.027,60.-

3
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4

5

6

7

8

9

10

11

При вилего ваном А.Д. за Силос
отплата пр ве рате са каматом о д
узетог зајма за ку повину
земљишта у Јагодини за подизање
силоса. Пр вобитни зајам 29. V.
1940. г. динар а 120.000.- исплата
за 6 година.

25.000.-

Влајку Ћирковићу, из Јагодине
општ. мерач. плата за вр еме од 1.
I V. до 14. VIII. 1940 г.
Неисплаћено јер није би ло
кредита.

4.145.-

Андреји Андр ејевићу, трг. из
Јаго дине. у зет угаљ за огрев
канцеларија у току 1940/41 а
неисплаћено

3.433,50.-

Миодр агу Спасићу, из Медевца,
узето сено за исхр ану опш. стоке у
току 1940/41 г. Неисплаћено јер
није било кредита.

9.823,20.-

Браћи Јовановић и Стојковић трг.
из Јаго дине у зете јарм е за исхр ану
стоке у то ку 1940/41 г.
Неисплаћено јер није би ло
кредита.

2.352.-

Светозару-Дац и Стој ковићу трг.
из Јаго дине, у зети зоб за исхрану
општ. стоке у току 1940/41 г.
Неисплаћено јер није кр едита.

7.135,20.-

Ристи Илићу и брату, трг. из
Јаго дине за узети сточни прибор у
току 1940/41 г. Неисплаћено јер
није било кредита.

432.-

Др. Милану Путићу, лекару из
Јаго дине, вађење и лечење зуба
општ. с лужбеницима у то ку
1940/41 г. Неисплаћено јер није
било кр едита.

500.-
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12

13

14

Љубисаву Никодијевићу, ко вачу
из Јаго дине, за оправку кола у
току 1940/41 године. Неисплаће но
јер није би ло кредита.

446.-

Младену Вељковићу, ко лару из
Јаго дине, за о правку општ. кола у
току 1940/41 године. Неисплаће но
јер није би ло кредита.

196.-

„Сименс“ А.Д. Београ д, у зет
електрични материјал-велике
лампе за у лич но осветљење у току
1940/41 г. Неисплаћено јер није
било кр едита.

831.340.-

Грађевинс ка грана
6

1

2

3

4

5

6

На опр авку и о др жавањер путева,
мостова, пропуста и друг их
објеката у атару пог лаварства

3.000.-

На опр авку, препр авку,
одр жавање старих и изградњу
нових зграда пог лаварства, шко ла,
ограда и ч ишћење доб ара,
уређење двор ишта, ч ишћење
нужника, димњака, матер ијал за
кланицу и др.

35.000.-

На награду и путне трошко ве ко ла
удирајуће комисије за пр еглед
општ. грађе вина

1.000.-

На опр авку-одржавање с таре и
изградњу нове калдрм е, тротоара,
канализације и др. по улицама.
На опр авку старих и изградњу
нових клу па на пијаци, о пшт.
пар ковима, сквера и др. потр еба.
На бетонирање тротоара по
улицама.
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7

8

9

10

11

12
13

14

7

На наба вку но вих и опра вку
старих ваг а, кантара и других
мерила, као и плаћање та ксе за
жигосање и других потреба.
На наба вку но вих и опра вку
старих пољопривредних,
технич ких и грађ. справа и а лата.
На наба вку и о др жавање пу мпи,
чесама и бу нар а као и других
потреба.
На о др жавање пијаца: огра да,
оправка калдрме на пијаци и др.
потреба.
На регу лисање и чешћење реке
Белице и Лугомира, откуп
земљишта за про шире ње ист. и др.
потреба, у атару Пог лаварства.
Фо нду за регу лациони п лан
варо ши Јагодине.
На експропријацију земљишта за
регулисање и про ширење у лица и
путева у атару Поглаварства.
За довр шење нове зграде основне
шко ле у Јагодини.

4.000.-

2.000.-

2.000.-

2.000.-

2.000.2.000.-

4.000.32.000.-

Народно здравље
1

2

3
4

На путне и по дво зне трошкове
болеснима за упут у Пастеро в
завод, купо вину серу ма и др.
потреба за шпр ицање против
беснила.
На наба вку и исплату лекова за
сиротињу за раније и ову годину и
плаћање бо лничких тро шкова за
ову го дину.
На трошко ве за сузбијање
зара зних бо лести- епидемије.

1.000.-

10.000.1.000.-

На наба вку и исплату лекова,
плаћање бо лничких тро шкова у
других потреба за ову и раније
године, за слу жбе нике, служитеље
и др. особља о вог пог лаварства чл.
28. и 31. Статута.
12.000.-
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8

Социјално ста рање
1

2

3

4

5

6

9

На новчану по моћ и др. потреба
општинској сиротињи и при
сахрани.
На новчану по моћ разним
хуманим, науч ним, патриотским,
витешким и др. у становама.
На помоћ пензио ном фо нду
слу жбеника и слу житеља овог
поглаварства.
На издр жавање сиротиње
смештене у До м стар аца и с тари ца
у Јагодини.
На осигура ње радника код Окр.
уреда за О.Р. и плаћање лекова и
болнич ких тро шкова у
евентуа лним с лучајевима на општ.
грађевинама и др. радовима.
На издр жавање оп шт. санитет.
амбуланте, наб авка лекарских
инстру мената, завојног
материјала, лекова и др. потр еба.

100.000.-

100.-

10.000.-

20.000.-

1.000.-

4.000.-

Трго вина, инду стрија и за нат.
1
2

10

На издр жавање Струч не про ду жне
шко ле по буџету
На издр жавање Шко ле трго вач ке
омладине по шко л. Буџету

40.190.14.720.-

О пштинска пр ивреда
1
2
3

За куповину с токе за општинске
радо ве.
За наб авку хра не за о пштинску
стоку: сено, зоби и др. потр.
На о др жавање во зног пар ка:
наба вка но вих, оправка с тарих
кола, с точног и запре жног
прибора и материјала, мазива,
потков стоке и друго, као и
наба вка и о др жавање ау томоби ла.
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4

5

11

На исплату дуговане и те кућ е
порезе, пр иреза и допунске таксе
на општинска имања.
На наба вку лекова за општинску
стоку.

15.000.1.000.-

О стали расходи
Разни изда ци
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

На спорне, пре носне и ос тале
таксе ко д власти и су дова, ог ласне
таксе, трошко ви по с поровима,
адвокатске награде и др. по требе.
На рео шко ве за о државање вашара
уређење и одржавање вашар ишта,
награде и путне трошкове
ветр инара и др. потребе.
На уређење и о др жавање пар ко ва
и сквера, о државање спо меника у
скверу, ограда и друг их потр еба,
као и плаћ ање Јо сифу Цикеку дин.
4.500- за уређ ење сквера ко д
споменика у Јаго дини.
На трошко ве за об ављање
државних и градских светко вина и
слава и др. потреба.
На трошко ве: наб авка матер ијала,
плаћање кирије за зграду и др.
потребе Катас. Управе у Јаго дини.
На уређење вароши: ч ишћење
улица, засађивање украсних
дрвета и др. потреба.
На осигура ње згра да овог
Пог лаварства и др. објеката од
пожара.
На наба вку и о др жавање таб ла
путоказа у атару Пог лаварства.
На плаћање др жавне трошарине за
утрошену струју е лект. Осветлења
и у згра дама Пог лаварства.
На трошко ве за извођење
припрема за заштиту од напада из
ваздуха.
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5.000.-

2.500.-

10.000.-

1.000.-

6.000.-

2.000.-

5.500.1.000.-

7.000.-

2.000.-
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11

12

На трошко ве и потребе за
изб еглице, заробљенике, циганејевреје, рањ енике, срп ски
наоружани одред и др. потребе.

40.000.-

Народна просвета
1

13

На издр жавање Др жавне народне
(основне) шко ле по шко л. бу џету

85.078.-

Н епредвиђени расход и
1

2

Кре дит за недо вољно пр едвиђене
материјалне р асхо де по с вима
гранама буџета
Кре дит за непр едвиђене
материјалне р асхо де по с вима
гранама.

290.038,10.2.555.000.-

Уку пни расхо ди

1

120.000.-

Б. П РИ ХО ДИ
Пренета готовина из 1940 /41.
1

2

По закључ ку дневника касе за
1940/41 г. пренета готовина.

182.001,66

Редовни приход и:
1

3

Прирез-мањак пр ихо да према
расходина, кој и се има наплатити
на име оп штинског прире за.
Пре ма извештају Пореске управе
у Јагодини, основна поре за по
распоре ду варо ши Јагодине за
1940 г. износи дин. 1.313.828,60
што чини разрез на заокругљену
цифру по 50%

656.910.-

Та кса:
1

Од молби, уверења, пресуда,
потврда, пр еписа,-Т. бр. 333-378
Зак. о таксама
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2

3

4

5
6
7
8

9

10
11
12

13
14

4

Од издавања нових и прено са
старих пасо ша,-Т. бр. 379 За к. о
таксама
Од изно шења ђубрета и
сметлишта из приватних домова и
дворишта, Т. бр. 383 Зак. о
таксама
Од туцане и млевене и продају
туцане кафе,-Т . бр. 396 Зак. о
таксама
Од пијачарине,-Т бр. 397 Зак. о
таксама
Од запр емање тротоара,-Т. бр. 396
Зак. о таксама
Од мерине- кантарине по закону о
мерини
Од про даје бо зе, воћа, посластица
свих врста, пекарс ког про извода и
остало по у лицама,-Т . бр. 399 За к.
о таксама
Од дозвола за стајање фијакера,
аутобуса и других ко ла на
одређеним станицама,-Т. бр. 402
Зак. о таксама
Од такса за др жање паса,Т.бр.406 Зак. о таксама
Од такса за истицање и држање
фир ми,- Т. бр. 404 Зак. о таксама
Од заба ва, биоскопа, пре става
свих врста, пр еноћ иште путника и
др.,-Т. бр. 407 Зак. о таксама
Од кланичн е таксе за клање сто ке
на опшр ин. и другим кланицама
Од такса за употребу мртвач ких
кола

25.000.-

10.000.-

1.000.345.000.6.000.114.000.-

400.-

200.100.10.000,-

1.000.250.000.1.000.-

Трошарина
1

5

Од механског-кафанског акциса

7.000.-

Приход и од имањ а:
1
2

Од закупа о пшт. дућ ана у ул
Вој воде Степе бр. 3
Од закупа 2 њиве више
вашари шта и Лозн. расадника
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3
4
5
6

6

Од закупа 4 парце ле- њиве у
Липару
Од закупа 2 њиве у месту зв.
„Липар“
Од закупа 5 дућана на великој
пијаци
Од закупа 2 општинске њиве код
гробља

10.000.8.250.11.920.1.450.-

Разни приходи
1
2
3
4
5
6

7
8

9

7

Од вашарских такса и др. прихо да
Од такса за по пашу стоке на
општинској утрини
Од исхрану ма нгуп с токе
Од при лога за општинску
сиротињу
Од новчаних казни и замене
затвора по пре су дама и решењима
Од грађана за зау зето оп шт.
земљиште изласко м на
регулацио ној линији
Од про дате општинске стоке
Од прихода за израђени бето нски
тротоар испред имања пр иватних
за раније и ову годину
Од откупнине лич ног рада за
оправку општин. путева чл. 16
Пра вилн. о употре би народне
снаге

15.000.2.000.100.10.000.2.000.-

2.000.30.000.-

90.000.-

10.000.-

Дугова ни приходи
1

2

3

Од општин. прир еза за раније и
1940 год. Потражује се на кр ају
буџетске 1940/41 г. од пр едвиђене
суме дин. 607.701,23 а предвиђ а се
за наплату
Од П. Ј. Клефиша- Фабрика салама
и сухомеснате робе из Јагодине, за
време о д 1.I V.1940 г. до 31.
III.1941 г. ресто пр едвиђа се бруто
дин.
Од бив. рачунопо л. Саве Пајевића
из Јаго дине, по дуговању и
потраживању.
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188.000.-

195.000.-

1.500.-

мр Добривоје Јовановић

4

8

Од Ду шана Д. Вељко вић а, кројача
из Јаго дине, кирија за општ. дућан
у ул. В. Степе за месец март 1941
године.

80.-

Разне не предвиђене приходе
1

Од непредвиђ ених прихо да

130.368,34
2.555.000.-

Укупно приход и
Рекапитулација

2.555.000.2.555.000.-

А. Расходи уку пно динар а
Б. Приходи, укупно динара

На основу ч л. 118 Зак. о градским оп штинама Веће Гра дског
поглаварства у Јагодини, у својој пуно ј седници о држаној 12. децембра 1941
године, а по предлогу Финансијског о дбора прег ледао је о вај буџет Гра дског
поглаварства у Јагодини, за буџетс ку 1941 годину, па је нашло, да потпуно
одго вара могућнос ти грађана у о дно су пре двиђених прихода као и општинских
потреба у о дносу пре двиђених расхо да у обострано изра внатим сумама од
динара 2.555.000.- па га ут врђује с тим да законску снагу има о д виших
10
надлежних власти буде о добрен.

Запи сник
Осме (8) р едовне седнице Већа гра дског пог лаварства у Јаго дини,
одржане на дан 18-осамнаестог децембра 1941 г. у 2 часа по подне, у сали
Градског поглаварс тва у Јаго дини.
Дневни р ед
(следећи) :
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, од кој их су сви примили по зиве, ос им осмори це, од ко ји су неки на
путу а друг и бо лесни, приступљено је про зиву, па је установљено да су на о ву
седницу до шли већници г. г : Урошевић Драго љуб, Бекерус Јосиф, Велич ко вић
Јосиф, Тасић Јован, Станој евић Тихомир, Ђорић Бра нко, Јоцић С. Милан,
Митровић Милутин, Нешић Мио драг, Момировић Радосав, Костић Миљко,

10

Решењем М инистарства финансија б р. 45086/II од 23 децембра 1941, одобрен је овај
буџет општине града Јагодине за буџетску 1941 годину (период април-децемб ар), са
укупном сумом расхода од динара 2.555.000.-, прихода динара 1. 898.090.- и мањка
прихода динара 656.910.- који се има покрити градск им прирезом од 50% на основи
држав ни непосредни порез к оји износи динара 1.313.828,6 0 .
23. д ецембра 1941. у Београду
По наред би Министр а финансиј а, В иши сав етник.
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Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Степановић Ду шан, Маној ло вић Миладин,
Симић Милитин, М илано вић Б. Ми лан, Пантић Чедо мир. Укупно 18 већника.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о град. општинама, то пр етседник г. Ђорђе вић Тома отвара седницу и пре дла же
да се изберу два већника за о веру записника.
Већ е једног ласно изабра за овераче већнике г.г. Јос ифа Велич ко вић а и
Драгољуба Уро шевића.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је примљен б ез примедб е.
После о вога прешло се на дневни ред.
I бр. 7802
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да су ч л. 29 Уре дбе о
државном буџету за 1941 г. од 1 апри ла 1941 г (Службене но вине Краљевине
Југос лавије бр. 74) укинути проп иси тар. Броја 382 За кона о таксама по кој има је
до тада наплаћивана кланич на такса у кор ист касе о ве о пштине, а до нети но ви
прописи кој и г ласе:
Чл. 29.
За клање сто ке на по дручју оп штина и градо ва могу општине
наплаћи вати таксе. Наплату о ве таксе о добрава за гра до ве Министар финансија
а за о стале општине надле жан ба н.
При наплати о ве таксе од индустријских пр еду зећа за прераду меса ко ја у
смислу става 2 ч л. 91 За кона о ра дњама употребљавају властите напра ве за
клање под ветеринар ским надзором, има се одбијати о нај део, који одговара
отпадајућем износу трошкова за одржавање и амотр изацију општинске кланице
и тро шкове ветеринар ске слу жбе око клања и прег леда стоке и меса.
Дано м ступања на снагу ове уре дб е пр естају важити прописи тар. Броја
382 таксене тарифе Закона о таксама.
Сви важећи про писи појединих оп штина о наплати таксе за клање сто ке
имају се одмах саобразити о вој уредби.
Наскоро после ове одредбе уредбе наступиле су ратне пр илике и
окупација наше др жаве, услед чега све до сада није донета саг ласна о длу ка
Већ а.
Досадања такса за клање наплаћ ивана је о д овдашњих месара и оста лих
који кољу на о пштинској кланици по 0,80 дин. од килограма, а о д инду стри јских
предузећа, која кољу у својим кланицама, по 0,25 дин.
Предлаже, да се донесе о длу ка о саображавању предњим прописима ч л.
29 Уредбе о др жавном буџ ету.
Градско веће, на о сно ву изно шеног и ч л. 88 Закона о гра дским
општинама
Решава:
Да се у бу џетско ј 1941 го дини наплаћу је на по дручју о пштине гра да
Јаго дине, у корист општинске касе, кланич ка т акса и то:
1) За клање крупне и ситне стоке у општинској кланици по 0,80 од
килограма
2) Поред о ве таксе за клање наплаћиваће се за шурење на оп штинској
кланици:
а) за праса д до 20 килограма тежине
Дин. 5.б) за свиње и пр асад преко 20 килогр ама
Дин. 10 о д брава
129
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в) Индустр ијска предузећ а, ко ја ко љу у сво јим прописним кланицама
плаћаће општини на име таксе по 0.25 (двадесет пет пара дин.) од једног
килограма за о не количине које се потро ше у о вом граду.
У смислу о ве о длу ке Градско пог лавар ство ће учинити даље шта треб а, у
погледу наплате кланичке таксе за о ву буџетску го дину.
II бр. 7803
Претседник г. Тома Ђорђе вић излаже Већу, да дос адањи нач ин изно шења
ђубрета из вароши није доб ар ни са хиг ијенске ни са материјалне стран е, јер
општину стаје много новаца како на плату кочијаша тако и на исхра ну сто ке,
оправку ко ла итд.
Предлажемо: да се ђубре са улица и пијаце, као и оно из општинске
штале гр ада, по условима ко ји ћ е се про писати, а што се тич е изно шења ђубрета
из варо ши пре длаже, да с е оно изда под закуп.
Поводо м о вога развила се дискусија.
Г. Милан Јоцић: излаже начин за изно шење ђубрета. Тим поводом
наво ди, да ч истач и клозета просипљу ђубр е по путу и јарковима, то се смра д и
нечистоћа разноси на велику опасност о д заразних бо лести. Затим го вори о
сенгрупу До ма глу вон емих и Учитељске шко ле, који би требало да се преуре де,
да би пропуштали воду, јер су у дну бетонирани и сада се о д воде кој им се
умивају лица брзо напуне.
Претседник г. Ђорђевић каже да ћ е се у потреб ити хитне мере против
чистача клозета.
Г. Драг. Урошевић го вори, да је потребно увести оба везно изно шење
ђубрета, у интересу чи стоће.
После го вора јо ш и већника г.г. Бранка Ђорића и Ду шана Степановића а
на осно ву ч л. 88 тач. 1 и З ако на о гра д. о пштинама Веће
Решава:
1) Да се изно шење ђубрета из града и са пијаце изда под закуп по
усло вима, које ће Пог лаварство проп исати.
2) Да се ус меном лицитацијом прода ђубре из оп штинске штале, по
усло вима. Поче тна цена има б ити 2.000.- динара.
III бр. 7804
Прочитана мо лба бр. 7753/41 Живојина Никчевића, Војислава С.
Алексића и Исидор а Антић а, слу житеља Јаго динске основне шко ле
(Вежбаонице Учитељске шко ле) која г ласи:
Градско веће је донело о длу ку да се сиро машним службеницима
Пог лаварства изда извесна зимска помоћ, с об зиро м на њихово стање и пр илике
под којима се с лужбеници налазе.
Како смо и ми слу жбеници Пог лаварст ва-служитељи осно вне шко ле са
плато м бруто 900.- дин. месечно, то смо у истом по ложају службеника
Пог лаварства који су примили по моћ.
Учтиво мо лимо градско веће да своју одлуку о по моћи протегне и на нас,
те нам додели помоћ као и о сталим слу жбеницима.
Већ е налази да је молба опра вдана и да именоване треба помоћ и у овим
данима т ешке с ку поће, па на основу чл. 88 т ач. 1 Закона о градским општинама
Решава:
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Да се Живојину Никчевићу, Во јиславу С. Алексићу и Исидору Антићу,
служитељима Јаго динске о сно вне шко ле ( Вежбао нице Уч итељске шко ле)
исплати једномесеч на плата у бруто износу без одбитака, на име зимске помоћи,
свако м по 900.- динара, што укупно чини 2.700.- две хиљаде и седам стотина
динара.
Исплату извршити на терет по зицијена непредвиђене расхо де буџета
овог Пог лавар ства за 1942 го дину.
I V бр. 7805
Претседник г. Тома Ђорђевић пре длаже да се избер е Одбор за
додељивање обућ е, која је примљена о д Центр але за кожу о д 500 пари. Веће, на
основу ч л. 88 З акона о град. општинама
Решава:
У Одбор за по делу обуће по у пуству Центр але за кожу б ирају се т.г.
1) Тихомир Станој евић, градски већник, 2) Трифун Ђурић, трговац, 3) Душан
Милојковић, обућар, 4) Миливој е Стојано вић, упр ав. Основне шко ле, 5) Милета
Груј ић, учи тељ, 6) Димитр ије Мишић, директор Гимназије, 7) Јелена С.
Шоха јевић, Ко ло српс ких сестара.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Претседник
Б. Спасић
Оверавају
Градски већници
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Запи сник
Девете (9) редовне седнице Већа Гр адског пог лавар ства у Јаго дини,
одржане на дан 10-десетог фебруара 1942, у 2 часа по подне, у сали Гра дског
поглаварства у Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је ус тановљено да су на ову седницу по звани сви градски већници
од којих су сви примили позиве, осим десеторице, који су неки на путу а други
болесни, пр иступљено је прозиву, па је устано вљено да су на ову седницу
дошли већн ици г.г. Клефиш Тео дор, инду стри јалац, Урошевић Драгољуб,
Бекерус Јос иф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Вукићевић Др. Богић, Илић
Риста, Ђор ић Бранко, Јоцић Милан, Митро вић Милутин, Нешић Миодраг,
Тасић Хри стифор, Момировић Радосав, Кос тић Миљко, Милосављевић
Петроније, Андрејевић Андра, Нико лић Илија, Степано вић Ду шан, М аној ло вић
Миладин, Симић Милутин, Милано вић Милан, Пантић Чедо мир, Ристић
Светолик, Лазаревић Живојин и Стој ко вић Анђ елко.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о градским оп штинама, то претседник г. Ђорђ евић Тома отвар а седницу и
предлаже да се изаберу два већника за о веру записника.
Већ е једног ласно изабира у а о верач е записника г.г. Ристу Илића и
Светолика Ристића.
Прочитан је записник од про шле седнице који је примљен б ез приме дб е.
Пос ле о вога прешло се на дневни ред
I
Претседник г. Тома Ђорђе вић излаже Већу да је Начелство сре за
беличког актом бр. 394 од 27-I-1942 го д. доставило наређење виших власти, да
срез белички треб а да испоручи за исхра ну пасивних крајева Србије 400.000 кгр.
пшенице и 2.000.000 кгр. ку куру за. Сра змерно разре заном оброку на оп штину
града Јагодине ра зрезано је да испоручи до кон ца 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 о вом питању, па је Веће, на ос нову ч л.
Зако на о градским оп штинама донело о во
Решење:
Бира се одбор већника који ће извршити ра зрез о давању пшенице и
кукуруза на поједине гр ађане гр ада Јагодине. У тај одбор да уђу већници г.г.
Предраг Таушано вић, Бранко Ђорић, Милан Јоцић, Драгољуб Уро шевић и
Миљко Кост ић.
Да изра де списак и предаду га претседнику а затим да Веће поно во
решава.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Претседник
Б. Савић
Градског пог лаварства
оверавају градски већници
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Запи сник
Десете (10) ре до вне седнице градског већа Гр адског пог лавар ства у
Јаго дини, о држане на дан 17-седамнестог фебруара 1942 године, у 3 ча са по
подне, у градској кући, у Јаго дини.
Дневни р ед:
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, о д којих су сви примили позиве, осим двојице, који су бо лесни,
приступ љено је про зиву, па је ус тановљено да су на о ву седницу дошли
већници: г. г. Клефиш Тео дор, Уро шевић Др агољуб, Настасијевић Лазар,
Таушановић Предраг, Бекеру с Јосиф, Величковић Јосиф, Спасић Јован,
Станојевић Тихомир, Илић Риста, Ђор ић Бра нко, Јоцић С. Милан, Митро вић
Милутин, Нешић Мио др аг, Тасић Хри стифор, Момиро вић Радоса в, Ненко вић
Коста, Костић Миљко, Мило сављевић Петрон ије, Андре јевић Андра, Нико лић
Илија, Степановић Ду шан, Мано јловић Миладин, Симић Милутин, Милано вић
Милан, Пантић Чедо мир, Ристић Светолик, Д амњановић Милутин, Лазаревић
Живојин, Др. Пушић Милан, Стојковић Анђелко. Уку пно 30 већни ка.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смислу ч л. 71 З ако на
о гра дским оп штинама, то пр етседавајући потпреседник г. М илоје Шохај отвара
седницу и предлаже да се изаберу два већника за о веру записника.
Већ е изабира за о вераче већ нике г.г. Тихомира Стано јевића и Симића
Милутина.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је примљен б ез примедб е.
После о вога пре шло се на дневни ре д.
I бр. 1696.
Претседавајући, потпреседник г. Миле Шохај излаже, да се на прошлој
седници Већа 10. овог месеца изабра н у жи одбор већ ника, који је ра зрезао
количине кукуруза и п шенице на по једина лица града Јагодине, ко лико треба да
предаду по максимираној цени, а према нар еђењу кој е је Пог лаварству
доста вљено од стр ане Начелника сре за беличког актом о д 27. ја нуара 1942 г. бр.
394, који гласи:
„На основу наређе ња Житарске централе бр. 8033 од 2 ов. месеца и
поно вног усменог наређе ња на дан 24 ов.м. о д 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.
Наче лство је пр едњу количину пшенице ра зре зало на све оп штине овога
среза, с об зиром на статистичке по датке кој им р аспо лаже о засејавању
површина пшеницом и ку курузом, као с обзиром на ро дност земљишта у
појединим општинама, па је на ту о пштину припа ло да има дати:
Пшенице 35.000 кгр. и ку куруза 80.000.
Испорука о ве количине има се извршити у току месеца фебруара у три
одсека. Први отсе к 1/3 до 1-III-т.г. Испорука има се вршити Земљораднич кој
житарској задрузи у Јаго дини, која је овла шће на као једина да пр еузме жито и
исплаћу је по максимираној цени.
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Зако ном је забрањена свака с лободна продаја. Ко про да с лободно и куп ац
и про давац бић е ка жњени телесном казном до 25 батина.
Доставља се тој општини на тачан посту пак, с наређењем да се одмах
приступи разрезању ко личине жита. За сваки нехат биће строго кажњени
претседник општине, а со пственицима биће бесплатно о дузети жито са строгом
казно м“.
Одбор већн ика извр шио је разрез по списку, који по дноси Већу на
решење.
Прочитан је, затим, списак лица са извршеним разрезом, после чега је
настала дискус ија у којој су учествовали већ ници г.г. Јован Тасић, Јосиф
Бекерус, Драг. Уро шевић, Милутин Симић, Јосиф Величко вић, Бранко Ђорић,
Милан Јоцић, Предраг Таушано вић, и Лазар На стасијевић.
По исцр пљеној диску сији Већа, на о сно ву ч л. 88 Закона о гра дским
општинама
Решава:
Да пре даду З емљораднич кој житарској задру зи у Јаго дини кукуруз и
пшеницу по максимираним ценама, ради исхране стано вништва пасивних
крајева Србије и то:
кукуруз
пшеница
1.
Браћа Таушано вић, поседници:
кукуру з 15.000 - пшен. 6.000
2.
Илија Митровић, поседник
7.000
4.000
3.
Парн а 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 Мар ковић и сино ви, трговац
2.000
1.000
8.
Драгутин Прокић, трговац
3.000
500
9.
Јован Тасић, власник млина „Морава“
3.000
2.000
10.
Браћа Младено вић, млинари
1.000
1.000
11.
Петар Нико лић, 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 Нико лић и Јован, трговци
800
300
17.
Филијала земљорадничке набављач ке задруге 2.000
1.000
18.
Чиновничка наб ављач ка задруга
500
200
19.
Живко Бурић, казанџија
500
200
20.
Даца Стојковић, трговац
1.000
500
21.
Драги Ђокић и Вучко Стојановић, трго вци
500
500
22.
Милу н Дејано вић, трго вац
200
100
23.
Милан Дејанов ић, трговац
100
50
24.
Радивоје Ђокић, земљорадник
200
100
25.
Риста Илић и брат, трговци
600
200
26.
Др. Света Шоха јевић, лекар
1.000
500
27.
Станислав Поповић, казанџија
200
100
28.
Милан Радо вановић, пекар
200
100
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Милен Ж. М ладено вић, трговац
Видан Т аушано вић, месар
Борисав Ђорђевић, кафеџија
Илија Мари нко вић, кројач
Бора Јоц ић, трговац
Димитри је Јовичић, трго вац
Светислав Сладоје вић, рентијер
Петар Кузмановић, трговац
Славко Донић, кафеџија
Милутин Крстић, трго вац
Добривоје Мар ковић, трго вац
Гвозден Џелатовић, адво кат
Момчило Симић, е ко ном
Милутин Ж. Крстић, трго вац
Ванђел Николић, земљора дник
Светислав Мар ковић, е коном
Тома Ђорђе вић, адвокат
Милан Додић, трговац
Максим Миладиновић, земљорадник
Радашин Мило шевић, пензионер
Лазар Настасијевић, а дво кат
Милан Нико лић, пензионер
Радња Свет. Симића, трго вац
Јован Љ. Марко вић, трговац
Милутин Симић, опанчар
Душан Милојковић, обућар
Драга Ар анђеловић, пензионер
Вукашин Манојло вић, абаџија
Огњан Милић, коч ијаш
Милоје Анђелковић, трго вац
Милета кнез Мило јковић, бонбонџија
Роска Аризановић, до маћи ца
Милутин Гајић, предузимач
Душан Мраовић, трговац
Јосиф Стрен ка, лимар
Миле Шарчевић, месар
Бора Лу кић, трговац
Бошко Сто јано вић, сто лар
Милутин Васић, земљорадник
Благоје Милошевић, земљора дник
Коста Миро ња, трговац
Милан Мла деновић, ракиџија
Богдан Радосављевић
Сима Илић, трговац
Света Ристић, трговац
Радос ав Николић, трго вац
Драги Стојиљко вић, кафеџија
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300
50
50
50
100
300
100
300
300
100
100
100
300
50
50
200
100
50
100
50
100
200
1.000
200
100
50
200
100
50
50
200
200
50
100
100
300
300
200
200
50
100
200
100
100
50
200

-

100
30
30
100
200
150
200
100
100
50
30
50
100
50
20
50
50
100
500
100
100
50
50
100
100
30
30
50
100
150
50
100
100
30
150
100
100
50
100
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Милојко Љуби мировић, трговац
Живојин Недељко воић-Митровић, трговац
Јован М. Марковић, трго вац
Марко и Милу тин Лукић, трговци
Зорка Јанко вић, у дова
Сто јан Стамато вић, земљорадник
Мика Коцић, воскар
Драгољуб Богојевић, земљор адник
Андр а Андрејевић, трговац
Љуба Младеновић, пекар
Драгутин Митровић, п ензио нер
Петроније Милосављевић, трговац
Ташко Т омић, ракиџија
Игњат Стој иљковић, циг лар
Ђурђе, ракиџија
Др. Милан Путић, лекар
Станимир Петровић, трго вац
Миладин Манајло вић, земљорадник
Божидар Ми лос ављевић, абаџија
Мика Крстић, трго вац
Драги Анич ић, пекар
Александар Марко вић, хоте лијер
Мијако По повић, хотелијер
Брана Мар ковић, референт
Милан Милановић, „Тивар“
Радој е Радој евић, трговац
Миле Шохај, а потекар
Светислав Ђорђевић, крој ач
Мијајло Ву кић евић, трго вац
Павле Црнковић, трго вац
„Висунг“ а.д.
Коста Ненко вић, књижар
Стаменковић и Раденковић, каменорезач
Чедо мир Анђелко вић, рабаџија
Тодор Божовић, еконо м
Станко Миладино вић, лимар
Момчило Велич ко вић, трговац
Михајло Филиповић, трговац
Јосиф Ве лич ковић, часовничар
Светомир Грујић, трго вац
Гвозден Ђу кић, ткач
Љубисав Мило јевић, о панчар
Чедо мир Ђорђевић, лимар
Славко Миловано вић, кафеџија
Радо мир Нико лић, трговац
Миладин Пешић, лонч ар
Милашин Алексић, кафеџија
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800
200
100
200
500
200
100
50
50
100
300
100
100
50
50
200
100
30
200
100
100
50
300
100
50
100
100
50
50
200
50
100
50
100
50
100
50
200
200
200
50
100
100
50

-

500
50
100
100
100
50
150
200
100
50
20
100
20
100
50
30
200
50
50
100
50
200
100
50
100
50
100
50
50
100
-
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Миодраг Нешић, трго вац
Наст. Драг. Максимовић, гребенар
Лепосава Таврић, у до ва
Видоје Т аврић, пиљар
Благоје Милановић, трго вац
Владимир Демјаненко, пекар
Славко Степановић, кафеџија
Будимир М ило шевић, ко вач
Милорад Цветковић, еко ном
Јован Стефано вић, кафеџија
Даница Игњ ато вић - „Диче“
Душан Попо вић, адво кат
Јован Вучковић, ракиџија
Бенедикт Демијаненко, трговац
Милутин Д амњановић, месар
Миле Мило јковић, месар
Миодраг Ве љко вић, месар
Обре н Милетић, железничар
Фемка Гру јић, домаћица
Борисав Стојановић – Кос тић, земљора д.
Миле Петко вић, обућар
Драгутин Мраовић, предузимач
Ђурђе Ристић, пекар
Сава Ку змановић, трговац
Драгољуб Јоцић, трго вац
Милан М. Нико дијевић, млинар
Драги Урошевић, бравар
Миљко Кост ић, трговац
Христифор Тасић, казанџија
Арса Андоновић, предузимач
Бранко Ђор ић, ракиџија
Милан Радосављевић, влачар
Станоје Цветко вић, опанчар
Љуба Мало вић, сарач
Живојин Нико дијевић, ковач
Радо ван Аћ имо вић, трговац
Будимир Ћирковић, кафеџија
Јеленко Војиновић, капаџија
Светислав Антић, опанчар
Радо мир Радовановић, пекар
Радој е Петровић, пензионер
Анђелко Стојковић, предузимач
Мило ван Цветковић, земљора дник
Момчило Васић, жел. чиновник
Данило Стефановић, трг. пом.
Јован Богдановић, месар
Љубисав Јо вано вић, кафеџија
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Драгутин Васић, земљора дник
Иван Алексић, кочијаш
Раду нка Милој ковић, трго вац
Станоје Живано вић, вунар
Ђурђе Савић, абаџија
Светомир Петровић, трговац
Адам Марковић, бравар
Света Гајић, ракиџија
Зарија Веселиновић, р акиџија
Маса Андре Жи вко вића, адвоката
Кузман Пу шић, еконо м
Јелица А.Д.
Бекерус Јосиф, дир. Пиваре
Брана Петро нијевић, књижар
Белица циг лана
Димитри је З латано вић, шл.
Светозар Ђорђевић, дашч ар
Сретен Гру јић, млинар

200
100
50
100
100
100
100
50
100
50
50
100
50
50
200
100
200
100
2.000
1.000
100
50
50
100
100
50
50
50
100
50
---------------------------------------С вега кгр.
86.940
39.820
Сваког напре д именованог писменим путем позвати да разр езану
количину кукуруза и пшенице преда до 1. марта о ве го дине. Писмене позиве
предати дот ичн има на потп ис, што ће уједно важити и као саопштење о ве
одлу ке.
Прочитан акт наче лника сре за б еличког о д 13-II-1942 г. бр. 2800, наш
број 1544, којим тр ажи да с е из редова већника изберу два члана, који ће бити
судије при изрицању и извршењу телесних казни.
Већ е на основу чл. 89 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се о дреде за су дије при изрица њу и извр шењу телесних казни при
Наче лству среза беличког градс ки већ ници г. г. Предраг Таушано вић и Др.
Богић Вукић евић.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Претседник
Б. Спасић
гр ад. пог лавар ства
Оверавају
Градски већници
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Запи сник
Једанаесте (11) РЕДОВНЕ СЕДН ИЦЕ Градског већа општине гра да
Јаго дине о држане на дан 5. марта 1942 го д. у 3 часа по подне у гра дској кући у
Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је ус тановљено да су на ову седницу по звани сви градски већници
од ко јих су сви при мили позиве, осим дво јице, који су на путу и двојице других
који су болесни, приступљено је про зиву па је уста новљено да су на ову седницу
дошли већ ници г.г. Уро шевић Др агољуб, Настасијевић Лазар, Тау шано вић
Предраг, Ве лич ко вић Јос иф, Тасић Јован, Стано јевић Тихомир, Илић Риста,
Ђорић Бр анко, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момиро вић Радисав,
Ненковић Коста, Костић Миљко, Милосављевић Петро није, Андреј евић Андра,
Степановић Ду шан, Манојло вић Мила дин, Симић Милутин, Пантић Чедомир,
Ристић Свето лик, Дамњановић Милутин, Лазар евић Живојин, Стој ко вић
Анђелко, у купно 22 већника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у с мислу чл. 71 Зако на
о градским оп штинама, то претседник г. Тома Ђорђе вић от вар а седницу и
предлаже да изберу два већника за о веру о вог записника.
Већ е изабр а за овераче већ ника г.г. Бранка Ђорић а и Андру Андрејевића.
Прочитан је записник од про шле седнице који је примљен б ез приме дб е.
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 функцион ише, потребно је да му
се ставе на ра спо ло жење новчана ср едства ради наба вке жита, говедаи др.
потреба, о чему извештавамо Поглаварство са мо лбом да нам се стави на
распо ло жење су ма до 250.000 дин.
Благајник
Претседник одбора за исхрану
Жив. Б. Ђорђевић с.р.
Миле Шохај
На о сно ву пре дњег реферата, у казане потр ебе и ч л. 98 За кона о гр.
општинама
Решавам:
Да се из б лагајне Градског поглаварства изда Одељењу за исхр ану
Јаго дине пр ивремено су ма до 250.000 динара, две стотине педесет х иљада
динара, за потр ебе Одсељења око набавке жита и др.
Одељење ће новац повлачити према потреби а враћати пр ема уно вчењу
артикала које купи.
Ово р ешење извршити одмах и изнети г а на прву седницу гр. већ а.
Решено у гр. Поглаварству бр. 2249 од 4 марта 1942 г.
Претседник Тома Ђорђевић с.р.
Већ е на основу чл. 88 тач. 4 Зак. о град. општинама и чл. 9 Пр ав. Одсека
за исхра ну за град Јаго дину, доно си ову
Одлуку:
Одобрава се пр едње решење претседника о вог Пог лаварства бр. 2249/42.
II Бр. 2517
Претседник извештава Веће, да му је о вдашње друштво Ср пског црвеног
крста саопштило, да има знатан број ратних заробљеника из Јаго дине, који су
сиромашног стања, те њихо ве поро дице нису у могућности да шаљу пакете у
најнужнијим животним намирницама, па је мо лило да општина са своје стра не
одобри да пакети за такве заробљенике по шаљу на ра чун општине. Верују да ће
износ би ти нешто више о д 12.000 динар а.
Већ е једног ласно усваја предлог и на основу ч л. 88 тач. 1 З ако на о град.
општинама
Решава:
Да Подо дбор друштва Српског црвеног крста у Јаго дини по шаље пакете
са намирницама свима р атним заробљеницима из Јаго дине, којима до сада у
опште нису послати пакети, па да пото м достави Пог лавар ству списак са
потврдама по штанским о пошаљкама, ра ди исплате, то јест ра ди поновног
решења Већа о исплати потребне суме. О овоме известити По до дбор Српског
црвеног крста, р ади знања.
III Бр. 2518
Претседник г. Тома Ђорђев ић излаже, да је по акту Нач елства сре за
беличког од 13 фебруара 1942 г. бр. 2800 било потребно, да се изаберу два
већника овог Пог лаварства за су дије пр и извр шењу телесних ка зни над лицима
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која спекулативним путем неопр авдано по дижу цене живо тним намирницама,
по посто јећој ур едби.
На седници од 17 фебруара т.г. Гра дско Већ е је изабр ало за судије г.г.
Предраг а Таушано вић а и др Богића Ву киће вић а, градске већнике, ко ји ту
функцију врше о д 20 фебруар а т.г. Они су ме усмено моли ли да бу ду
ослобођ ени ових дужности, или да се нађе нека правич на солуција, како не би
они оста ли стално на том послу. Тим по водо м предлажем, да по два гр адска
већника вр ше фу нкције судија петнајесто дневно, јер није пр аво да само иста
двојица тај терет носе.
Већ е се у по тпуно сти слаже са пре дњим предлого м. Па на основу чл. 89
Зако на о градским оп штинама
Решава:
Да дужност судија при изриц ању и извршењу телесних казни при
Наче лству среза беличког, по постојећој уре дби, врше гра дски већ ници овог
Пог лаварства 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 Уро шевић, бра вар.
од 1 до 15 априла Лазар Настасијевић, а дв. и Јосиф Б екерус, директор Пиваре.
од 16 до 30 априла Јо сиф Величковић, часо вн. и Јован Тасић, индустријалац.
од 1 до 15 маја Тихомир Станојевић, трг. и Риста Илић, трг.
од 16 до 31 маја Бранко Ђор ић, 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 Т асић, казанџ. и Радос ав Момиро вић, кафеџија.
од 1 до 15 ју ла Коста Н енковић, књижар и Миљко Костић, трго вац.
од 16 до 31 јула Петро није Милосављевић, трг. и Андра Андр ејевић, трг.
од 1 до 15 авгус та Илија Нико лић, трг. и Ду шан Степановић, кафеџија.
од 16 до 31 августа Миладин Манајловић, е коном и Сима Илић, сензал.
од 1 до 15 септембра Милутин Симић, о панчар и Милан Б. Милано вић, трг.
од 16 до 30 септембра Чедомир Пантић, ћурчија и Свето лик Ристић, трг.
од 1 до 15 о ктобра Ми лутин Дамњановић, месар и Живо јин Лазаревић, пинтер.
од 16 до 31 октобр а Др Милан Пу тић, зубни лекар и Анђелко Стојко вић, преду з.
Са о вим решењем слажу се сви гра дски већн ици, те се исто има
доста вити Наче лству среза бе лич ког, на знање и у прављање.
I V Бр. 2519
Повела се дискуси ја о многобројним повременим мо лбама сиромашних
лица из ове општине и других за но вча ну помоћ. Да се неби чекало на о длу ку
Већ а, по оваквим мо лбама које су често пут а оправдане и изискују да се по
њима о дмах донесе р ешење, Веће налази да треба пр етседнику Пог лаварства
дати овлашћење да пуноправно р ешава по тим мо лба ма, на о сно ву познавања и
прикупњених података, до извесне границе. Са овим се сло жили цело Веће, па
на осно ву ч л. 88 тач. 3 Закона о градским о пштинама
Решава:
Овла шћује се претседник оп штине гра да Јаго дине да може пуно важно
одлучивати и наређивати исплате по мо лб ама на име по моћи сиромашним
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стано вницима града Јаго дине и другим лицима, у суму до 500.- пет стотина
динара, а на тер ет о дго варајућ е буџетске по зиције на помоћ сиротињи.
V Бр. 2520.
Прочитана о ставка гра дског већн ика г. Ристе Илића, трго вца, ко ја г ласи:
Као већ ник тру дио сам се увек да по свима питањима уноси м своју најбо љу
сугестију, да се исто ре ши о нако како то одговара самом по ло жају, кога
заузимам.
Дознајем да мног и о д већника, после седнице, на при медбе извесних
лица која поср едно и ли непо средно тангир ају решавана питања, и зносе на један
неделикатан начин ток седнице и сваљују кривицу на мене, као поср едног
кривца, што се дот ично питање није решило по схватањима дотичних лица.
Када се у о дбору решавају питања, значи да изискују шири обим оцене,
те самим тим с е и износе пред о дбор на ре шавање.
Без дискусије и пре длога питања изнета не могу се ни решити.
Дужност с ваког већника је да своје мишљење, ако по неком питању није
сложан са већино м, образло жава како уме и хоће, а по питањима за које је и он
гласао, мор а да бр ани, па ма о д кога већ ника бу де пр едлог пао.
Кад се о ваквим пос туп цима свесно иде за тим, да се моја најбоља намера
за констру ктиван и об јективан рад доводи да имам стално тр завице и
објашњења са грађанима, сматрам да дотични већници не же ле ни мо је
присуство за сара дњу, те мо лим да примите овим моју ос тавку на по ложајн
већника по вер еног Вам Поглаварства.
Примите уверење мога по штовања
21. II 1942 Јаго дина
Риста Илић, трговац
Претседник г. Том а Ђорђевић, пошто је прочитао предњу о ставку мо ли
већника г. Ристу Илића да оставку повуче. Његова сарадња у Већу је потр ебна, а
с обзиро м на данашње прили ке потреб но је да сва госпо да већн ици буду готови
да со лидар но поднесу о дговорност за све одлуке ко је доно се, а не да се пред
појединцима пр авдају и бацају терет на другове.
Већ ник г. Драг. Уро шевић у по ду жем го вору излаже, да је о ставка г.
Илића о пра вдана, јер је и о н имао прилике да дозна како по једини већници
бацају кривицу на другове из Већа о донети м о длу кама, да б и они остали добри,
што није у ре ду ни другарски. Али с обзиро м да данашње озбиљне прилике у
којима се налазимо, нужно је да бу демо солидарни у свему и да сви по несемо
одго ворност. С тог а и он мо ли г. Илића да оставку повуч е. Г. Риста Илић каже,
да је увређен изнешеним поступком по јединих већ ника, (није зго дно да их
именује) незго дно му је да и даље ос тане на по ло жају већника.
Но после диску сије других већн ика а на пр едлог пре тседника г.
Ђорђевића Веће, на ос нову ч л. 89 Зак. о град. општинама, једног ласно
Решава:
Да се оставка г. Ристе Илића, трговца, на по ложај градског већника не
уважи, и да се н е ч ини пр едлог надлежнима за уважење исте, - већ да он и даље
остане сара дник у Гра дско м већу као и до сада.
VI Бр. 2521
Прочитана мо лба Ду шана Јевре мовића, б ив. званичн ика о вог Пог л. Од
15. X. 1941 г. бр. 5434/41, кој а гласи:
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„Био сам званичник тог Пог лаварства, запослен у Одбору за потпоре, а
као војни о бвезник позват сам на војну ду жности 3 априла 1941 год. г де с ам био
и заробљен. Како се сада налазим ко д своје куће а Пог лаварство је доне ло
решење по д бр. 92 од 2. V. 1941 год. да ми се место упр азни, то молим
Пог лаварство, да ми разлику у по већ ано ј плати за месец апри л изда, као плату за
мај по но вом буџету и одлуци ко месара Ми нистарства финансија, јер на то имам
право по закону.“
Претседник излаже Већу, да је мо лилац имао плату до ко нца мар та по
буџету за 1940/41 г. по 800.- дин. месеч но, као званичник, а од 1 апри ла 1941 г.
плата званични ка је по већана на 1000.- дин. месеч но.
Но како бу џет још није био о добрен њему је издато и за апр ил 800 дин.,
као што је ра није имао. Па пошто је буџетом надлежно о добреним плата
званичника по већ ана на 1000.- динара, то мо лилац има права на ра злику
повишицу у 200 дин. за апри л 1941 г. Како је, пак, мо лилац решењем
претседника Градског Пог лавар ства од 2 маја 1941 г. бр. 92 отпу штен из с лужбе,
то јест место му је упражњено, то он има пра во на једно м есеч ну отпуснину, у
смислу прописа ч л. 3 одлу ке Савета ко месара о изменама и до пунама о
службеним односима др жавних, бановинских и општинских с лужбеника, од 20
јуна 1941 г. бр. 1658/I (Слу жб ене но вине бр. 89, стр. 5) пошто нема ни три
године слу жбе у овом Пог лаварству,- а та једно месечна о тпус нина изно си
1.000.- динара. Свега му треба ис платити дин. 1.200.Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама и изложених разлога
Решава:
Да се Ду шану Јевремо вићу, б ив. званичнику о вог Поглавар ства исплати:
заостала му неисплаћена по вишица 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 куп но 1.200. хиљаду и двеста динара.
На о ву су му пре двидети у буџет за о ву 1942 го дину, и исплатити
Јевре мовићу.
Пошто је молилац о волику су му и тражио, то је о ва одлука о дмах и
извр шена, у ко лико се на њега лично о дно си.
VII Бр. 2522
Прочитан је акт Окру жног наче лства округа Моравског бр. 2321 од 23
фебруара 1942 г. која г ласи:
„По чл. 107 Зако на о град. оп штинама о дисциплинским кривицама
службеника гра дских општина су ди градски дисциплински суд првог ст епена.
Како о во Наче лство до данас није извештено да ли је за ову годину
образован дисциплински су д пр и то ме Поглаварству, то се препоручу је
Пог лаварству да у смислу горе цитир аног про писа поступи и предложи две
дисциплинске судије о вом Наче лслтву, ради о дређивања истих за су дије“.
На основу изло женог и ч л. 107 За ко на о град. о пштинама Веће
Решава:
Да се пр едло жи окружно м наче лству за дисциплинске судије по
кривицама слу жбеника градс ких општина
1)
Лазар Настасијевић, адв. и 2) Тихомир Стано јевић, трговац, а њима за
заменике: Јосиф Велич ковић, часов. и Светолик К. Ристић, трг. с ва четвор ица су
градс ки већници овог Пог лаварства.
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Овај избор је о дмах, данас, у смено с аопштен именованима, чег а се о ни пр имају.
VIII Бр. 2523
Прочитан је акт Окружног начелства округ а Моравског којим се од
стране надлежног Министарства по љопривреде наређује да се за градску јавну
кланицу мора набавити трих ино ско п, а ако се нема одобреног кр едита, да се
потребна сума унесе у буџет за ову го дину. Ова наба вка је потребн а у интер есу
јавне хиг ијене, а по наређењу немачке војне власти.
Пошто наша о пштина нема кредита да би трихиноскоп мог ла одмах
набавити то на пр едлог претседника, Веће, на основу ч л. 88 За кон а о гра дским
општинама једног ласно
Решава:
Да се у буџет ове градске општине за о ву 1942 годину пре двиди потребна
сума ради наба вке трихиноскопа за гра дску кланицу, и да се та справа наба ви
према предњем наређењу.
IX Бр. 2524
Већ ник г. Риста Илић излаже, да ће, у овој про летно ј сезони бити велика
оску дица у пољопривредним ра дницима, јер су многе снаге зароб љене, затим
отишле на рад у иностранство, а оно што је о стало по селима то је потребно за
сеоске пољопривредне послове. Предлаже, да се наши, јаго дински, цига ни
организују, упр аво да се имају сматрати као по љопривредни радници, и да су
дужни да се сваког радног дана ујутру јављају на одређ ено место, ради ступања
на посао ко д лица кој е буде раднике тражило, разуме се по цени која влада и за
остала лица. Т о питање треб а уредити и наћи нач ина да оно функцио нише како
ваља.
Претседник г. Ђорђ евић као и сви већ ници слажу се са пре дњим
предлогом, пос ле чега, ч л. 88 и 89 Закона о град. општинама, а с обзиром на то
да цигани немају уредно занимање (они су м ахом му зиканти а сада не свир ају)
као и на то, да је у питању спро вођење планске по љопривредне производње као
и сама ег зистенција цигана, Већ е,
Решава:
Да се сви цигани способни за физич ки ра д, из Ко вач евачке и
Панајото вић еве улице града Јаго дине, попишу у засеб не спискове и сао пшти им
на попис, да се преко својих претставника-н адзорника-или лично јављају на
место г де им Пог лаварс тво одреди, и на начин како то Поглаварс тво бу де
уредило, ра ди запослења дневног или за дуже време као пољо привредни
радници, код пој единих лица из Јаго дине. Вр еме ра да као и награ ду
Пог лаварство ће ур едити с об зиром на постојеће уредбе и према радној сна зи.
X Бр. 2524.
Претседник обавештава Већ е, да је уз пр ипо моћ надлежних власти
постигао, да се, за Јаго дину месо издаје на купоне по два пута недељно, по
максимираним ценама, по 150 грама на једно лице, односно за недељу дана 300
грама.
Одно сно ку пон а за х леб, наређено да се не може издати више од 3.500
купо на за целу Јагодину, по што нема пшенице ни кукуруза за више. Мора се
радити у тим границама.
XI Бр. 2525.
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Већ ник г. Јо ван Тасић пр едлаже, да се плате слу жбеницима овог
Пог лаварства повећају, јер на овој стра шној скупоћи не могу оп стати са
доса дањим платама.
Већ е усваја предњи пре длог с тим, да Пог лавар ство спр еми потребан
предлог за идућу седницу Већа.
(допуна тачке XI) Прочитан је предмет бр. 8179/41, из кога се види да је
Петар Н. Бр кић, чи новник VIII групе општег о дељења Банске упра ве Моравске
бано вине, по наредби Банске управе I бр. 20191 од 20 децембра 1941 г., упућен у
ово Пог лаварство ра ди ра да по предмету елабората о систематизацији
службенич ких места, и да му за об ављени посао и долазак и повратак припада
дневница и пу тни трошак уку пно 648.- динара. Ње му је Пог лаварство исплатило
на ко нто 478.- дин. а јо ш 170 дин. ваља му исплатити. Рачун је прег ледан од
стране Месне контроле у Нишу.
По пре длогу претсе дника, а на основу чл. 88 и 89 Закона о гра д.
општинама Већ е
Решава:
Да се исплати Петру Н. Бркићу, чиновнику VIII положајне групе општег
одељења Банс ке у праве Мора вске бано вине у Нишу, сума у износу од дин. 648.за обављено путо вање и рад у о вом Поглаварству о д 21 до 24 децембра 1941
године, а по рачуну о д 25 децембра 1941 г. на длежно прег леданом.
Исплату извр шити из буџетске позиције ове гр адске оп штине на
непре двиђене расходе.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Претседник
Б. Спасић
Оверавају
Тома Ђорђевић
градски већници
Бранко Ђорић
Андр а Андрејевић

Запи сник
Дванајесте (12) ре довне седнице Градског већ а о пштине града Јагодине
одржане на дан 14. III. 1942 у 3 часа по подне, у градској кућ и у Јаго дини
Дневи ред
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, о д ко јих су сви примили по зиве, о сим двојице, који су на путу и
двојице других који су бо лесни, при ступљено је про зиву, па је установљено да
су на ову седницу до шли већници: г. г. Клефиш Тео дор, Уро шевић Драгољуб,
Лазар Настасијевић, Предраг Тау шановић, Јосиф Б екерус, Риста Илић, Милан С.
Јоцић, Милутин Митровић, Мио драг Нешић, Хр истифор Тасић, Радосав
Момировић, Миљко Кос тић, Петроније Мило сављевић, Андра Андре јевић,
Илија Нико лић, Душан Степановић, Миладин Манојло вић, Милутин Симић,
Милан Милано вић, Чедо мир Пантић, Светолик Ристић, Милут ин Дамњановић,
Милан Путић, Анђелко Стој ковић, у купно 24 већ ника.
I Бр. 3331
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Прочитан је акт Наче лства среза белич ког о д 1. III. 1942 бр. 4776 којим се
извештава Пог лаварство, да је на о пштину гра да Јаго дине о дређено, по Уре дби
о планској пољопривредној про изводњи, да се у њеном атару засеје шећерном
репом 340 хектара земље. Т акође је одређено да се сунцокрето м у нашем атару
засеје 52 хектара.
Поводо м о вога развила се дискусија.
Ово ј седници и г. Брана Марковић, срески по љопр ивредни референт,
који у поду жем го вору излаже да је на цео сре з бе лич ки одређ ено 1.200 хектара
за сејање шећ ерно м репом, и да је по ср азмери атара – ра вница – појединих
општина овог среза припало на јаго динску општину 340 хектар а а на сунцокрет
52 хектара.
Већ ник г. Јоц ић Милан излаже, да је велики део атара општине
јаго динске под во дом, у след по плаве Лугомира и Бе лице и та земља не мо же
бити ису шена ни за месец дана па ни више. Ту репа не успева. Распо дела није
умесна. Јер цела ...нашег атара је моч варна, а пор ед тога имамо много хе ктара
под ливадама и по д аеро дро мо м, те се неће моћи да нађе 340 хе ктара још не
засејене земље слободне за шећерну ре пу. Најзад ваља имати на уму да немамо
ни радне снаге, за о брађивање, а репа ваља неколико пута да се о ко пава.
Претседник г Ђорђ евић Т ома слаже се са предговорником и боји се да се
неће моћи привести у дело одређена ко личи на хектара за шећер ну репу.
Таушановић Пр едраг, већник, сматра да је најбоље оставити слободу у
избору шта ко хоће да сеје, то јест на првом месту оно што је по треб но за
исхрану, за хлеб, а да ништа не с ме о стати незасејано.
Брана Мар ковић поно во образлаже како је до шло 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 же лезнич ке пруге и међународног пута
Крагујевац – Јаго дина – Ћуприја и даље. Све по вр шине поре д тих путева не
смеју се засејавати ку курузо м на 500 метара с једне и друге стране. Оту да остаје
велика повр шина незасејана и мор а се засејати шећ ерном репом, иначе ће се
доћи до одговорности. Ваља разумети положај у коме се налазимо. Не ма места
критиковању, ваља само радити.
После говора јо ш и већника г. Ристе Илић а и поно вног говора
претседника г. Томе Ђорђевића, Веће, на осно ву ч л. 89 Закона о гра дским
општинама и ур едбе о планској пољопр ивредној производњи
Решава:
Да се добошем по зо ву сви грађани града Јагодине ко ји имају зиратне
земље у атару јаго динско м, да се у по недељак 16 т. м. и пре и пос ле подне и у
уторак 17 о в. м. до по дне, јави гр. Пог лаварству и по кажу колико имају уку пно
зиратне земље, ко лико су засејали и ко лико јо ш стоји незасејано, те да се пре ма
томе пр иб лижно сазна како сто ји с тиме. Пор ед тога пр ибавити по датке од
катастарске упр аве о ко личи ни укупне зиратн е земље у јагодинској општини,
што такође имати у виду, при доно шењу дефинитивне одлу ке по овој ствари на
дан 17 о в. месеца.
II Бр. 3332
Претседник г. Ђорђ евић Тома извештава Веће, да се по наређењу
немачких војних власти и по постојећо ј уредби Во јног заповедника у Срби ји,
мора пос ећи и шу ма у нашој шуми „Липар“ кроз ко ји пролази пут који води од
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Београда пр еко Лапова-Багр дана и Јаго дине за Ниш, и то по 500 метар а с једне и
друге стране пута. Један део наше шуме већ је посеч ен а остао је јо ш један део,
нешто већи, ко ји се мора посећи до конца мар та месеца т ек. год.
Пого дио је прет седник г. Ђорђевић да се и ово ре сто шуме пос ече по 50
дин. од куб ног метра, на лицу м еста. М ора се пос ле побр инути за превоз, а што
се тиче чувари не то је организовано и наша шу ма се чу ва са стална четири
стражара-чу вара.
Већ ник г. Јоцић Милан предлаже да се гране издају на по ла, ради прево за
дрва за Јаго дину. Пањеви су на посеч ено м др већу оста вљени висине скоро по
читав метар од земље, па и више, што је велика штета. Зато пре дла же да се све
то исеч е до земље, а то ће сељаци пр имити у р ад та кође на по ле, као и гране.
Претседник г. Тома Ђорђевић слаже се са предлого м, као потпуно
умесним, са чи ме се слажу и остали већ ници, па с тог а и на осно ву чл. 88
Зако на о град. о пштинама Веће
Решава:
Усваја се у свему пр едњи пре длог претседника Ђорђе вић а и већника
Јоцића, те се о ставља Поглаварству да оно даље уч ини што треба, у смислу
предњих пр едлога.
Пошто је зима већ про шла, Веће једно вр емено р ешава: да се врше
обуставе продаје дрва са стоваришта оп штинског у Јагодини. Оно што је на
стоваришту по стој и чувати за потр ебе општинске и вој них власти. А она др ва
која се сада секу и које ваља превести, када се превезу у Јаго дину, чувати за
идућу зиму. Изузетно само прет. Пог лавар ства може давати боно ве за др ва из
општинског дворишта (стовар ишта) за најоскудније грађане, по својој оцени.
Деловођа
Б. Спасић

Оверавају
Град. већ ници
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Запи сник
Тринајесте (13) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јаго дини,
одржане на дан 17 марта 1942 г. по подне у Гра дској кући у Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, о д којих су сви примили позиве, сем чет ворице о д којих је један
болестан а остали на путу, пр иступљено је прозиву, па је установљено да су на
ову седницу до шли већници: Т. Клефиш Тео дор, Настасијевић Лазар,
Таушановић Предраг, Величковић Јосиф, Тасић Јован, Илић Ристам Митро вић
Милутин, Нешић Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић
Миљко, Мило саљевић Петроније, Андреј евић Андра, Маној ло вић Милдин,
Илић Сима, Милано вић Милан, Пантић Чедо мир, Лазаревић Живојин и
Сто јковић. Укупно 14 већника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у с мислу чл. 71 Зако на
о градс. Општинама, то претсе дник г. Тома Ђорђевић от вар а седницу и позива
Већ е, да изабере два већника за о веру о вог записника.
Већ е изабр а за овераче већ нике г.г. Мио драга Нешић а и Христифора
Тасића.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је примљен б ез прим едбе.
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 о д 14 ов. м. одређено да
се у атару општине гра да Јагодине засеје шећ ерном ре пом 340 хектар а а
сунцокретом 52 хектара.
Према прибављеним подацима, по позиву гр ађана преко до бо шара види
се да грађани избегавају да сеју већ е колич ине шећерно м репо м ус лед оскудице
у радној снази и стога што су веће по вршине већ засејане про лећ ним јеч мо м и
другим усевима. Од Катастарске управе приб ављено је стање у куп не повр шине
јаго динског атара. Зиратне земље у о вој општини у ку пно има ........ ха.
Потреб но је на про шло ј с едници од 14 о в. месеца довољно дискутовано о
овој ствари, са да б и треб ало донети одлуку.
Већ е увиђа да се мора извршити наређење виших власти и поступити се
по уредби о планској пољопривредној прои зво дњи, па с тога а на о сно ву чл. 89
Зак. о град. општинама и Ур едбе о пл. пољоп. прои з. доноси ову
Одлуку:
Да имаоци непокретног имања- зиратне земље у атару о пштине гр ада
Јаго дине засеју шећер ном репом по вршине и то:
Ко има испо д 2 ха земље да засеје шећер не репе 10%
Ко има о д 2 – 5 ха земље да засеје шећер ном р епо м 20%
Ко има преко 5 ха земље да засеје шећерне репе 35%
Сунцокрето м, пак, да се засеју њиве и пар ло зи на Ђурђевом брду атара
ове општине, као једино подесно и с лободно за тај усев.
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Ову одлуку више пута обнародо вати грађанству путем добоша и позвати
га да се по истој у правља, како неби искусило казне.
Отступа ња од ове одлуке могу бити делимич но само у случ ају где је већ
засејана сва по вршина земље другим усевима, пр е до но шења о ве о длуке што се
има у тврдити.
Настојати да се имања текстилне инду стрије Југо-Бруна, црквена њива,
слобо дне њиве Лозног и воћног р асадника, оп штинске њиве, циглана
Клефишева и имање масе пок. Живојина Марковић а, у ко лико до данас није
засејано, засеје шећерном репом.
II Бр. 3334
Прочитан је акт Наче лства о круга Моравског бр. 4609 од 16, III. 1942
којим се, по наређењу Окружне команде у Јагодини, улица која се назива
Гаврила Пр инципа, захтева да се промени и да се више та ко не назива.
После краће дискусије по о вој ствари Веће, на осно ву ч л. 89 Зак. о
градс ким оп штинама
Решава:
Да се у лица „Гаври ла Пр инципа“ у граду Јаго дини промени и да се иста
од данас назива „Црногорска улица“.
Овај назив „Црногорс ка“ даје се с тога, што је та у лица знатним делом
насељена Србима црногор ског порекла, а и раније се звала „ Црногорски сокак“.
III Бр. 3335
Прочитана мо лба бр. 2136 Боре Ђорђевић а, кафеџије из Јагодине од 27.
фебруара 1942 г. која гласи: „Ноћас је наш ору жани одр ед заједно са Немач ком
и Бугарс ко м војско м разб ио лед динамито м на реци Белици, пре д самим мостом
у Левач кој у лици. Од саме експло зије динамита гото во сви су прозори
изразбијани на кафани и кафанским соба ма. Мо лим Поглавар ство да извр ши
увиђај и процену штете а градско већ е молим да ме у овој штети помог не,
колико буде било у могућнос ти“.
Прочитан је, затим, протоко л увиђаја и процена штете о д истог дана, из
кога се види да је прич ињена штета про цењена у дин. 8.000-осам хи љада.
Већ е је узело у дискусију предњу мо лбу, па је нашло да штета није
причињена узроком ове општине, већ услед разбијања леда који је по сао
изво дила војска, те о пштина није ду жна дати никакву накнаду. Изван тога,
општина града Јагодине су више је оптереће на разним великим издацима и
апсо лутно није у могућнос ти да помогне у о вој штети.
Са изнетих разлога а на о сно ву ч л. 88 За к. о градским оп штинама Веће
Решава:
Одби ја се молба Бор е Ђорђ евића, кафеџије из Јаго дине ради накнаде
штете у разбијеним прозорима услед експло зије динамита при ра збијању ле да
на реци Белици, јер оп штина града Јагодине није дужна да штету ма и
делимично накнади, а поре д тога о на је сувише оптер ећена материјалним
издацима, р едовним и ванредним, те нема ни финасијске могућности за то.
I V Бр. 3336
Прочитана мо лба бр. 2137 Раде уд. поч. Др аг. Милој ковића б. абаџ. о вд.
од 27 фебруар а 1942 г., ко ја г ласи: „Ноћа с је наш ору жани о дре д заједно са
Немачком и Бугарском војском разбијао лед динамито м на реци Белици, пред
самим мостом у Левачкој у лици. Од силне експлозије динамита готово сви су
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ми про зори пор азбијани на кафани и кафанским собама. Молим Пог лаварство
да извр ши увиђај и процену штете а градско веће молим да ме у овој штети
помогне, колико бу де би ло у могућ ности.
Прочитан је, затим, протоко л увиђаја и процена штете о д истог а дана, из
кога се види да је прич ињена штета про цењена у дин. 8.765.Већ е је узело у дискусију предњу мо лбу, па је нашло да штета није
причињена узроком ове општине, већ услед разбијања леда који је по сао
изво дила војска, те о пштина није ду жна дати никакву накнаду. Изван тога,
општина града Јагодине су више је оптереће на разним великим издатцима и
апсо лутно није у могућности да помогне мо лиоца у ово ј штети. Са изнетих
разлога а на основу ч л. 88 Зак. о град. о пштинама Веће
Решава:
Одби ја се молба Раде уд. поч. Драг. Милој ко вић а, б. абаџије из Јагодине
ради накнаде штете у разб ијеним про зорима ус лед експлозије динамита при
разб ијању леда на реци Б елици, јер оп штина Јаго дине није дужна да штету ма и
делимично накнади, а поре д тога о на је сувише оптер ећена материјалним
издацима, р едовним и ванредним, те нема ни финансијске могућ ности за то.
V Бр. 2025
1) Прочитана мо лба Обрена Милетића скретничара да се ослобо ди
разре за кукуру за и пшенице о д по 50 кгр. за пасивне кр ајеве, јер он нема
никаквог имања и није у могућности да ма шта пр еда. Већ е
Решава:
Да с е Обрен Милетић бр ише из списка за давање жита као сиро машан. А
да се предњи разр ез односи на њего вог сина Душана Милетић а, чино вника
Пиваре, од ког а треба тражити.
2) По мо лб и Милете Мар ковића Сино ва и Олге Мишић, да им се разрез
кукуруза и пшенице с мањи, Већ е
Решава:
Да у року о д 24 часова испуне своје обавезе по извршено м р азр езу, иначе
ће се пр ема њима најстро жије поступити.
3) Прочитане молбе на извр шени р азре з ку куруза и пшенице Драгомира
Ђокића и Вуч ка Сто јано вић а, трг. и Душана Милојковића, обућара, по којима
Окру жно начелство пита јесу ли жалбен и наводи истинити. Веће налази да
наво де молилаца ваља одбацити, као неосноване.
VI Бр. –
Покр енуто је питање о тари фи за пре во з робе и путн ика, коју тр еба
предложити ср. Начелству.
Већ е бира о дбор у кој и да уђу већници г.г. Риста Илић, Мио драгб Нешић
и Андра Андрејевић, који да изнесе пре длог.
Пошто је дневни р ед исцрпљен седница је закључ ена.
Деловођа
Б. Спасић

Оверавају
градски већници

151

Претсе дник

мр Добривоје Јовановић

Запи сник
Четрнајесте (14) редовне седнице Већа Гра дског пог лаварства у
Јаго дини, о држане на дан 2- другог априла 1942-четр десет друге године, пос ле
подне, у градској кући, у Јаго дини
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу позвани сви већ ници, од
којих су сви примили по зиве, осим тројице, о д којих је један бо лестан а двојица
на путу, пр исту пљено је прозиву, п а је нађено да су на седницу до шли већни ци
г.г. Клефиш Тео дор, Уроше вић Драго љуб, Настасијевић Лазар, Ве лич ко вић
Јосиф, Тасић Јован, Станојевић Тихомир, Др. Вукићевић Богић, Илић Риста,
Јоцић С. Милан, Митро вић М. Милут ин, Нешић Мио драг, Тасић Христифор,
Момировић Радос ав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра,
Нико лић Илија, Милановић Б. Милан, Пантић Чедо мир, Ристић Светолик, Др
Милан Путић, Сто јковић Анђелко. У куп но 22 већн ика.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама, то претседник г. Ђорђевић Т ома отвара седницу и пр едлаже да
се изберу два већника за о веру о вог записника.
Већ е изабра за овераче већни ке г.г. Уро шевића Драгољуба и
Величковића Јосифа.
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Прочитан је записник од про шле седнице, који је примљен б ез примедб е.
После о вога приступљено је р аду.
I Бр. 3380
Прочитан протоко л лицитације бр. 3378 о д 2 апорила 1942 г. по коме је
право изно шења ђубр ета са улица из вароши Јагодине и са пијаце, као и из
дворишта појединаца, издато под закуп Мио драгу Вељковићу, месару из
Јаго дине, за цену о д дин. 5.500.- за вре ме од дана о добр ења овог протоко ла па
до конца децембра 1942 године, а по условима које је Пог лаварство проп исало
под бројем 482/42, кој и су такође прочитани. Ово је уч ињено на осно ву о длу ке
Већ а по д бр. II 7803 о д 18 децембра 1941 г. ко ја је одобр ена од с тране Моравске
бано вине у Нишу под II бр. 188 о д 10. I. 1942 г.
С об зиром на услове, по којима је закупац ду жан да својим колима
износи ђубре два пута недељно, и да ће општина бити ос лобођена тер ета
издр жавања своје стоке и коч ијаша, јер стоку може продати а ко чијаше
отпустити, оси м што мора о ставити један пар ко ња за мр твачка ко ла и свега
једног кочијаша,- претседник пр едлаже да се о вај заку п о добри.
Већ е, на основу чл. 88 Закона о град. општинама
Решава:
Одобрава се да закуп права изно шења ђубрета из приватних двори шта, са
улица и пијаце гра да Јаго дине, о д дана одобрења ове одлуке па до конца м есеца
децембра ове 1942 године, бу де Миодраг Вељковић, месар из Јаго дине, 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, о добрено Одбору Црвеног кр ста у Јаго дини, да
пошаље пакете са намирницама ратним заробљеницима из Јаго дине, којима до
сада нису слати пакети, из рачуна о ве општине. Одбор Црвеног крста је пакете
послао, и доставио списак са поштанским потврдама о пре датим пакетима.
Одбор је послао 115 пакета, по списку, у вредности 16.330 динара, коју је суму
Одбор Црвеног крста исп латио, п а моли да му се та сума надокнади. Претседник
прочита списак лица којима су пакети послати.
Већ е се слаже са учи њеном по шиљко м и на о сно ву чл. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Да се о дбору Црвеног крста у Јагодини исплати сума у Дин. 16.330
динара за послатих 115 пакета са намирницама ратним заробљеницима из
Јаго дине, који се налазе у Немачкој, по списку и по по штанским пот вр дама, који
је одбор Црвеног крста уз списак пр ило жио.
Исплату извр шити из позиције пре двиђене за по моћ оп штинској
сиротињи.
Већ е је распо ложено да се пос ле извесног времена по шаље још једна
партија пакета нашим заробљеницима, по нахођењу претседника Поглаварства и
по спора зу му са о дбором Цр веног крста у Јаго дини.
За наре дну пошиљку не треб а изгуб ити из вида и заробљеника Милор ада
Милутиновића из Јаго дине, а за адресу питати г. М иљка Костић а, већника.
III Бр. 3382
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Претседник г.Ђорђевић Тома излаже, да је потре бно о длуком Већа
утвр дити службенич ка места у буџет за 1942 годину, по што наша градска
општина јо ш нема израђен статут за своје слу жбенике, у смислу чл. 100 Закона о
град. општинама, којима се предвиђ ала слу жбенич ка места и њихо ве плате.
Изла же даље, да се плате морају по већа ти за ову бу џетску годину, јер је
скупоћа намирница у огромном порасту, тако да је тиме чиновништво тешко
погођено. Општина ће морати створити веће пр ихо де у виду повећања разних
такса, и имаће могућност за по већање плате. Видимо да се и држава постара ла
за с воје чиновнике и слу жбенике и све више се стар а, па је право да то учини и
општина према своме особљу. Претсе дник излаже Већу про ценат повећа ња
онима са п лато м мањом о д 1.230 дин. месечно као и онима изнад те суме.
Већ је у потпу ности сагласно да се плате цело ку пно м особљу повећају у
што већем про центу, пр ема платама из 1941 године, па после исцрпљене
дискусије по томе пита њу, а на основу ч л. 88 З ако на о град. општинама
Решава:
Да се цело купно м особ љу гра дске општине јаго динске: ча сницима,
чино вницима и ос талим службеницима, но вчане месечне плате предвиђене
одобреним буџето м за 1941 годину, по већа ју и у бу џет о ве гра дске оп штине за
1942 годину унесу овако:
Онима који су при мали до 1.230.- динара месечно да се по већ аза 60%, а
свима о сталима изнад 1.230.- дин. месеч но да се плате по већ ају са 40%.
Према о ваквом по већа њу и извр шеном прорачуну, да се буџет општине
града Јаго дине за 1942 годину, као ут врђена, следећа слу жбеничка места са
месечним го дишњем принадлежностима, и то:
1) Претседник Гра дског пог лаварства месечно 5.600.- а за го дину дана у износу
Дин. 67.200.2) Потпр еседник Градског поглавар ства месеч но 3.920.- годишње 47.040.3) Дело вођа (шеф о дсека и секретар Већа) месечно 3.500.- го дишње 42.000.4) Писар – тумач месечно 2.500.- го дишње 30.000.5) Архивар месечно 2.660.- годишње 31.920.6) Пет писара месечно по 2.310.- а го дишње по 27.720.- свег а 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 рачуно водства) месеч но по 3.500.- годишње 42.000.11) Контро лор месеч но по 3.380.- годишње 40.560.12) Три таксатора по 1.960.- месечно а годи шње по 23.520.- свега годишње
70.560.13) Пет таксатора но вих по 1.960.- месечно почев о д 1-I V-1942 г. за девет
месеци по Дин. 17.640.- с вега 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 помоћ ника мерач а месечно по Дин. 1.440.- годишње по дин. 17.280.свег а го дишње 34.560.17) Један лекар, месечно по 3.500.-, годишње 42.000.18) Једна бабиц а, месечно по 1.440.- а го дишње 17.280.19) Чувар градске кланице месечно по 1.760.- а го дишње 21.120.154
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20) Два чу вара гроб ља, месечно по 1.440.- а го дишње по дин. 17.280.- свега
34.560.21) Четири чистача по 1.280.- дин. месеч но аго дишње по дин. 15.360.- , свега
годишње 61.440.22) Т ри 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. поче в о д 1. IV 1942. г.за 9 месеци
свег а 27.000.24) Један геометар, месеч но по 2.030.- а го дишње 24.360.25) Командир градске страже, месеч но по 1.700.- од 1. I до 30. IV 1942 г., за 4
месеца 6.800.26) Надзор ник градске страже, месечно 1.550.- дин. о д 1. I до 31. III 1942 г. за 3
месеца 4.650.27) Два десетар а, м есечно по 1.100.- дин. о д 1. I 1942 г до 31. III 1942, по 3.300.-,
свег а за три месеца 6.600.28) Двадесет стра жар а, месечно по 1.000.- дин. о д 1. I 1942 до 31. III 1942 по
3.000.- дин., свега за три месеца 60.000.29) Два чувара по ља, месечно по дин. 1.440.- а годишње по дин. 17.280.-, свега
годишње 34.560.30) Три чувар а виногр ада, месечно по дин. 1.440.- а го дишње по дин. 17.280.-,
све годишње 51.840.31) Два чу вара шуме, месеч но по дин. 1.440.- а го дишње по дин. 17.280.- свега
годишње 34.560.32) Један чу вар Арачлијског пото ка, месеч но 1.280.- годишње 15.360.33) Један добошар, месеч но динара 1.600.- годишње 19.200.34) Два циг анина надзорн ика, месечно по 500.- дин. а годишње по дин. 6.000.свег а го дишње 12.000.35) Један служитељ стални – до маћи, месечно 1.840.- годишње 22.080.36) Један служитељ вратар, месеч но 1.600.- го дишње 19.200.37) Два слу житеља вратара, месечно по 1.600.- дин. а о д 1. IV 1942. до 31. XII
1942. за 9 месеци по дин. 14.400.-, с вега 28.800.38) Два с лу житеља по зивара, месеч но по дин. 1.440.- а го дишње по дин. 17.280.свег а го дишње 34.560.39) Три коч ијаша, месечно по 1.600.- дин. а го дишње по дин. 19.200.-, свега
годишње 57.600.-.
Свега Д ин. 1.543.490.V Бр. 3384
Претседник г. Ђорђевић Тома излаже историјат заду жења ове општине
на хипо теку Др жавне хипотекарне банке: прво за грађење зграде за гимназију а
затим за грађење згр аде за основну шко лу. Дуг на дан 1 априла ове године
износи дин. 3.308.762. Ануите т се прави два пута годишње: 1 апри ла и 1 октобра
сваке го дине, тако да износи укупно дин. 327.580.- годишње. То је врло моћ ан
терет за општину. Мишљења је да би сада б ила до бра пр илика због висо ких
цена непокретном имању, да се прода известан део оп штинског непокретног
имања, и да се о вај дуг исплати.
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После ду же дискусије по овом предлогу Веће се саг ласило за продају, па
на осно ву ч л. 88 Зако н. О град. општинама
Решава:
Да се путем јавне лицитације прода имање ове градске о пштине у циљу
исплате хипотекарног дуга код Држа вне хипо текарне банке, и то :
Њива више Вашар ишта, у уку пно ј по вр шини о д 17 хектара и 23 ара;
Утри на више ра садника Учитељске школе у површини о д 9 хектара и 81 ари, и
њива у Липару, са леве стране друма за Багрдан, у површини 6 хектара и 33 ар а.
Ова имања испар целисати на мање де лове, о д 1 хе ктара а евентуа лно
мање или више од 1 хектара, по нахођењу Поглаварства, и тако испарцелисана
изло жити продаји, по што је тешко наћи но ве купце за групна имања.
Извршење про даје спро вешће Пог лавар ство, о дно сно пр етседник са
одређ еним о дборо м за обвезивање о пштине.
Евентуални тро шкови о ко спро вођења продаје и припреме за продају
исплатити из предвиђене буџетс ке по зиције за трошко ве око продаје
општинског непокретног имања.
VI Бр. 3385
Прочитано решење претседника овог Пог лаварства од 31 март а 1942 г.
бр. 3319. кој а г ласи:
„Успостављањем Државне по лицијске стра же прес тала је јо ш од почет ка
фебруара месеца тек. го дине да функцио нише оп штинска градска стража у
Јаго дини, јер су скоро с ви гр адски стра жари иступи ли из општинске слу жбе и
отишли у Полицијску шко лу, а затим у Ср пску др ж. Стра жу.
Остао је јо ш једино командир градске стр аже Мла деновић Љубиша, ко ји
јо ш није доб ио запос лење у Српско ј др жавној стр ажи.
Како општинска гр адска стр ажа више не постоји, то не мо же по стојати
ни командир исте стр аже.
С тога на основу Зак. о град. општинама у вези са одлуко м Савета
комесар а Бр. 1658/I од 29 јуна 1941 год.
Решавам:
Да се Младеновић Љубиша, ко мандир градске страже при о вом
Пог лаварству из с лужбе о тпусти.
Принадлежности је примио до ко нца месеца марта 1942 г.
Да му се изда, у смислу предње о длу ке Бр. 1658/I о д 29. VI 1941 г.
једно месечн а отпу стнина, по што нема 10 го дина е фективне слу жбе.
Ово решење ус мено сам му данас саопштио. Реше ње ће важити када га и
градс ко већ е овог Пог лаварства одобри. М ладеновић ће дужност предати
правном р еференту, у колико има несвршених административних и других
писмених по слова, а с ве о пштинске ствари да пре да о пштинско м еконо му.
О овом решењу упознати и б лагај ну овог Пог лавар ства.
Већ е је саслу шало читање предњег решења као и усмени ре ферат
претседника г Т оме Ђорђе вић а по о вој ствари, па на основу ч л. 95 Закона о град.
општинама до носи ову
Одлуку
Одобрава се предње ре шење пр етседника овог Пог лаварс тва ко јим се
Младено вић Љуби ша, ко мандир градске стр аже при градском Поглаварс тву у
Јаго дини, от пу шта из слу жб е с тим да му се изда једномесечна о тпустнина у
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смислу напред наведене о длу ке Савета Комесара. Исплату извр шити из
позиције
одређ ене за плату командир а гра дске страже, из буџета за 1942 годину, о дно сно
по дванаестинама буџета за 1941 годину, до к се бу џет за 1942 г. не о добри.
Деловођа
Б. Спасић

Оверавају
Град. већ ници

Претседник

Запи сник
Петнаесте (15) редовне седнице Већа градског поглаварства у Јагодини
одржане на дан 18 апри ла 1942 го дине у Јагодини у градској кући, од 3 ча са
после по дне.
Дневни р ед
Пошто је установљено да су на о ву седницу по звани сви већници од
којих су сви примили по зиве осим четворице, који су ван места, пр исту пљено је
прозиву, па је нађено да су на седницу до шли већ ници г.г. Настасијевић Лазар,
Таушановић Предраг, Матејић Радисав, Тасић Јован, Станој евић Тихом ир, Илић
Риста, Јоцић С. Милан, Митровић М. Милутин, Нешић Мио драг, Тасић
Христифор, Момировић Радосав, Ненко вић Коста, Костић Миљко,
Милосављевић Петроније, Андрејевић Андр а, Николић Илија, Степано вић
Душан, Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић Милу тин, Пантић Чедомир,
Ристић Светолик, Стој ко вић Анђелко. Уку пно 23 већ ника.
Како је дошао довољан број већ ника за ре шавање у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама то председник г. Т ома Ђорђевић отвар а седницу и пре дла же да
се изберу два већника за о веру о вог записника.
Већ е изабр а за овераче већ нике: Сима Илић и Свет. Ристић.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је при мљен б ез приме дбе.
После о вога приступљено је р аду.
I Бр. 3916
Прочитан је акт М инистарст ва пошта, телегра фа и телефона бр. 9495/42
од 10 априла т.г., н аш бр. 3740, који гласи:
Ово Министарство намерава да по дигне нову зграду за потребе поште,
телеграфа и телефона и те леграфско-тех нич ке секције у Јаго дини.
Постојеће државно земљиште за по дизање нове поштанске зграде мало
је, с тога с е мо лиГрадско поглаварство да изволи пронаћи погодно земљиште,
по могућству у центру града, што правилнијег облика у повр шини 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 б есплатно земљиште, мо ли се градско
поглаварство да у томе см ислу предузме сходне мере, како б и с е могло јо ш овог
пролећа приступити изградњи по штанске зграде. Зграда ће се изградити на
терет зајма за јавне радове о д једне милијарде динара. Вр ло је х итно.

157

мр Добривоје Јовановић

После исцр пне дискусије у ко јој су учество вали г.г. претседник Тома
Ђорђевић, већн ици Милан Јо цић, Настасијевић Лазар и многи други, Већ е је на
основу ч л. 89 З ак. о град. општинама доне ло ову
Одлуку
С об зиро м да општина града Јагодине нема ни једног с лобо дног плаца у
граду, ипак најпо десније да се нова по штанска зграда подигне на истом плацу
где се и сада поштанска зграда налази, а ако је исти плац недо вољан, да се
потребна по вр шина купи од суседа Милана Јоцића, трго вца из Јаго дине, што се
може извести б ез великих те шкоћа.
Градско веће примило је са нарочитим задо во љством одлу ку
Министарства да се по диг не нова по штанска згра да, с обзиром да је о ва
садашња већ дотрајала, и да је нарочито штетна по здравље по штанских
службеника због превелике влаге, која се у згр ади налази, а не мо же да се
излечи.
Са чисто поштанске слу жб е потребно је да се у Јагодини по диг не
модерна зграда која ће бити и технички опремљена, да би задово љила све
потребе једне велике и јако р азр ађене по штанске станице.
Пог лаварство би ра до изашло на су срет у колико је год могуће, али како
општина гр ада Јаго дине има знатно велик дуг ко д Хипотекарне банке, учињен у
своје време р ади по дизања зграда за гимназију и основну шко лу, то није у
могућности да ма на који начин пр итекне у помоћ својим материјалним
средствима.
О овој о длуци о дмах известити Министарст во.
II Бр. 3917
Претседник г. Т ома Ђорђе вић излаже, пошто је Веће претре сло питање о
подизању нове општинске зграде, по захте ву Министарства по шта, и по то ме
питању донело одлуку, сада је на ре ду, ово м приликом, да се претр есе и п итање
купо вине плаца или зграде за смештај канцеларија Окру жног наче лства о круга
мора вског, које је при времено смештено у згради До ма г лу вонемих у Јаго дини.
Плац би тр ебао да бу де, по могућству, у центру града, о дговарајућ е повр шине,
како би се изгр адила велика и лепа зграда.
После дуже дискусије и свестраног претресања овог питања, Веће, на
основу ч л. 88 З ак. о град. општинама, доно си следећу
Одлуку
Већ е налази, да је за подизање велике, репр езентативне, згра де за
окру жно начелство о круга моравског, најпо деснији плац са згра дама у ко јима је
смештено Срес ко начелство и стан ср еског наче лника, у у лици Краља Петра.
Постојеће зграде су мале и за просторије ср еског начелства, а плац је велики.
Ове згра де би требало порушити и по дић и нову, велику зграду за Окру жно и
Среско нач елство. У непо средној близини је палата Окру жног и Ср еског су да, те
би т ако најважнија надлештва б ила у непосредно м суседству, што би и за народ
било од кор исти.
Ову одлуку доставити надлежнима на ре шење и евентуа лне припреме у
циљу по дизања но ве зграде.
Плац са постојећим зградама био је прво својина Среза б елич ког, до цније
је зако ном пре шао у својину Моравске бановине а сада је својина о круга
мора вског.
158

Записници Градск ог п оглаварства у Јагодини

Општина града Јаго дине нема свога плаца а нема могућно сти да из
својих средстава купи неки зго дан плац за ову сврху у Јагодини, те би се на
изло жен начин најпогодније ре шило питање плаца, ако би округ и држава
приступили зидању зграде за окружно наче лство.
III Бр. 3918
Претседник г. Тома Ђорђе вић прочита а кт Нач елника сре за б еличког по в.
Бр. 245/42, којим тражи да му се достави списак пијаница, ко цкара,
беспо сличара, с китница и асо цијалних типова, са подацима о њима.
По овом питању се расправљало и после тога Већ е, на о сно ву чл. Зак. о
град. општинама

Решава:
Већу за сада није по знато да има у граду Јаго дини лица о кој има је
напре д реч. Сва су лица упос лена и у ко лико је познато Већу сада нема ни
коцкара ни пијаница. Ипак оставља се Поглаварс тву, да оно пре ко службених
органа ову ствар детаљније испита, и ако се таква лица нађу, да се подаци
прикупе и доставе.
I V бр. 3919
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је на осно ву наређења
виших власти доб ијен акт од Начелника ср еза белич ког бр. 394 од 27- I -1942 г.
по ко ме је разр езано на општину града Јаго дине да испоручи на име исхра не
пасивних кр ајева Србије: пшенице 35.000 кгр. и ку куру за 80.000 килограма. У
своје време Веће је по овом акту извр шило разрез на грађане гра да Јаго дине.
Многи су по позиву посту пили и пр едали овд. Житарској задрузи одређене
количине, а има их који то још нису учинили. Пошто о пштина града Јагодине
нема резерви пшенице и ку куруза за исхрану свога становништва, о н је ра дио
код надлежних да се из прикупљених количина првенствено изда одговарајућа
потребна ко лич ина за исхрану становништва ове општине, па о нда да се шаље
даље. То је, уосталом, и у духу наређења надлежних, а и пр иро дно је да се пр во
подмири сиром ашно становништво наше, јер се оно на други начин не мо же
снаб дети. Али до данас јо ш нема одобрење од надлежних власти да нам се пр еда
извесна ко лич ина кукуруза. Међутим, кукуруза више немамо ни мало, те су све
пекарнице морале обуставити печ ење х леба. Да б и се нашем сиромашном
стано вништву по могло, у Јагодини нису издати купон и за хлеб свима
стано вницима, којих има на 10.500, већ свега на њих о ко 4.000 становника. Па се
ипак не мо же ни тај бро ј задо вољити, јер сви они кој и су ду жни да по ло же,
према извршеном ра зрезу, то нису учинили. А, као што напред рекосмо,
надлежни нам нису јо ш о добри ли да нам се из овдашње Житар ске задруге и зда
извесна ко лич ина од прикупљене ко лич ине. Д а би се спречили евентуални
протести и незадовољства сиро машних становника, био сам принуђен, го спо до
већници, да наредим, да отса д сви грађ ани, који нису јо ш положили разрезане
количине ку куруза и пшенице, те ко личине по ложе у маг ацин о ве о пштине, који
смо у зели у закуп од Три фуна Ђур ића, а који постој и на пијаци, а припа дајуће
износе о пштинска б лаг ајна ће до носиоцима исплаћивати по максимиран им
ценама. Поред тога Поглаварство је пр едузело ну жне кор аке да сви у најкраћ ем
року по ложе разре зане им ко личине, ко ји то јо ш нису по ло жили, иначе ћ е им се
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ускра тити све могуће бе нефиције које грађани имају. Молим Веће да овај и
овакав мој рад о добри.
Поводо м о вог питања оп шир но је дискуто вано, па је Веће једног ласно
доне ло, на осно ву ч л. 88 и 89 За к. о град. оп штинама
Одлуку:
У свему о добрава пре дњу радњу претсе дника о вог Пог лаварс тва г.
Ђорђевића, као пос ве кор исну и ну жну у интер есу мира и ре да у нашем граду, и
да се енерг ично стане на томе, да сваки који јо ш није по ложио разрезане
количине пшенице и кукуруза, у целини или делимично, сву дугујућу ко лич ину
поло жи у оп штински мага цин, а општина ће му о дговарајућ и изно с платити по
максимираним ценама.
Деловођа
Б. Спасић

Оверавају већници

Претседник

Запи сник
Шеснаесте (16) редовне седнице Већа градског пог лаварства у Јагодини
одржане на дан 25-априла 1942 год. после подне у градско ј кући у Јаго дини.
Дневни р ед:
Пошто је установљено да су на о ву седницу по звани сви већници, од
којих су сви пр имили позиве осим тројице, кој и су би ли ван места, присту пљено
је прозиву, па је нађено да су на о ву седницу до шли већници г.г Клефиш
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Теодор, Таушановић Пр едраг, Бекерус Јосиф, Величко вић Јосиф, Тасић Јован,
Станојевић Тихомир, Ђор ић Бранко, Јоцић М илан, Митровић Милутин, Нешић
Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко,
Милосављевић Петро није, Николић Илија, Степановић Душан, Маној ло вић
Миладин, Илић Сима, Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир,
Ристић Светолик, Стој ко вић Анђелко. Уку пно 23 већ ника.
Како је до шао до вољан број већника за р ешавање у см. ч л. 71 Зак. о
градс ким општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвар а седницу и
предлаже да се изаберу два већника за о веру о вог записника.
Већ е изабра за овераче већнике г.г. Јосифа Величко вића и Миљка
Костића.
Прочитан је записник од про шле седнице који је примљен без примедбе.
После о вог присту пило се раду.
I Бр. 4235
Прочитан је акт бр. 3297 Друштва „Милосрђе“ у Јагодини од 31 марта
1942 год. кој и г ласи:
„Дру штво „Милосрђ е“ у Јагодини примило је пр е извесног времена
вођење До ма стараца и старица у Јаго дини у з новча ну по моћ Поглаварства у
дин. 1.500.- месеч но- Пр илике и вре ме данашњице измењене су о д раније, када
је ова су ма била дово љна за вођење и о државање До ма, толи ко, да о ва сума с ада
није довољна ни за набавку х леба, а како ли јо ш и за друге намирнице.
У Дому има 25 чланова и за хлеба-про ју потребно је по 3 дин. дневно на
једног ч лана, што износи 75.-дин., односно месечно дин. 2.500.-, док Друштво
прима о д Пог лаварства само 1.500.- дин., тако, да о ва сума, као што се види,
није до вољна ни за проју, а камо ли и за друге намирнице. Како ово Друштво за
сада нема никаквих друг их пр ихо да за по моћ о д Поглаварства, а милос тиња,
која се убир а, м ала је и незнатна, то се обраћамо Већу поглаварства с молбом да
се о вим питањем озбиљније по заба ви и нађе могућнос ти да нам се месеч на
помоћ повећа, како би могли да истрајемо у започетом раду и да најскро мније
исхрани мо ону нашу нејач и сиротињу, ко ја је у До му смештена. Молимо
Пог лаварство да ову нашу мо лбу изнесе Већу на прву нар едну седницу и исто да
се по заб ави са њо ме и до несе потребну одлуку о изналажењу могућнос ти да нам
се месеч на помоћ повећа, пр ема приликама које владају код нас у граду.“
Већ е је узело у пр етре с предњу молбу, па је нашло, да је одиста дос адања
помоћ општине у дин. 1.500.- месечно, веома мала за издр жавање општинске
сиротиње: стар аца и стар ица, као и неколико сироча ди изб егличке, те се, с тога
има повећати. Пос ле о вога Веће на о сно ву ч л. 88 Закона о градским оп штинама
Решава:
Да се Друштву „Милосрђе“ у Јаго дини исплаћује по 5.000.- п ет х иљада
динара месечно на име помоћи за издржавање сиро машних становника гр ада
Јаго дине, стараца и старица, као и избеглич ке сироч ади, смештених у
општинској згради која с лужи за Дом с тара ца и старица у Јагодини.
Ова су ма има се исплаћ ивати почев од 1 маја 1942 г. из буџетс ке
позиције предвиђене на по моћ за издржавање Дома ст араца и старица.
II Бр. 4236
Прочитан акт о кру жног наче лства о круга мор авског којим извештава, да
је уре дбо м Министарства унутра шњих послова III бр. 5705 од 27 марта 1942 го д.
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установљено Предстојништво градске полиције у Јагодини. Члан 5 ове уредбе
гласи овако: „ Градска општина у Јагодини ду жна је дати и организовати згр аде
и просторије за смештај Пре дсто јништва градске полиције и његових у станова и
доприно сити трошко ве за о државање згра де, за намештај, осветљење и огрев.
Сви оста ли ... и матер ијални р асходи по кри ваће се из државног буџета“.
Већ е је по вољно примило пр едњи акт, па на пр едлог претседника а на
основу ч л. 88 и 89 Зак. о град. општинама
Решава:
Да Пог лаварство изнађе зграде за пре дстојништво градске по лиције и
погоди с е за кирију пр ивремено док се не спре ме згр аде за предстој ништво. А ко
је по требно какве опр авке, вршити на тако узетим згра дама и то погодити и
оправку извршити, у сопственој р ежији, јер је ствар х итна.
Потреб не пого дбе и наб авке материјала за опра вке да врши ре жијски
одбор, у ко ји се бирају градски већ ници г.г. Милан Јоцић, Предраг Таушано вић
и Тихомир Станојевић.
Исплате вршити одмах за све потребе по овој ствари из буџетс ке
позиције за одржавање згра де, намештај и др. за Пр есто јништво град. по лиције
у Јагодини.
III Бр. 4237
Прочитан је акт кој им бо лница у Јагодини тражи дрва ради огрева.
Тим поводом повела се дискусија о општинским дрвима кој а се сада
спремају у општинско ј шуми „Липару“ , па је Веће нашло да се болници могу
дати др ва.
С тим Веће на осно ву чл. 88 Зак. о гр ад. општинама
Решава:
Да с е бо лници у Јаго дини мо же пре дати 100 до 200 куб. метара др ва ко ја
се сада спр емају у оп штинској шум и „Липару“ по цени о д 300-тр иста динара
куб. метар ... о пшт. Шу ма „Липар“.
I V Бр. 4238
Претседник извештава Веће да се у општинској шум и „Липар“ насекло
много шуме према постојећем наређењу немачких војних власти у циљу
заштите саобраћаја, по што се пут Јаго дина-Багр дан и даље налази поред
општинске шу ме. Извесна ко личина је пре везена овде у општинско двориште,
али има много више др ва која леже у шу ми „Липар“. Питање превоза тр еба
уредити, као и питање про даје: да ли је добро још сада про давати др ва
грађанству или оставити за доцније, да ли тр еба прево зити дрва и о вде
про давати или оно ресто др ва про давати ... Липар, и по ко јој цени, а ово о вде
чувати за зиму.
По ово м питању развила се дискусија, па Веће на осно ву чл. 88 Зак. о
град. општинама
Решава:
Избира се одбор за решавање о дрвима у који да уђу већ ници г.г. Милан
Јоцић, Јосиф Велич ковић, Мио драг Нешић, Мила дин Мано јловић, ч ији ће
задатак бити да изађу на лице места у општ. шуму Липар, све извиде и на пр вој
седници Већу поднесу и звештај и предлог шта се по њиховом мишљењу тр еба
да ур ади у пог леду смештаја и продаји дрва у о вој години.
V Бр. 4239
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Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће: да је, с аг ласно пређашњој
одлу ци Већ а, изно шење ђубрета издао по д закуп Миодр агу Вељко вићу, месару
овдашњем, и да тај по сао об авља о д 1 овог месеца, према ус ловима а у интер есу
чистоће нашег гра да. На чистоћу се мора обратити велика пажња, јер је то
интер ес нашег стано вништва, а што траже и немач ке власти. То питање б иће
јо ш предмет ра да у Пог лаварству, и он ће доцни је обавестити Веће, јер ће се
морати преци зира ти ду жности грађана о дносно ч ишће ња простора и улица
и.т. д.
VI Бр. 4240
Претседник чита акт Нач елства сре за бе лич ког бр. 6191 о д 23-I V-1942
год. којим се тражи да о пштина гра да Јаго дине преда стоку за клање, и то: 10
грла говеда и 14 гр ла свиња.
По ово м питању развила се оп шир на диску сија. Ко нстато вано је да у
граду Јагодини нема друг их говеда сем радне и припло дне, и да тр еба уч инити
потребан предлог да се наша о пштина ос лободи овог давања сто ке. По што је
претседник објаснио, да је он у име Пог лаварства чинио у смене пре длоге по
овој ствари, али да то није могло бити усвојено, и по што је г. Клефиш дао нужна
објашњења о бројном стању стоке која се коље и за какву потребу, и на осно ву
чега је дошло до о ваквог р аспор еда на нашу општину, Веће на о сно ву ч л. 88 За к.
о градским општинама
Решава
Да се означен број гове да и свиња, напред изнет, ку пи по пијачним
ценама, по што се на други начин не мо же купити. Пошто ће с е за стоку која се
преда добити максимиране цене, то се ра злика мора р азр езати на имућ није и
средњег стања грађане ове оп штине, јер другог нач ина за то нема.
Ради проуч авања о вог питања о разр езу на грађане: на који ће се начин и
по каквом кључу разрез извршити и на тај начин створ ити фонд за ку повину
стоке за клање по захт евима власти, изб ира се одбор за наб авку сто ке за клање,
у кој и да уђу већ ници: г. г. Клефиш Теодор, Б екерус Јосиф, Јоцић Милан,
Величковић Јо сиф, Станој евић Т ихомир, Нико лић Илија и Симић Милу тин.
Овај одбор ће учинити по требне пре длоге Већу за пр ву наре дну се дницу,
на којој ће се о во питање дефинитивно решити.
Умо љава се г. пр етседник Пог лаварства да и даље ради на то ме да се
контигент давања сто ке за нашу општину смањи, с обзиром на то што има само
радну и при пло дну стоку.
VI Бр. 4385
Претседник г. Тома Ђорђевић говори о то ме да му већ у више махо ва
Крајском андант пр епоручује да оп штина мора набавити по требне пу мпе за
поливање у лица, како би се спречила пра шина која у летњим месецима гу ши
стано вништво пр и најмањем ветру и колско м саобраћају. Претседник је
размишљао о томе, па у виђа да је у интересу здр авља стано вништва нашега
града неопходно да се у лице по ливају, бар он е најг лавније, по што, на жалост,
општина нема могућности да набави справе за по ливање свих у лица.
Поводо м о вога развила се диску сија у којо ј је учествовало више већника,
па је неђено да је овај пре длог ум есан и да га тр еба ус војити.
С тога Веће на основу чл. 88 З ак. о град. општинама
Решава:
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У нач елу се усваја пр едлог претседника, да се купе две моторне пум пе на
колицима са цевима за прскање и да се на око 30 места у Јаго дини поб ију
гвоздене по цинко ване цеви, потребне дужине, са којих ћ е пу мпе извлачити во ду
и прс кати у лице.
Цеви побити у улици Кра ља Петра, почев од Пиваре, па даље свуда ку да
постоји ко цкаста калдрм а: улицама Вука Караџ ића и Левач кој; затим и на
скверу, у у лици Престолонаследниковој идућ и железничкој станици, затим ка
Трговачком дому и у у лици Кр. Александра до Марићеве куће.
Према потреби број места за поб ијање г во здених цеви мо же се повећати.
Оставља се пр етседнику Пог лаварства да детаљно ово питање помоћу
стручњака проучи, па потом поно во изнети Већу на дефинитивно решење.
Потреб ну суму ра ди наб авке наведеног материјала пре двидети у бу џет
ове општине за 1942 годину, а пошто се неће по ливати све у лице у граду већ
само г лавне-напре д наведене, то ће се та сума, која се бу де исплатила за
набављање пу мпе, цеви и остало, наплатити о д сопст веника зграда и плацева у
дотичним у лицама по ду жном метру.
Деловођа
Б. Спасић

Оверавају гр адски
већници

Претседник

Запи сник
Седамнаесте (17) редовне седнице Већа градског пог лаварства у Јагодини
одржане на дан 28 априла 1942 год. после подне, у градској кући у Јаго дини
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на о ву седницу по звани сви већници, од
којих су сви примили по зиве, о сим седморице, који су на пу ту, приступљено је
прозиву, па је нађено да су на о ву седницу до шли већ ници г.г. Клефиш Теодор,
Таушановић Предраг, Бе керус Јос иф, Величко вић Јосиф, Тасић Јован, Др
Вукићевић Богић, Илић Риста, Јо цић С. Милан, Митровић Милутин,
Момировић Радос ав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра,
Нико лић Илија, Мано јловић Миладин, Симић Милутин, Милановић Милан,
Пантић Чедомир, Ристић Свето лик, Дамњано вић Милутин, Лазаревић Живој ин,
Сто јковић Анђелко. Свега 22 већника.
Како је дошао довољан број већ ника за ре шавање у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама, то претседник г. Т ома Ђорђ евић отвара седницу и пр едлаже да
се изаберу два већ ника за о веру записника. Веће изабр а за овераче већнике г.г.
Тасића Јована и Стојко вић Анђелка.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је при мљен б ез приме дбе.
После о вога приступило се раду.
I бр. 4387
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је у вези са одлу ко м Већа
од 25 ов. месеца бр. VI бр. 4240, одређен одбор већни ка са њим заједно имао
дужи састанак на дан 26 о в. месеца, на ко ме је донето решење како ће се
уредити ра зрез за плаћ ање купљене сто ке за исхрану Београда и потр ебе
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немачке војске. Говор и о наређењу Начелника среза белич ког од 23 о в. месеца
бр. 6131, по коме наша о пштина треба као реквизицију да изда за април месец
10 грла говеда и 14 ком. свиња. То питање ваља ре шити. Сао пштава Већу
решење изабра ног одбор а, који се састоји о д г.г. већника Клефиша Теодора,
Бекеруса Јосифа, Јоцића Милана, Величко вића Јосифа, Станој евић Тихомира,
Нико лић а Илије и Симић а Милутина.
Већ ника г. Милана Јоцића пита: да ли мора град Јаго дина да даје
разре зани број стоке, када Јаго дина нема ре зер вне већ само сто ке за рад и
припло д. Сматра да није дужан давати, када ре зер вне сто ке нема.
Претседник г. Тома Ђорђевић, о дго вар а на питање предговорни ка. Писао
је надле жнима, али јо ш нема одговора. Но на Јаго дину се ипак реже контиге нт,
и не сме се о дб ити извршење наредбе.
Зато се мора ре шити по пре длогу напред наведеног Одбора, како ће се
створ ити могућ ност да се купу је разр езана сто ка. Одр еђени одбор до нео је
одлу ку, да се с ви имућни грађани по деле у четири гру пе, пре ма имовном стању,
и да се износ ра зли ке у новцу на д максимираним ценама, који се мора створи ти
и сто ка купити, по што се не мо же купити по максимираним ценама ра зре же на
грађане града Јагодине по групама тако, да плаћање падне на гру пе
пропорционално о вако: Сва лица ст ављена у I групу ду жна су платити 50% од
цело купне сум е, кој а се као разлика при ку повини стоке покаже изнад
максимираних цена. Лица стављена у II групу ду жна су платити 30%; она из III
групе 15%, а лица стављена у IV групу да плате 5% о д изно са цело куп не
разлике. На тај начи н постојаће најисправнија сра змера у плаћању, пре ма
имо вно м стању, јер у I групу биће најмање лица а она ће највише поднети-50%као најимућније, и тако даље сразмер но имовно м стању. Лица су сврстана у
групе и претседник чита и мена лица по групама.
После краће дискусије Веће се у свему сагласило са предњим пре длогом
изабраног одбора и на основу чл. 88 и 89 Зак. о град. Општинама
Решава:
Да се износ ра злике у новцу изнад максимираних цена при куповини
стоке, коју оп штина града Јаго дине мора набављати и давати на име
реквизиције, р азре же на грађа не гра да Јаго дине, на имућне грађане, који се де ле
на групе, о д прве до чет врте, тако да лица свр стана у I групу плате 50% од
цело купног износа р азлике; II група да плати у купно 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. он да, по пре дњем
кључу, с ва лица сврстана у I гру пу имају платити 50.000 дин. међу собно; она из
II групе платић е 30.000 дин. међусобно; из III групе 15.000 динара и лица из I V
групе 5.000 динара, све међусобним разрезом.
Према изло женом, у I групу се уводе лица, и то:
1. Браћа Таушано вић, по седници-Кр. Петра ; 2. Т еодор Клефиш, индустр ијалац
- Кап. Коче; 3. Парна Пивар а М.Ј.Кос., пивара – Кр. Петра; 4. Илија Митровић,
поседник – Кап. Коче; 5. Милан Јоцић, поседник – В. Мишић а; 6. Трифун
Ђурић, трговац – В. Кара џића; 7. Драгутин Про кић, трговац – Тан. Рајића; 8.
Божа Ристић, трго вац – Престо лонасл.; 9. Милин „Мора ва“, 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.
Петр а; 15. Јелица А.Д., електро. – К. Коче; 16. Срп. Наб. Зем. Задруга – Кр.
Петр а.
II
1. Бранко Ђорић, трг. – Бр ијанова; 2. Браће Младеновић, млинар и – Нова пијаца;
3. Арам Су кијасијан, трг. – Кр. Александ.; 4. Д аца Стојковић, трго вац – В.
Путника; 5. Чино вничка задруга, трг. – Кр. Петр а; 6. Милојко Љубо мировић,
трговац – Со колска; 7. Риста Илић, трговац – В. Мишић а; 8. Станислав
Попо вић, индустр. – Синђелићева; 9. Милан Радо вановић, пекар – Кос анчићева;
10. Живко Бурић, казанџија – В. Караџића ; 11. Зарија Т асић, индустр. К. Коч е;
12. Славко Дон ић, кафеџија – Кр. Петра; 13. Миле Кнез Милојковић, бонбонџ. –
Косо в. 14. Миле Шарчевић, месар – В. Путника; 15. Бора Лу кић, трговац – В.
Путника; 16. М ар ко Лукић, економ – Синђелићева; 17. Милан Николић, пенз. –
Кр. Петра; 18. Сава Мишић, трг. – Кр. Петра; 19. Др. Милан Путић, лекар – Кр.
Петр а; 20. Александар М арковић, кафеџ. – Кр. Алексан.; 21. М ијалко Поповић,
хотелијер – Кр. Петра ; 22. М иле Шохај, апотекар – Кр. Петра; 23. Висунг А.Д.
стовариште – Кр. Алексан.; 24. Свето мир Грујић, трговац – Кр. Алексан.; 25.
Арса Андоновић, предузимач – Бријано ва; 26. Анђелко Сто јковић, предузимач –
Арач лијака; 27. Божа Анђелковић, инду ст. – П. Љубе; 28. Та шко Томић, трговац
– К. Коче; 29. Густав Резнеровић, апотекар – Бр ијанова.
III
1. Тома Ђорђевић, адвокат – Св. Марковића; 2. Лазар Настасијевић, адвокат –
Кр. Петра; 3. Гвозден Џелато вић, адво кат – Кр. Петра; 4. Др. Богић Ву кићевић,
лекар – В. Караџића; 5. Др. Станимир Рако вац, лекар – В. Мишић а; 6. Др.
Михајло Димић, лекар – Пре сто лон. ; 7. Др. Стојановић, лекар – В. Пу тника; 8.
Др. Јован Аћимовић, лекар – К. Коч е; 9. Ду шан Поповић, а дво кат – Престолон.;
10. Коста Вуко сављевић, адвокат – В. Кара џић а; 11. Живота Мујковић, адво кат
– Левач ка; 12. Крста Анђелковић, фотограф – Престолон.; 13. Јаћ им Поповић,
кафеџија – В. Мишића ; 14. Сретен Бранковић, опанчар – Кр. Але ксан.; 15. Др аги
Ђокић, трго вац – Бријано ва; 16. Радисав Милутиновић, часовн. – Кр. Петра; 17.
Душан Цветко вић, вос кар – В. Кар аџић а; 18. Александар Лазаре в, фотогр. – Кр.
Петр а; 19. Милун Дејановић, трговац – Бријанова; 20. Милан Дејановић, млинар
– К. Ко че; 21. Милан Ж. Мла деновић, трговац – Кр. Алексан.; 22. Видан
Таушановић, месар – Левач ка; 23. Борисав Ђорђевић, кафеџија – Левач ка; 24.
Илија Маринковић, кројач – Кр. Петра; 25. Бора Јоцић, трговац – Кр. Петра; 26.
Димитри је Јовичић, трговац – Параћин; 27. Петар Кузмано вић, трговац – Кр.
Петр а; 28. Милутин Кр стић, трговац – Кр. Петра; 29. Добр ивоје Мар ковић,
трговац – Кр. Петра; 30. Момчи ло Симић, еконо м – Кр. Петра ; 31. Светислав
Марковић, економ – Кр. Петра; 32. Милан До дић, трговац – Кр. Петра; 33.
Максим Миладино вић, земљ. – Кр. Петра; 34. Јован Љ . Марковић, трго вац – Кр.
Петр а; 35. Милутин Симић, опанч ар – В. Караџића ; 36. Душан Милој ковић,
обућар – Кн. Милој а; 37. Драга Аранђ еловић, пензион. - ?; 38. Ву кашин
Манојловић, абаџија – В. Ву ка; 39. Роска Ар изановић, удова - ?; 40. Милут ин
Гајић, предузимач – По днаредника Љубе; 41. Ду шан Мрао вић, трговац – Кр.
Александра ; 42. Јосиф Стре нка, лимар – Кр. Петра; 43. Бо шко Стојановић,
столар – В. Путника; 44. Милут ин Васић, земљорад. – В. Путни ка; 45. Ко ста
Мироња, трговац – Кр. Петр а; 46. Милан М ладеновић, ра киџија – Кара матићева;
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47. Сима Симић, ? – Карађорђева; 48. Света Ристић, трго вац – Кр. Александра;
49. Милој ко Љубимировић, трговац – Кр. Александра; 50. Милутин Коцић,
воскар – Кр. Александр а; 51. Зорка Јанковић, у до ва – В. Степе; 52. Стој ан
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. Алексан дра; 58. Игњат Стоји љко вић, циглар – В.
Мишића; 59. Станимир Петро вић, трговац – В. Мишића; 60. Мика Крстић,
трговац – Ђ. Јакшић а; 61. Драги Антић, пекар – Ђ. Јакшића ; 62. Брана
Марковић, пољ, реф. - Караматићева; 63. Милан Милано вић, ? – Кр. Петра; 64.
Радој е Радојевић, трговац – Кр. Петр а; 65. Михајло Ву киће вић, трговац –
Левачка; 66. Павле Црнковић, трговац – Кр. Александр а; 67. Коста Ненковић,
књижар – Кр. Петра; 68. Станковић и Раденко вић, каменар. – Соко лска; 69.
Станко Миладино вић, лимар – Кр. Александар ; 70. Мо мчи ло Велич ковић,
трговац – Кр. Александра; 71. Миха јло Филиповић, трго вац – Кр. Александр а;
72. Јосиф Величковић, часо в. – Кр. Александр а; 73. Гвозден Ђукић, ткач – Кр.
Александра ; 74. Љубисав Милоје вић, о панчар – Кн. М илоја; 75. Славко
Мило вановић, кафеџија – Левач ка; 76. Радомир Нико лић, трговац – Левач ка; 77.
Миладин Пешић, лончар – 78. Милашин Алексић, кафеџија – Левач ка; 79.
Драгутин Максимовић, економ – Левачка; 80. Лепосава Таврић, до маћица –
Левачка; 81. Славко Степановић, кафеџија – Левачка; 82. Јован Вуч ковић,
трговац – Престо лонасл; 83. Милутин Да мљано вић, месар – Љ. Симића; 84.
Миле Мило јко вић, месар – Кр. Александра; 85. Миле Петковић, обућар – Кр.
Александра ; 86. Сава Ку змановић, трговац – Кр. Александра ; 87. Драгољуб
Доцић, трговац – Кр. Александр а; 88. Драгољуб Урошевић, бравар – Кр.
Александра ; 89. Миљко Костић, трговац – Кр. Александра; 90. Христифор
Тасић, казанџија – Кр. Александра; 91. Милан Радоса вљевић, вос кар –
Синђелићева; 92. Станоје Цветковић, опанч ар – Левачка; 93. Љубом ир Маловић,
сарач – Кр. Петра ; 94. Славко Јовано вић, трговац – Синђелићева; 95. Јеленко
Војиновић, капаџија – Синђелићева; 96. Светилсав Антић, опанчар –
Синђелићева; 97. Радо је Петро вић, пензио нер – М. Илића; 98. Синиша Васић,
судија – Кн. М илете; 99. Јован Бог дановић, ме сар – Црногорска; 100. Драгутин
Васић, земљ. – Г. Пајевића; 101. Радулка Милојковић, трговац – Бријанова; 102.
Станоје Живановић, вунар – Кр. Александра; 103. Свето мир Петровић, трговац
– Кр. Александра; 104. Зарија Веселино вић, трговац – Левач ка; 105. Кузман
Пушић, еконо м – Кап. Коч е; 106. Брана Петровић, књижар – Кр. Петр а; 107.
Циг лана „Белица“ – Кр. Александр а; 108. Светозар Ђорђ евић, даскар –
Гимназијска; 109. Ђорђе Ђурић, трговац – Арач лијска; 110. Миливоје Илић,
трговац – Љ . Симића.
IV
1. Ванђел Нико лић, земљ. – Кр. Петра; 2. Ог њан Николић, фијак. – В. Вука; 3.
Милоје Анђелковић, земљ. – В. Ву ка; 4. Радосав Нико лић, трговац – Ст.
Главаша; 5. Драгутин Сто јиљковић, бив. ка ф. – Ст. Главаша; 6. Живој ин
Недељко вић, трговац – Панајот.; 7. Јован М. Мар ко вић, трговац – В. Степе; 8.
Миладин Мано јловић, економ – Ђ. Јакшића ; 9. Светислав Ђорђе вић, кројач – В.
Путника; 10. Видо је Тавић, пиљар – Левач ка; 11. Благој е Милановић, трго вац –
Левачка; 12. Владимир Д емјаненко, пекар – Левачка; 13. Бу димир Мило шевић,
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ковач – К. и Д. Тасић; 14. Фемка Грујић, домаћ ица – Кр. Александр а; 15.
Борисав Стојановић- Коч ић, економ – Кр. Александр а; 16. Др агутин Аировић,
предузимач – Кр. Александра ; 17. Милан Никодијевић, млинар – Кр.
Александар ; 18. Живојин Нико дијевић, ковач - Синђелиће ва; 19. Радован
Аћимовић, трговац – Синђелићева; 20. Будимир Ћирковић, каф. – Синђелићева;
21. Милован Петковић, земљ. – Доситејева; 22. Данило Стефано вић, трг. пом.
23. Љубисав Јовановић, кафеџ. – Г. Пајевића; 24. Адам Марко вић, бра вар – 25.
Света Грујић, р акиџија – В. Мило ја; 26. Ср етен Грујић, мо лер – Доситејева.
Већ е је даље о длуч ило: да ће се накнадно уврстити у одговарајуће групе
лица кој а су омашком овом при ликом изостављена.
II
Претседник прочита акт окружног начелства о круга мор авског од 17
априла 1942 год. бр. 7729, наш бр. 4132, којим се препоручује р азрађивање
општинских у трина и издавање по д закуп сирома шним грађанима, породицама
изгинулих и зароб љених ратника, а ко утрине нису неопхо дне за испашу стоке.
Поводо м о вога развила се диску сија, којом је утврђено: да о пштина гр ада
Јаго дине има утрину више гроб ља а тако исто и Вашариште, више нема, и да та
оба места слу же за испашу стоке нашег а града, јер више пашњака у овој
општини нема.
На основу изло женог и ч л. 88 и 89 зак. о град. општинама Веће
Решава:
Пошто је оп штинска у трина у напре д наведена два места: више гробља и
на Вашаришту, као је дина пасишта за стоку гр ада Јаго дине, нео пхо дно потребна
за испашу стоке, то се не мо же давати у обрађ ивање за у севе ни делимично ни у
целини.
III бр. 4389
Прочитана мо лба Јовано вића Живојина, ситничара из Јаго дине, под бр.
3161. од 30 марта 1942 го д. којо м моли да му се и за ову буџетс ку го дину као и
раније, о дре ди такса коју ће плаћати општини за запр емање земљишта његовим
киоском на женској пијаци, у близини хотела Михајловића. Моли да се има у
виду да је сиро мах човек, а поред тога, и да су пос лови минимални.
Већ е увиђа оправданост наведених разлога, па на основу ч л. 88 Закона о
таксама
Решава:
Да се о д Јовано вића Живојина наплаћује и за буџетс ку 1942 го д. по 30тридесет динара месечно на и ме таксе за запр емање земљишта на пијаци свој им
киоском, као што је плаћао и до сада.
I V бр. 4390
Прочитана мо лба Јо вана Марковића, трг. овд., којом мо ли да му се
дозволи да спроведе канал за пропуштање воде и помија из свога двор ишта у
улици Вука Караџића и да ће га прикључити општинско м главном каналу у
истој у лици, као и да му се о дре ди су ма коју ће оп штини платити за тај
прикључ ак.
Већ е на основу ч л. 88 З акона о гра дским оп штинама, а по што је мо лба
оправдана и у интересу ч истоће града,
Решава:
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Одобрава се Јовану Љ. Марко вићу, трг. да може о своме трошку израдити
канал кроз своје имање-двор иште у у лици Вука Караџића и прикључити га
главном оп штинском каналу у истој улици, што ће израдити по упутству
општинског техничког органа. За тај при кључ ак да плати у корист општинске
касе суму од 3.000-три хиљаде динара.
V бр. 4428
Прочитан је акт Окру жног наче лства округа моравског бр. 7159 од 13
априла 1942 го д. којим пита да ли ово Поглавар ство има изабран грађевински
одбор у см. Прописа гр ађев. З ако на.
Пошто Веће није у овој го дини бирало грађевински одбор, а то је
потребно учинити по прописима закона, то о но на ос нову ч л. 106 грађ евинског
закон а
Решава:
Изабир а се грађевински о дбор за општину гра да Јаго дине, у ко ји да уђу:
1) Др. Стевано вић Милан, градски лекар, 2) Јоцић М илан, трг. и градски већ ник
и 3) Арс а Андоновић, пре дузимач и град. већник.
VI бр. 4429
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће да су две општинске њиве
у Липару, према о длуци Већа о д 12 децембра 1941 г. I V бр. 7504 издавање под
закуп, али нису могле бити издате, по г ласу прото ко ла лицитације бр. 3379 о д 2
априла о ве године, пре дла же Већу да р еши о о воме.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се оп штинске две њиве у Липару, у површини око 15 хектар а, издаду
у обрађивање за по ло вину усева, сељацима из суседних села: Доњег Рачн ика и
Д. Штипља.
Ово да се учини што пре пре ко општинског имања у Липару, и по днесе
извештај, а такође и уговор са обрађивач има закључит и.
VII бр. 4430
Претседник прочита молбу др жавних ч ино вника с вију струка из Јагодине
од 28 априла т.г. бр. 4321, којом изно се своје те шко материјално стање и моле да
им се о д оп штинских дрва за гориво уступе месеч но по 1 кубни метар др ва
онима који су о жењени или у дати, а самцима о дн. самицама по по ла метр а др ва
месечно по једној присту пач ној цени, јер на пијаци не могу дрва набавити једно
услед превисо ке цене а друго и због слабог до воза.
После дискусије по овом питању Веће на основу ч л. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Одби ја се предња мо лба државних чиновника с тога, што је Веће р аније
решило да за време лета не про даје др ва, већ да их сачу ва за зиму, као и с тога
што ће се питање о др вима накнадно решавати у Већу, док се о д стра не
изабраног о дбора већника извиди стање посечених др ва и Веће бу де доби ло
цело купне потр ебн е по датке о томе.
Са овим је седника завр шена
Деловођа
Б. Спасић
овер авају већници
Претс едник
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Запи сник
Осамнаесте (18) ре до вне седнице Већа Гра дског пог лаварства у Јагодини
одржане на дан 8-осмог маја 1942 године у Јагодини, у градској кући, од 3 часа
после по дне,
Дневни р ед
(следећи):
Пошто је установљено да су на о ву седницу по звани сви већници, од
којих су сви примили по зиве осим четворице, који су ван места, пр исту пљено је
прозиву, па је нађ ено да су на седницу дошли већ ници г.г. Уро шевић Драгољуб,
Настасијевић Лазар, Таушановић Пре драг, Матејић Радисав, Бекерус Јосиф,
Величковић Јосиф, Тасић Јован, Илић Риста, Јоцић С. Милан, Митровић И.
Милутин, Нешић Миодр аг, Тасић Христифор, Ненко вић Ко ста, Костић Миљко,
Милосављевић Петрон ије, Нико лић Илија, Степановић Душан, Симић Милутин,
Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Стој ко вић Анђ елко. Укупно 21 већник.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у с мислу чл. 71 Зако на
о град. општинама то, пр етседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и пре дла же
да се изаб еру два већника за о веру овог записника. Веће изабир а за о вер аче
већнике г.г. Настасијевић а Лазара и Костића Миљка.
Прочитан је записник од про шле седнице, који је при мљен б ез приме дбе.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 4811
Претседник г. Ђорђе вић Тома излаже, да је потребно одлу ком Већа
утвр дити службенич ка места у буџет за 1942 годину, по што наша градска
општина јо ш нема израђен статут за своје слу жбенике, у смислу чл. 100 Закона о
градс ким општинама, кој им би се предвиђала слу жбенич ка 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 пос ло ви, које садашње пр илике
изискују. С тога на основу ч л. 38 и ч л. 95 З ако на о градским општинама
Решава:
Да се бу џет оп штине града Јаго дине за 1942 годину унесу, као утврђена
следећа слу жбе нич ка места, са месечним-го дишњим принадлежностима и то:
1) Претседник гра дског пог лаварства ( накнада за вршење дужности по чл. 83
Зак. о град. општинама) месеч но 4.000.- годишње 48.000.2) Потпресе дник градског поглавар ства (накнада за врше ње ду жности по чл. 83
Зак. о град. општинама) месеч но 2.800.- годишње 33.600.3) Дело вођа ( шеф оп штег отсека и секр етар Већа) месеч но 2.500.- годишње
30.000.4) Писар-ту мач месечно 2.000.- годишње 24.000.5) Архивар месечно 1.900.- го дишње 22.800.6) Пет писара месечно по 1.650.- на једнога, го дишње 19.800.-, за пет писара
годишње 99.000.7) Писар-статистич ар по 1.650.- месечно, го дишње 19.800.- динара
8) Три писара по 1.400.- дин. месеч но на једнога годишње 16.800.- за три писара
годишње дин. 50.400.170
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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 рачуно водства) месеч но 2.500.- годишње динара 30.000.12) Контро лор 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 го дишње дин. 44.280.14) Пет таксатора но вих по 1.230 дин. месеч но поче в о д 1-IV-1942 г. за девет
месеци по 11.070.- дин. 55.350. Ових нових пет таксатора узети су из редова
градс ких стражара, по што је градска од 1. апри ла 1942. у кину та.
15) Два мерача месеч но по 1.200.- дин. а го дишње по 14.400 дин – дин. 28.800.16) Један мерач месечно по 1.050.- а го дишње дин. 12.600.17) Два помоћ ника мерач а по 900 дин. а го дишње по 10.800.- дин. 21.600.18) Један лекар месечно 2.500.- а го дишње 30.000 дин.
19) Једна бабиц а месеч но по 900.- дин. а го дишње 10.800.20) Чувар градске кланице месечно 1.100 а годишње дин. 13.200.21) Два чувара гробља месеч но 1.100 а годишње дин. 13.200.22) Четири ч истача месечно по 800 дин. а годишње по 9.600.- 38.400.23) Три чистач а месеч но по 800 дин. о д 1-IV- 1942 г. за девет месеци по 7.200
дин. а за сву тројицу дин. 21.600.24) Један инжињер месеч но по 3.000 дин. поче в о д 1- VI-1942 г. за седам месеци
дин. 21.000.25) Један геометар месеч но по 1.450.- дин. а го дишње дин. 17.400.26) Командир градске страже месечно по 1.700 дин. о д 1-I до I V-1942 за четири
месеца дин. 6.800.27) Надзорн ик гра дске страже месеч но 1.550. дин. о д 1-I до 31-III-1942 год. за
три месеца дин. 4.650.28) Два десетара м есеч но по 1.100 дин. од 1-I-1942 до 31-III-1942 по 3.300 свега
за тр и месеца дин. 6.600.29) Двадесет стра жар а, месечно по 1.000 дин. од 1-I до 31-III-1942 г. по 3.000
дин. свег а за месеца дин. 60.000.Од апри ла 1942 г. укинута је гра дска 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) Т ри чувара винограда месеч но по 900 дин. а го дишње по 10.800.- с вег а дин.
32.400.32) Два чувара шу ма по 900 дин. месечно, а го дишње по 10.800.- свега дин.
21.600.33) Један чувар Арач лиског потока месеч но по 800 дин. а го дишње по – дин.
9.600.34) Један добошар месеч но по 1.000 дин. а годи шње – дин. 12.000.35) Два циганска надзорн ика 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.
13.800.171
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37) Један служитељ вратар месеч но по 1.000 дин. а го дишње – дин. 12.000.38) Два слу житеља вратара месечно по 1.000 дин. о д 1-I V до 31-XII-1942 г. за
девет месеци по 9.000 свега дин. 18.000.39) Два слу житеља позивара месечно по 900 дин. а го дишње по 10.800 дин.
сбега дин. 21.600.40) Т ри кочијаша по 1.000 дин. а го дишње по дин. 12.000 – свег а 36.000.Свега динара 1.,059.920.И сло вима: један милион педесет девет хиљада и девет стотина двадесет динара,
која се сума има унети у буџ ет општине града Јаго дине за 1942 годину. Овом
одлу ком мења се о длу ка о вог Већ а о д 2 апр ила 1942 г. бр. 3382.
Уз о ву о длу ку I број 4811 доно си се и друг а о длука II бр. 4812, од данас
8. маја 1942 г. о додатку на с лужбу, те о ве две одлуке заједно анулирају ону о д 2
априла 1942 г. II бр. 3382.
II бр. 4812
Претседник г. Т ома Ђорђе вић излаже, да су привредне прилике кој е с ада
владају у земљи и веома висок ско к цена свих животних потреба до вели све
платежне службенике у вр ло тежак положај. Чино вници и слу жбеници ове
општине и онако нису богзна како награђени, те се у садањим при ликама
појавила хитна по треба, да им се по могн е на тај начин, што ће им с е као по моћ у
овој бу џетској го дини осигурати и месечно исплаћивати један до датак на
службу. Тај до датак би се имао исплаћи вати месечно унапр ед у нето изно су, без
икаквих о дбитака. Општина има финансиске могућности за плаћ ање овог
додатка на слу жбу. Тај до датак имао б и се о дре дити про центуално пре ма
висини плате, тако да они слу жбен ици са плато м испо д 1.230.- дин. месечно
исти добијају у већем про центу, а о ни изнад 1.230.- у мањем. Веће је у
потпуности саг ласно да се целокупном особљу општине гра да Јаго дине о добри
додатак на слу жбу, по пре дњем пре длогу претседника, а на основу чл. 88 Зак. о
градс ким оп штинама
Решава:
Да се целокупно м особљу општине гра да Јагодине: ча сницима,
чино вницима и ос талим слу жб еницима издаје се на име до датка на слу жбу, у
овој буџетској години.
Овај до датак има се ис платити о д 1 јануар а 1942 год. и у бу дућ е до кон ца
1942 године, с обзиром да ј е скупоћа свих намирница врло много пор асла и да
општински слу жбе ници нису доби јали никакву по моћ о д о пштине, док се
држава за с воје слу жбе нике постарала и до датак им а декватно исплаћује.
Ценећи звања као и остале око лнос ти по јединих часника, чиновника и
службеника, Веће је утвр дило да се на име до датка на службу унесе у бу џет за
општинске ч аснике, чи новнике и слу жбенике о вако:
1) Претседник гра дског пог лаварства месечно по 1.600.- дин, а годишње дин.
19.200.2) Потпреседник градског пог лаварства месечно по 1.120.- дин. а годишње
13.440.3) Дело вођа ( шеф оп штег отсека и секретар Већ а) месечно 1.000.- а годишње
12.000.- дин.
4) Писар-ту мач месечно по 500.- а го дишње дин. 6.000.5) Архивар месечно 760. а го дишње дин. 9.120.172
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6) Пет писара месечно по 660. а годишње 7.920.- дин – 39.600.7) Писар-статистич ар месечно по 660.- а го дишње дин. 7.920.8) Три писар а 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 отсе ка) месеч но по 1.000.- а го дишње дин.
12.000.11) Рачуновођа ( шеф рачуново дства) месечно по 1.000.- дин. а го дишње дин.
12.000.12) Контро лор месечно по 960. дин. а го дишње дин. 12.000.13) Т ри таксатора месечно по 730 дин. а го дишње по 8.760, свега дин. 26.280.14) Пет таксатора нових по 730. дин. месеч но о д 1-I V-1942 г. за девет месеци по
6.570 дин. – 32.850.15) Два мерача месеч но 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 помоћ ника мерач а месеч но по 540, а го дишње 6.480.- свега дин. 12.960.18) Један лекар месечно по 1.000 а го дишње 12.000.19) Једна бабиц а месеч но 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 чистач а по 480.- дин. месечно, а годи шње по 5.760. свега дин.
23.040.23) Т ри чистач а месеч но по 480 дин. од 1-I V-1942 год. за девет месеци по 4.320.свег а дин. 12.960.24) Један инжињер месечно по 300.- за седам месеци динара 2.100.25) Један геометар месеч но по 580 дин. а го дишње 6.960.- динар а.
26) Два чу вар а по ља месечно по 540.- дин. а годи шње по 6.480 свега дин.
12.960.27) Три чувара винограда месечно по 540.- дин. а го дишње по 6.480.- свег а дин.
19.440.28) Два чувара шум е по 540.- месечно а го дишње по 6.480.- свега дин. 12.960.29) Један чу вар Арачлиског пото ка месечно по 480.- а го дишње дин. 5.760.30) едан добошар месечно по 600, а годишње дин. 7.200.31) Два циганска надзорн ика месеч но по 350 дин. а го дишње по 4.200.- свега
дин. 8.400.32) Један стални слу житељ ( до маћи н) месечно по 690.- дин. а годишње 8.280.дин.
33) Један служитељ вратар месеч но по 600.- динар а а годишње дин. 7.200.34) Два слу житеља вратара месечно по 600.- о д 1-I V до 31-XII-1942 год. за девет
месеци по 5.400.- с вега дин. 10.800.35) Два слу житеља позивара месечно 540.- дин. а го дишње по 6.480.- свега
12.960.36) Т ри кочијаша месечно по 600. дин а годишње по 7.200.- с вег а 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 буџ ет општине града Јагодине за 1942 годину.
Ово м о длу ком у вези са одлуком I бр. 4811 од данас-8. маја 1942. год.
анулира се о длу ка овог Већа од 2. апри ла 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 при мања и издавања за месец децембар 1941 год. појавила се
готовина као о статак за пренос у бу џетску 1942 го дину динара 516.238,79 која се
сума пре двиђа у предлог буџета за 1942 год. на страни прихо да парт. 1 по зиц.1
По про писима чл. 122 З акона о градским оп штинама предвиђено је за
остатак вишко ва после подмире ња оба веза једне буџетс ке го дине, мо же да се
унесе у буџет наре дне го дине и упо треб и за по криће редо вних расхо да.
О пр едњем извештавам Пог лаварство ради посту пка, сходно прописима
чл. 122 Закона о градским оп штинама“.
Већ е на основу чл. 88 у вези са ч л. 122 Закона о градским оп штинама:
Решава:
Да се пр еостала гото вина на ко нцу буџетске 1941 године у изно су од
516.238.79 динара пр енесе у буџет општине града Јаго дине за 1942 го дину и
употреб и за по крић е расахода.
I V бр. 4814
Прочитан је акт бр. 3340 од 31-III-1942 год. који г ласи: „У корист касе
овог Пог лавар ства по одобре ном бу џету за 1941 го дину наплаћена је такса за
попашу сто ке на општинском имању зв. „Вашариште“ и „Утрина“, и то: за
једног во ла или кра ву дин.-50; за једно теле дин.- 30 ; за једног коња и ли коби лу
дин.-50; за једно ждребе дин.-30; за једну о вцу дин. – 20; за једно јагње дин – 10;
за једну ко зу дин. – 25; за једно јаре дин. – 10.
На име о ве таксе примљено је у кор ист касе Пог лаварства дин. – 3.260.извештавам Поглаварство р ади предлог а Градско м већу за до ношење одлуке о
висини наплате таксе у току о ве буџетске го дине“.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се у буџетској 1942 години наплаћује у кор ист касе ове општине такса
за пашу сто ке на општинском имању зв. „Вашариште“ и „Утрина“ и то: од
једног вола или краве дин. – 100; од једног телета дин. – 60; од једног ждреб ета
дин. – 60; о д једног ко ња или кобиле дин. – 100; од једне о вце или ко зе дин. –
40; од једног јаг њета или јар ета дин. – 20.
V 4815
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је у вези одлуке од 25
априла т.г. VII бр. 4385, преду зео шта је треб ало у пог леду обавештења о
набавци мо тора на ко лицима са пу мпама и г возденим цевима р ади по ливања
улица у нашем гра ду, па је поу здано извештен, да се тај потребни матери јал за
поливање у лица: Два мотора са колицима и од 26 до 30 г воздених поцинкованих
цеви и пумпе, мо же набавити пре ко Центра ле за г во жђе и метале. Цена би
изнела о ко 270.000.- динара, можда и нешто више. Предлаже, да се донесе
одлу ка да се потреб ан материјал купи, јер је већ потр ебно по ливање улица.
После краће диску сије о ово ме питању Веће, на основу чл. 88 Закона о
градс ким оп штинама
Решава:
Да се купе две моторне пумпе на ко лицима са цревима за прс кање,
заједно са потреб ним гвозденим поци нкованим цевима и другим потр ебним
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матер ијалом за по ливање у лица, према о длуц и о вога Већа од 25 апр ила 1942
год. под VII бр. 4385.
Купо вину да извр ше већник г.г. Драгољуб Урошевић, бравар, Илија
Аранђе ловић, еле ктромеханичар и Михаиловић, инжињер и упр авник
Електричне
центр але „Јелица“ у Јагодини, у споразу му са претседником г. Ђорђевић Томом.
Купо вину извр шити преко Центр але за г во жђе и метале.
Потреб ну су му око 270.000.- динар а исплатити, па ако треба и више од те
суме, на терет бу џетске позиције за 1942 год. „на набавку моторних пумпи,
цеви, црева и др. за по ливање у лица“. Када се од со пственика плацева и згр ада
наплати одговарајућа сума, пре ма одлуци бр. 4385, исту књижити у кор ист
општинске касе.
VI бр. 4816
Прочитан је акт Порес ке у пра ве у Јагодини од 2 маја 1942 г. бр. 4928 наш
бр. 4580, који г ласи: „Ова управа доб ила је о д Шумадијске финасијске
дире кције акт сле дећ е садр жине: „Министарство финансија у споразу му са
Министарство м грађевина о длучило је да у свима ср еским и окружним местима
у кој има нема своје зграде, подиг не но ве згра де за смештај финансијских
надлештава (катастар ских и пореских управа и о дељке финанс. контроле)
Идејне скице за ове зграде изр ађене су и по днете Министарству грађевина на
ревизију. У случ ају да Министарство финансија нема својих градилишта
приступиће се отку пу по десних градилишта о д при ватних лица или
самоуправних тела, у ко лико о ва пос ледња не бу ду уступила бесплатно у
својину државе своја градили шта у циљу у лепшавања и подизања места“.
„Гра дилиште, да би о дговарало пос тављеним условима, тр еба да има у
окру жном месту најмање 600 м²“.
На осно ву овога нар еђења потписати и шеф о вд. Катастарске у пра ве
разг леда ли су гра дили шта у Јаго дини, која би евенту ално могла доћи у об зир за
подизање зграде, па су нашли да б и као најпо десније био Ваш плац који се
налази на уг лу Штросмајеро ве у лице и пијаце.
Пошто је о вај плац Поглавар ству непотребан, то се молите да известите
управу, да ли би га хтели про дати Министарсву финансија и по ко јој цени.
Прилико м одређивања цене за от куп молите се да имете у виду да ће
Министарсво финансија подизањем ове зграде до при нети улепшавању града и
да ће Поглаварство о д самих надлештава, која ће бити у згра ди смештена имати
свакоја ких кори сти, те да цена не буде за откуп велика, већ напротив најнижа,
да се не би казало да га је Министарс во финансија добило на по кло н.
Вр ло хитно!
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се прода Министарству финансија плац општине града Јаго дине, ко ји
постоји на углу Штрос мајерове ул. и сточ не пијаце града Јагодине, у повр шини
од 696 м², ради зидања зграде за финансијске устано ве у Јагодини, и то по це ни
од 1.000 дин. квадратни метар. У ко лико б и се о д овог а плаца имало одузети у
циљу регулације улице, утолико ће се од цене одбити. Пог лаварство не
распо лаже са другим погодним плацем за наведену сврху. А с об зиром на
данашње пр илике, у којима Пог лаварство мора да сноси изу зетно велике тер ете
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као и то да Пог лаварство има велика општинска дуговања за плаћање, Веће је
сматр ало, да је ова цена о д 1.000 динара по квадр атно м метру у мере на.
VII бр. 4817
Прочитана је молба бр. 3409/42 Димитр ија Раденковића, каменорес ца из
Јаго дине, о д 4 апр ила 1942 го д. која глас и: „Моја каменорезачка радња се налази
у суседству са плацем те о пштине на ко ме је по стоја ла касарна за градску
стражу, код пијаце. Ради про шир ења плаца своје радње за стовариште камена за
мој посао, потреб но ми је да узмем по д закуп и тај оп штински плац са шу пом и
клозето м (без касарне), ако Пог лаварство на то пристане. Нудим Пог лаварству
на име кир ије за изло жено имање су му од 4.000 динара, и то да платим унапред
за целу годину. Молим да се по о воме донесе потребн а о длу ка“.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се тражени плац напре д изложен изда по д закуп Раденковићу
Димитри ју из Јаго дине по цени од 500.- динара месеч но по условима које ће
Пог лаварство проп исати. Плаћа ње има б ити унапре д. На слу чај про даје овог
плаца закуп ће престати.
VIII бр. 4730
По предлогу за ре шење о акциси који точиоци пића треба да плаћа ју буџетс кој
1942 години, Веће
Реши:
Да се и знесе на решење доцније, по што се сада ради код полиц. власти на
томе да се више кафанских радњи затворе.
IX бр. 4819
По молби чино вника и службеника овог Пог лаварства да им се продају
дрва, Веће
Реши:
Да се састави списак свих чиновника и слу жбе ника са назначеним бројем
чланова породице, па изнесе на идућу с едницу.
С овим је седница зкључе на.
Деловођа
Оверавају гр адски већ ници
Претседник

Запи сник
Деветнаесте (19) ре до вне седнице Већа гра дског пог лаварства у
Јаго дини, о држане на дан 11 маја 1942 год. у 3 часа пос ле подне, у градској
кући у Јаго дини.
Дневни р ед
(следећи):
Пошто је установљено да су на о ву седницу по звани сви већници, од
којих су сви примили по зиве, ос им чет ворице, који су на путу, приступљено је
позиву, па је нађено да су на седницу дошли г.г. Клефиш Т еодор, Настасијевић
Лазар, Тау шано вић Предраг, Стано јевић Тихомир, Илић Р иста, Јоцић Милан,
Нешић Миодр аг, Тасић Христифор, Момировић Радо сав, Ненковић Ко ста,
Милосављевић Петроније, Андрејевић Андра, Степано вић Ду шан, Симић
Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедо мир, Ристић Светолик. Уку пно 17
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већника. Како је до шао дово љан број већника за р ешавање у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама, то претседник г. Т ома Ђорђе вић отвара се дницу и пре дла же да
се изберу два већн ика за оверу овог записника. Веће изабр а за овераче већнике
г.г. Тихомира Станојевића и Андрејевић Андру. Прочитан је записник од
про шле седнице, који је пр имљен без при медбе. По сле о вога присту пљено је
раду.
I бр. 4820
Претседник г. Тома Ђорђев ић чита акт Начелства окружја мора вског
којим тра жи земљиште за подизање шу мског расадника. После вођене
кореспо денције о о во ме, последњи а кт нач елства о д 9 маја т.г. бр. 9770 гласи:
„У вези акта овог Наче лства бр. 9770 од 8- V-1942 г. извештавате се, да је
овом Начелству по требно земљиште за произво дњу шум. садница само за ову
годину. Након производње садница земљиште се даље неће искоришћавати у
наведену с врху, јер ћ е се у току овог лета насто јати од стр ане овога Нач елства
пронаћи погодно за оснивање сталног шумског расадника.
Потреб а у садницама за јесење по шумљавање многобројних бујич них
подручја дикту је оснивање привремених расадника, те се ради тога молите да
омогућите оснивање привременог раса дника на м. зв. „Липар“ и то за 1942 г.
Потреб на је по вршина од 3 х а.“
Већ е увиђа оправданост пр едњег тра жења, па с тога на основу чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се ус туп и Начелству о кр. Моравског 3-три хектара о пштинске земље
у месту званом „Липар“ испод бун ара, за производњу шумских садница и то
само за ову го дину, с тим да се исто земљиште врати овом Пог лаварству на
слобо дно ра спо лаг ање до 15 новембра ове 1942 го дине. О о воме одмах засебним
акто м известити Окру жно начелство ра ди знања.
II бр. 4791
Прочитана је молба пореских чино вника пореске упр аве у Јаго дини о д 9
маја 1942 г. коју је Пореска управа спровела актом бр. 5368, наш бр. 4791, а
којим траже извесну но вчану помоћ као накнаду за у ложени тру д и р ад о ко
наплате општинског приреза, око разреза истог и уопште на прековременом
раду око по зивања ду жника и наплаћивања прире за. Молбу заснивају јо ш и на
томе, што је скупоћа животних намир ница огромна и он и се сви налазе у врло
тешким материјалним пр иликама. Веће је дужом дискусијо м претр есло ово
питање, па на основу ч л. 88 З акона о град. општинама
Решава:
Да се не може изаћи у сусрет пр едњо ј молби пореских чино вника са
разлогом: Општина града Јагодине за сада нема могућности да одр еди ма какву
помоћ, ј ер се на лази у тешким матер ијалним пр иликама, усле д великог дуга који
општина из ранијег времена има, те нема средстава на распо лога њу.
С овим је седница закључ ена.
Деловођа
Оверавају гра д. већн ици
Претсе дник

177

мр Добривоје Јовановић

Запи сник
Двадесете (20) редовне седнице Већа Градског поглаварства у Јаго дини,
одржане на дан 20-маја 1942 го д. у градс кој кући у Јаго дини у 3 ча са пос ле
подне
Дневни р ед
(следећи):
Пошто је установљено да су на о ву седницу по звани сви већници, од
којих су сви примили позиве осим тројице који су на путу, при ступљено је
позиву, те је нађено да су на седницу дошли већ ници г.г. Клефиш Теодор,
Таушановић Предраг, Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јо ван, Илић
Риста, Тасић Христифор, Момировић Радосав, Костић Миљко, Нико лић Илија,
Илић Сима, Симић Милутин, Милано вић Б. Милан, Пантић Чедо мир, Ристић
Светолик, Дамњановић Милутин, Др Путић Милан. У куп но 17 већн ика.
Како је дошао довољан број за решавање у смислу ч л. 71 За ко на о град.
општинама, то пр етседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и позива већнике
да изаб еру два већника за овераче овог записника. Веће изабр а за о вер аче
већнике г.г. Тасић а Јо вана и Величко вића 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 Но вог Сада, са молбом да му се изда по д закуп оп штински
павиљон са кафано м у град. парку „Арач лијски пото к“. Њега препоручу је о вд.
Крајском анда, која жели да се па виљон отвори, јер служи као лепо излетиште.
Претседник излаже, даље, да је павиљон био издат по д закупза 1941,
1942 и 1943 г. Милора ду Шарчевићу, за с ве тр и године за 10.000- дин., али да је
тај закуп раскинут пре него што је ступио на снагу, у след р атних догађаја у
нашој земљи, те павиљон до сада није издат. Пово дом о вога разви ла се
дискусија, после ч ега Веће на основу ч л. 88 Зак. о град. о пштинама
Решава:
Да се општински павиљо н са кафано м у гра дском пар ку „Ар ач лијски
поток“ изда по д закуп Радивоју Груј ичићу, избег лици, по цени о д 5.000.- динара,
до кр аја ове го дине 1942, с тим да се придр жава свих постој ећих проп иса 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 Гр адско пог лаварство. Избег лице, које су смештене у павиљон,
морају се иселити, ради чег а затражити од Наче лства среског да им о дмах нађе
друго место, а из павиљона их исели.
II бр. 5469.
Прочитана понуда овд. Пиваре под бр. 5116 о д 18 маја 1942 г. да јој се
про да шталско ђубре код општинске штале за 1.000.- дин. Веће на основу чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се шталско ђубре изложи продаји путем јавне лицитације, у вези са
пређа шњом одлуко м Већ а о томе.
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III бр. 5470
Прочитане су молбе за но вчану помоћ:
1) Милана Добрића, сензала, који је стар и за пос лове изнемогао, а поред тога и
болестан већ 11 месеци. Има укупно 4 ч лана породице;
2) Лепос ава Милутиновић, дом аћи ца, Караматићева у л. Бр. 22, која има 70
година старости, а тако исто старог и неспособног за р ад му жа. Имања нема;
3) Катарина Јо вић, удо ве, Караматићева ул. Бр. 20, која је стара пре ко 70 го дина,
а нема никога да се о њој стара. Има само кући цу у којој станује;
4) Данице у дове поч. Станимира Стојано вић а, би вш. Гр адског стр ажара. Му ж
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 мо же да
успе, јер је скупоћа огромна.
Већ е је у зело у претре с о ве молб е, па на о сно ву познавања именованих и
чл. 88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се из благајне ове општине издаје месечно на име новчане помоћи до
краја ове буџетске го дине и то: 1) Милану Добрићу, сензалу по дин. – 1.000, 2)
Лепосави ММилут ино вић по ди. 500, 3) Катар ини Јовић по дин. 300, 4) Даници
Сто јано вић по дин. 300. Свега дин. 2.100.- Ова помоћ има се исплаћивати почев
од 1 маја о ве године, на терет позиције „На издр жавање оп штинске сиротиње“
и.тд., буџета за 1942 го д. до конца 1942 године.
IV
Прочитане молбе за но вчану помоћ :
1) Данила М. Илић а, бив. келнера, сина Миде Илић а, Коса нчићева у л. Бр. 14,
пошто је стања сиромашног а бо лестан, и
2) Василија Марковића, пен зионера из Јаго дине, Арач лијска ул. бр. 49, који и ма
петоро деце и жену, а пензију веома малу, па се, како наво ди, налази у великој
беди. Веће је проучило предње мо лб е, па је на основу ч л. 88 З ако на о град.
општинама до нело следећу о длу ку
Одлуку:
Да се напред имено ваним лицима: Данилу М. Илићу и Василију
Марковићу изда из о пштинске благајне ове градске о пштине на име но вча не
помоћи по 500- динар а сваком, на тере т позиције „На издр жавање општинске
сиротиње“ и.т. д. по бу џету за 1942 го дину. Исплату извр шити о дмах по
одобрењу о длу ке о д надле жне власти.
V бр. 5472
Прочитана је молба чиновника и слу жб еника ове градске оп штине, ко јих
има уку пно службеника, ко ји мо ле да им се про дају дрва са оп штинског
стоваришта, било из двор ишта било из Липар а, по цени коју Веће одреди. Они
су означили неколико метара које ће поједини о д њих моћи да ку пи, с об зиром
на своје потребе и могућ ности. Сматр ају да као оп штински органи тр еба да
имају извесну привилегију, у то лико пр е што су с лабо награђени.
Већ е је претресло ово питање, па је нашло да за с ада не треба ни ко м дати
више о д једног кубног метр а дрва, како се не б и десио случ ај да преко зиме
многи о д мањих службеника падну на тер ет општине, те да то треба за вре ме
лета више штедети, а за зиму дати више. С тога а на осно ву ч л. 88 Закона о град.
општинама
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Решава:
Да се ч ино вницима и слу жб еницима о пштине града Јагодине про да по
један куб ни метар др ва са стовар ишта у општинском двори шту, по
максимираној цени о д 312 дин. гранско стовариште. Доцније ће гр анско
стовариште решавати за веће ко личи не а за сада с е о добрава по један метар. Са
овим је седница закључена.
Деловођа
Овера вају гр ад. већници
Претседник
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Запи саник
Двадесет прве (21) редовне седнице Већа Гр адског пог лаварства у
Јаго дини, о држане на дан 25 јуна 1942 г. у 4 часа пос ле подне, у градској кући, у
Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, о д којих деветор ица нису примили по зиве, јер су на путу, присту пљено
је прозиву, п а је нађено да су на седницу дошли већници г.г. Месић Јос иф,
Уро шевић Драгољуб, Настасијевић Лазар, Таушановић Предр аг, Матејић
Радисав, Ве лич ко вић Јо сиф, Тасић Јо ван, Др. Вукићевић Богић, Илић Риста,
Јоцић М илан, Нешић Миодраг, Андрејевић Андр а, Нико лић И лија, Степано вић
Душан, Илић Сима, Симић Милутин, Пантић Чедомир, Дамњановић Милутин,
Др. Путић Милан, Стој ковић Анђелко и Попо вић Мијалко. Уку пно 21 већ ник.
Како је дошао дово љан број већн ика за решавање, у смислу чл- 71 Зак. о
град. општинама, то претседник г. Т ома Ђорђ евић отвара седницу и пр едлаже да
се изаберу два већн ика за оверу овог записника. Већ е изабра за оверач е већнике
г.г. Настасијевића Лазара и Т асић а Јована. Пос ле о вога приступљено је раду.
I бр. 6787
Прочитан акт Српс ког дру штва Црвеног крста из Београда бр. 4184 од 15
маја 1942 г. на ш бр. 5225 /42, који г ласи: Главни о дбор српског друштва Црвеног
крста, издао је данас налог сво јој б лагајни да градском пог лаварству до знач и:
Динара 9.960.- као против вредност Р.М. 500.- Ова су ма прикупљена је међу
нашим заробљеним официрима – јагодинцима у Офлагу XIII-Б. у Нир нбергу, са
налогом да се упути то ме Поглавар ству за незбр ину те породице и
најсиром ашније у Јаго дини. Умо љава се Гр адско пог лаварство да пријем горње
суме пот вр ди.
Претседник г. Ђорђевић пре длаже да се ова сума по дели на начин како
Већ е ре ши. Г. Јосиф Величко вић, већник каже: да је пре крат ког времена
друштво Цр веног крста у Јаго дини изра дило један списак најсиро машнијих
зароб љенич ких породица, којима треба по моћи, у изради кога је и он
учествовао, и да је, по сазнању, т ај списак достављен Окружном начелству, р ади
поделе извесних намирница. Сматра, да б и требало тим списко м да се
Пог лаварство послужи. Веће затим, по предлогу претседника, а на осно ву чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се пр едња су ма од 9.960.- дин. по дели најсиром ашнијим
зароб љенич ким породицама. Веће одаје пу но признање нашим заробљеним
официри ма, што се из заробљеништва с ећају свога ро дног места и свог а наро да.
За по делу ове суме бира се о дбор у кој и да уђу већници г.г. Јос иф Велич ковић,
Драгољуб Уро шевић и Риста Илић. Они ће новац поделити имајући у виду и
списак о ко ме је о вде говорио г. Велич ковић, и списак о извр шеној подели новца
доста вити Већу, ра ди знања. По делу 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 по зива Поглаварство да испу ни своју оба везу давања
одређ еног контиге нта стоке за клање, Експозитури сточарске централе у
Јаго дини, према ра нијем извршено м р азре зу (наш број акта 6516/42). Поводом
овога претседник г. Тома Ђорђевић, прочитао други акт Начелства сре за
беличког 13-VI-1942 г. на ш бр. 6308, из кога се види да о пштина града Јагодине
дугује и ду жна је испоручити 37 грла говеда и 35 свиња. Објашњава даље, да
Пог лаварство нема финасијске могућно сти да ову сто ку наба вља, те је ну жно да
се о томе до несе о длу ка о но вчаним ср едствима. Развила се дискус ија, у којој је
учествовало више већ ника, па је, на крају, по пр едлогу претседника и већника,
Већ е, на ос нову ч л. 88 Закона о гра дским општинама, једногласно доне лу
следећу
Одлуку:
Да се потреб на новчана ср едства, р ади ку повине сто ке за испору ку
Експозитур и Сточ арс ке центра ле у Јаго дини, набаве о д најимућн ијих и
имућних грађана гр ада Јагодине пут ем р азреза на четири групе, по дељене пре ма
имо вно м стању, тако да ће у о во м плаћ ању учествовати највише до 250 имућ них
домаћинстава, док ће сви ос тали, као материјално слаб ији, бити о вог плаћа ња
ослобођ ени. Разрез ће се извршити на лица по приложено м 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 ћ е бити повећан е III и I V груп а, што ће ићи на о лакшицу сваког
појединца из тих група. Лица по списку биће дужна давати Општини гра да
Јаго дине новч ана средства ра ди ку повине сто ке за клање, у смислу о ве о длу ке,
по следећем проценту : лица сврстана у I групу да поло же 50% од целокупног
износа потребне суме; они у II групу да по ложе у купно 30%; из III групе у ку пно
15% и лица сврстана у I V групу да по ло же уку пно 5%. То јест (ради б лижег
објашњења) ако је општини потр ебно 100.000 динара, он да, по пре дњем кључу,
сва лица сврстана у I групу имају положити 50.000.- динара међусобно; о на из
II групе по ложиће 30.000.- дин. међусобно; из III групе 15.000.- дин. и лица из
I V групе 5.000.- динар а, с а међусобним разрезом- подело м у купне суме одређене
на дотичну групу. Лица су следећа:
I група
1) Браћа Таушано вић, по седници, ул. Краља Петра; 2) Теодор Клефиш,
индустријалац, ул. Капетана Коче; 3) Парна пивара М.Ј. Косо вљанин, пивара,
Краља Петра; 4) Илија Митро вић, поседник, у л. Капетана Коче; 5) Милан Јоцић,
поседник, у л. В. Мишића; 6) Трифун Ђурић, трго вац, у л. В. Караџића; 7)
Драгутин Про кић, трговац, у л. Танаска Рајића ; 8) Божа Р истић, трговац,
Престо лонаследника; 9) Млин „Морава“ Ј. Т. индустр ијалац, ул. Капетана Коч е;
10) Мијајло Милановић, трго вац, К. и Д. Т асић ; 11) Илија Нико лић, трговац, у л.
Краља Александра ; 12) Тихомир Станојевић, трговац, ул. Љубе Симића; 13)
Света Шох ајевић, лекар, ул. Кра ља Петра; 14) Момчи ло Марко вић, трговац, ул.
Краља Петра; 15) „ Јелица“ А.Д. е лектрично друштво, ул. Капетана Коче; 16) Ср.
Земљора дничка наб. За друга, ул. Кра ља Петра.
II
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1) Бранко Ђор ић, трговац, у л. Бријано ва; 2) Браћа Мар ко вић, млинари,
ул. Нова пијаца; 3) Адам Сукесијан, трговац, у л. Кра ља Александра ; 4) Да ца
Сто јковић, трговац, ул. В. Путника; 5) Чиновнич ка задруга, ул. Кра ља Петра; 6)
Милојко Љубомировић, трго вац, у л. Соко лска; 7) Риста Илић, трговац, ул. В.
Мишића; 8) Станислав Поповић, индустријалац, у л. Синђелићева; 9) Милан
Радо вановић, пекар, ул. Ко санчићева; 10) Живко Бурић, казанџија, у л. В.
Кар аџића; 11) Зарија Тасић, индус тријалац, ул. Капетана Коче; 12) Славко
Донић, кафеџија, у л. Капетана Коче; 13) Миле Кнез Мило јковић, бонбо нџија,
ул. Косо вљанинова; 14) Миле Шарче вић, месар, у л. В. Пу тника; 15) Бора Лукић,
трговац, ул. В. Пу тник; 16) Мар ко Лу кић, еко ном, у л. Синђелићева; 17) Милан
Нико лић, пензионер, ул. Кр аља Петра; 18) Сава Мишић, трговац, у л. Кра ља
Петр а; 19) Др. Милан Пут ић, лекар, ул. Кр аља Петра; 20) Александар Мар ковић,
кафеџија, у л. Краља Александра; 21) Мијалко Поповић, хотелијер, у л. Кра ља
Петр а; 22) Миле Шохај, апотекар, ул. Кр аља Петр а; 23) „Вису нг“ А.Д.
стовариште, у л. Краља Александра; 24) Светомир Груј ић, трговац, у л. Кра ља
Александра ; 25) Арса Андоно вић, преду зимач, у л. Бријано ва; 26) Анђелко
Сто јковић, пре дузимач, у л. Арачлијска; 27) Божа Анђелковић, индустр ијалац,
ул. Поднаре дника Љубе; 28) Ташко Томић, трговац, у л. Капетана Коч е; 29)
Густав Резнеро вић, апотекар, Бријанова.
III
1) Тома Ђорђевић, адвокат, ул. Светозар а Марковића; 2) Лазар
Настасијевић, адвокат, у л. Краља Петра; 3) Гвозден Џелатовић, адвокат, у л.
Краља Петр а; 4) Др. Богић Вукићевић, лекар, ул. В. Караџића; 5) Др. Станимир
Раковац, лекар, лекар, у л. В. Мишића; 6) Др. Михајло Димић, лекар, у л.
Престо лонаследникова; 7) Др. Стоја новић, лекар, у л. В. Путника; 8) Др. Јевта
Аћимовић, лекар, у л. Капетана Коч е; 9) Ду шан Поповић, адвокат, у л.
Престо лонаследникова; 10) Коста Вукосављевић, адвокат, у л. В. Кара џић а; 11)
Живота Мујко вић, адвокат, у л. Левачка; 12) Крста Анђ елковић, фотограф, у л.
Престо лонасленикова; 13) Јаћим По повић, кафеџија, ул. В. Мишића ; 14) Сретен
Бранковић, опанчар, у л. Ђур е Јакшића; 15) Драги Ђо кић, трговац, у л. Бријанова;
16) Радисав Милут ино вић, ча совничар, ул. Кра ља Петра; 17) Ду шан Цветковић,
воскар, ул. В. Кар аџића; 18) Алекса ндар Лазарев, фотограф, у л. Краља Петр а;
19) Милутин Д ејановић, трго вац, у л. Бр ијанова; 20) Милан Дејано вић, трговац,
ул. трго вац, у л. Капетана Коче; 21) Милан Мла деновић, трговац, у л. Кра ља
Александра ; 22) Видан Т аушано вић, месар, у л. Левач ка; 23) Борисав Ђорђевић,
кафеџија, у л. Левач ка; 24) Илија Маринко вић, кројач, ул. Краља Петра; 25) Бора
Јоцић, трговац, ул. Краља Петра ; 26) Димитр ије Јовичић, трговац, ул. Параћи н;
27) Петар Кузмано вић, трговац, ул. Кр аља Петра; 28) Милут ин Кр агић, трговац,
ул. Краља Петра; 29) Добр ивоје Мар ковић, трговац, ул. Краља Петра; 30)
Момчило Симић, економ, у л. Краља Петра; 31) Светислав Марковић, економ,
ул. Краља Петра; 32) Милан Додић, трговац, у л. Краља Петра; 33) Максим
Миладиновић, земљор адник, ул. Кр аља Петра; 34) Јован Марковић, трговац, у л.
Краља Петра; 35) Милутин Симић, опанч ар, у л. В. Кар аџића; 36) Душан
Милојковић, обућар, у л. Кнеза Милоја; 37) Драга Ар анђеловић, пензионер, у л.
Кнеза М. Аранђеловића; 38) Ву кашин Маној ло вић, аб аџија, у л. В. Ву ка; 39)
Васка Аризано вић, у до ва, ул. М. Косо вљанина; 40) Милутин Гајић, у л.
Поднаре дника Љубе; 41) Ду шан Мрао вић, лимар, у л. Краља Александра; 42)
183

мр Добривоје Јовановић

Јосиф Стренка, лимар, ул. Краља Петра; 43) Бошко Сто јановић, сто лар, ул. В.
Путника; 44) Милу тин Васић, земљорадник, у л. В. Путника; 45) Коста Миро ња,
трговац, у л. Кра ља Александра; 46) Милан М ладеновић, ракиџија, у л.
Кар аматић ева; 47) Сима Илић, сензал, у л. Карађорђева; 48) Света Ристић,
трговац, ул. Штрос мајерова; 49) Милој ко Љубимировић, ул. Кра ља Александра;
50) Милутин Коцић, воскар, ул. Кра ља Александра; 51) Зор ка Јанковић, удова,
ул. Вој. Степе; 52) Стојан Стаматовић, земљор адник, у л. Танаска Рајића; 53)
Драгољуб Богојевић, земљорадник, ул. Кнеза Милете; 54) Андр а Андре јевић,
трговац, ул. Светозара М арковића; 55. Љубомир Младеновић, пекар, у л. Кра ља
Петр а; 56) Др аган Митро вић, пензионер, ул. Арач лијска; 57) Петроније
Милосављевић, трговац, у л. Капетана Коче; 58) Иг њат Стојиљко вић, циглар, у л.
Војводе Мишића; 59) Станимир Петро вић, трговац, ул. Војво де Мишић а; 60)
Мика Крстић, трговац, у л. Ђур е Јакшића; 61) Драги Антић, пекар, ул. Ђуре
Јакшић а; 62) Брана Марко вић, срески по љопривредни референт, ул.
Кар аматић ева; 63) Милан Милановић Тивар, трговац, ул. Кр аља Петра; 64)
Радој е Радојевић, трговац, у л. Краља Петра; 65) Михајло Вукићевић, трговац,
ул. Левачка; 66) Павле Црнковић, трговац, у л. Кра ља Александра; 67) Ко ста
Ненковић, књижар, ул. Краља Петра ; 68) Станковић и Раденковић, каменоресци,
ул. Соко лска; 69) Станко Миладино вић, лимар, ул. Краља Александра; 70)
Момчило Величковић, трговац, у л. Краља Александра ; 71) Мих ајло Филиповић,
трговац, ул. Краља Александра; 72) Јосиф Велич ковић, часовнич ар, ул. Кра ља
Александра ; 73) Гвозден Ђукић, ткач, у л. Краља Александра; 74) Љубисав
Милојевић, опанчар, ул. Кнеза Мило ја; 75) Радомир Николић, трговац, у л.
Левачка; 76) Славко Милосављевић, кафеџија, ул. Левачка; 77) Миладин Пешић,
лонч ар, ул. Левачка; 78) Милашин Алексић, кафеџија, ул. Ле вач ка; 79) Драгутин
Максимо вић, еконо м, ул. Левач ка; 80) Лепоса ва Таврић, удо ва, ул. Левач ка; 81)
Славко Степановић, кафеџија, у л. Левачка; 82) Јован Вуч ковић, ракиџија, у л.
Престо лонаследника; 83) Милутин Да мњано вић, месар, ул. Љ. Симића; 84)
Миле Милој ко вић, месар, ул. Кр аља Алкександар а; 85) Миле Петко вић, обућар,
ул. Краља Александра ; 86) Сава Ку змано вић, трговац, ул. Кр аља Александра;
87) Драгољуб Доцић, трго вац, у л. Краља Александр а; 88) Драго љуб Уро шевић,
бравар, ул. Краља Александра ; 89) Миљко Костић, трговац, у л. Кра ља
Александра ; 90) Христифор Т асић, казанџија, ул. Кр аља Александра; 91) Ми лан
Радос ављевић, влачар, ул. Синђелићева; 92) Стано је Цветковић, опанч ар, ул.
Левачка; 93) Љ убомир М ало вић, сарач, ул. Кр аља Петра; 94) Славко Јовановић,
трговац, ул. Синђе лиће ва; 95) Јеленко Војиновић, капаџија, у л. Синђелићева; 96)
Светислав Антић, опанчар, у л. Синђе лиће ва; 97) Радој е Петро вић, пензионер,
ул. М. Илића ; 98) Синиша Васић, су дија, у л. Кнеза Милој а; 99) Јован
Богдановић, месар, у л. Црногорска; 100) Драгу тин Васић, земљора дник, у л.
Гине Пајевића; 101) Раду лка Мило јко вић, трговац, у л. Бријано ва; 102) Стано је
Живановић, ву нар, ул. Кр аља Александра; 103) Свето мир Петро вић, трговац, у л.
Краља Александра ; 104) Зарија Веселиновић, трговац, ул. Левач ка; 105) Кузман
Пушић, економ, у л. Капетана Коче; 106) Брана Петровић, књижар, у л. Светозара
Марковића; 107) Циг лана „Белица“, ул. Кр аља Александра; 108) Свето зар
Ђорђевић, даскар, ул. Гимназијска; 109) Ђорђе Ђурић, трговац, ул. Ар ач лијска;
110) Миливоје Илић, трго вац, ул. Љ. Симић а.
I V група
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1) Ванђел Николић, земљора дник, ул. Краља Петра; 2) Огњан Милић,
кочијаш, у л. В. Вука; 3) М илоје Анђ елковић, земљора дник, ул. В. Вука; 4)
Радос ав Николић, трго вац, ул. Станоја Главаша; 5) Драгутин Стојиљко вић, би в.
кафеџија, ул. Панајото вић ева; 6) Живо јин Недељко вић, трго вац, у л.
Панајото вић ева; 7) Јо ван М. Марко вић, трговац, ул. Војводе Степе; 8) Миладин
Манојловић, економ, ул. Ђуре Јакшића; 9) Светислав Ђорђе вић, кројач, у л.
Војводе Пут ника; 10) Видоје Павић, пиљар, ул. Левач ка; 11) Благоје Милановић,
трговац, у л. Левачка; 12) Владимир Д емјаненко, пекар, у л. Левачка; 13)
Будимир Мило шевић, ко вач, ул. К. и Д. Тасића; 14) Фемка Грујић, домаћица, у л.
Краља Александр а; 15) Борисав Стојано вић- Ко стић, економ, у л. Кра ља
Александра ; 16) Драгутин Аировић, пре дузимач, у л. Краља Александр а; 17)
Милан Нико дијевић, млинар, ул. Кр аља Александра; 18) Живој ин Никодијевић,
ковач, у л. Синђелићева; 19) Радован Аћимовић, трговац, у л. Синђелићева; 20)
Будимир Ћир ковић, кафеџија, у л. Синђелиће ва; 21) Милован Петковић,
земљор адник, ул. До ситејева; 22) Данило Стефановић, трг. по моћник, у л.
Доситејева; 23) Љуби сав Јовановић, кафеџија, у л. Гине Пајевића; 24) Адам
Марковић, бра вар, у л. Синђелићева; 25) Света Грујић, ра киџија, у л. Војво де
Мишића; 26) Ср етен Грујић, млинар, ул. До ситејева:
III бр. 6789
Прочитан акт Окру жног наче лства о круга мор авског од 9 јуна 1942 г. бр.
14040 који гласи: У вези наредб е бр. 2 Центр але за др во рационирању дрвета
бр.3857 од 31 маја 1942 године о штампаних у слу жбеним новинама бр. 45 о д 5
јуна 1942 го дине, Градско поглавар ство ће одмах уста новити Ур ед за расподелу
огревног др вета у оквиру Уре да за исхрану, који ће изра дити Правилник о ра ду
и распо дели огревног др вета. Израђени пра вилник доставиће Уре д за
снаб девање центра ли најкасније до 15 јуна 1942 године. Веће је по о вој ствари
доне ло закључак, да општина града Јагодине није пасивна у погле ду др ва и да
не треб а оснивати Уре д за распо делу огревног дрвета.
I V бр. 6790
Прочитан је реферат б лагајника о вог Поглаварства о д 15 јуна 1942 г. који
гласи: „Од стр ане овог поглаварства поднете су мо лбе Централи за гвожђ е и
метале, ради добијања до зволе за наба вку во дово дног материјала за по ливање
улица. За о ве до зво ле, при лико м њиховог преу зимања, платио сам на каси
Централе по приложеним потврдама бр.20775/6 Ди н. 1.300.- и исте до зво ле
предајем Пог лаварству ради даљег поступка. Да би се о вај новац могао
раскњи жити по дневнику касе, молим да се доне се потреб но решење за то, јер
ни по бу џету немамо предвиђене овакве издатке.“ Веће по пре длогу
претседника, а на основу тач ке 88 Зако на 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 су ма расходује на терет по зиције на непредвиђене
потребе, по буџ ету за 1942 го дину.
V бр. 6791
Прочитан је акт Окру жног начелства о круга Мора вског о д 18 јуна 1942 г.
бр. 15042, наш бр. 6482, кој и гласи: „Да би се могао образовати виши
дисциплински суд при о вом Начелству за пр есуђење дисциплинских кривица
службеника тога Пог лаварства, то ће Поглаварство, сходно уре дби о изменама и
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допунама ч л. 108 За ко на о град. општинама, о штампаној у „Службен им
новинама“ бр. 47 о д 12-VI-1942 г. о длу ком Већ а о дре дити два већн ика за судије
Вишег дисциплинског су да, а у исто вр еме и њихо ве заменике“. Веће, на осно ву
чл. 89 и гор њих измена ч л. 108 З ако на о град. општинама
Решава:
У Виши дисциплински су д при Окружно м начелству Округа мора вског
бирају се: за судије: већници г.г. Јован Тасић, индустр ијалац и Др Богић
Вукићевић, лекар, а њима за заменике: Илија Николић, трговац и Мијалко
Попо вић, хоте лијер, с ви градски већ ници.
VI бр. 6792
Прочитан је акт Јагодинске поште о д 8- VI-1942 г. бр. 1115, наш бр. 6029
који гласи: „У вези ус меног обећања част ми је у мо лити Вас за извештај. Да ли
је Гр адско веће до нело о длу ку о исплати допуне о д 1.100 динара месечно, за
исплату пре ду зетникла, који врше превоз зароб љенич ких пакета о д овда ш.
Поште до жељезнич ке станице. Ва ш одговор ургир а Дире кција по шта птт у
Нишу са бр. 591/X од 4. тек. м. У питању су зароб љенич ки пакети те се надам да
ће Градско пог лаварство помоћ и о ву пошту, у корист заро бљеника и њихо вих
поро дица, пово дом чега сам по днео г. претседнику исцр пан усмени ре ферат
дана 28 маја т.г. По водом овог а се ра звила дискусија у којој су уч ествовали
поре д г. претсе дника Ђорђевића Томе и већника г. Месић Јосифа и други, п а је
Већ е, на основу чл. 88 у вези са ч л. 89 За кон а о градским оп штинама до нело о ву
Одлуку:
Незгодно је да Општина помаже др жавну устано ву, али Веће схвата
тешку ситуацију Јаго динске по ште и с тога предлаже: да се на овда шњој
жељезничкој станици отвори једна поштанска канцеларија за пријем
зароб љенич ких пакета, како би се избег ао пре нос пакета о д овдашње по ште до
жељезничке станице.
VII бр. 6793
Прочитана је молба Радој ке Павловић, пуцерке, за но вчану помоћ, пошто
је у велико ј беди, а поред тога има и ос тарелу и сасвим изнемоглу матер, те им
је помоћ хитно по требна, како не би сасвим пропале, Већ е је у зело у оцену
молбене наводе, а по што су му и лич но познате тешке матери јалне прилике у
којима молиља налази, на основу чл. 88 Закона о град. општинама,
Решава:
Да се молиљи Радој ки Павловић, пуцер ки из Јаго дине, као слабој и
болесно ј, за њу и њену болесну мајку, изда на име новчане помоћи су ма од
1.000.- динара, на тере т по зиције за помагање општинске сиротиње, по буџ ету за
1942 годину.
IX бр. 5653
Прочитано решење Окру жног Наче лства Округа мор авског бр. 3788 од
28 маја 1942 г. којим је на упр ажњена места градских већника, Окружни
начелник по ставио за градске већни ке о вог Пог лаварства г.г.
Јосифа Месића, директора Кланице,
Мијалка Попо вића, хо телијера и
Љубу Маловића, сарач а.- Веће је пре дње примило к знању. И меновани су
данас уведени у у дужност. Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Оверавају гр ад. већници
Претседник
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Ред. бр.

Списак часника, служ беника и осталог особљ а
Градс ког поглаварства у Јаг одини
Јун 1942.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Име и презиме

Часници
Тома Ђорђевић
Милоје Шохај
Административ ни одсек
Богосав Спасић
Десимир Мар ковић
Пре драг Пауновић
Љубомир Жикић
Никола Џу фић
Миодр аг Јовановић
Тома Пиндовић
Миодр аг Миленко вић
Војислав Гаври ло вић
Милан Димитријевић
Јосип Новак
Миодр аг Михајло вић
Светислав Сладо јевић
Отсек рачуно водства
Живојин Ђорђевић
Душан Лазаревић
Бранимир Миловановић
Христи фор Лазар евић
Милутин М ладено вић
Војислав Драгомано вић
Душан Сто јановић
Добривоје Андрејевић
Влајко Ћирковић
Милија Стефановић
Ђорђе Милоје вић
Драгутин Марковић
Милутин Огњано вић
С анитетски одсек
Др. Милан Стевановић
Милица Ђурић
Александар Јо вано вић

звање

Месечни приход

пре дседник
пот. председник

4.000
2.800

дело вођа
архивар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар
писар

2.500
1.900
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.400
1.400
1.400
1.400
1.000
1.000

благајник
рачуновођ а
контро лор
таксатор
таксатор
таксатор
таксатор
таксатор
мерач
мерач
мерач
мерач
мерач

2.500
2.500
2.420
1.230
1.230
1.230
1.230
1.230
1.200
1.200
1.050
900
900

лекар
бабица
чин. кланич ки

2.500
900
1.100
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Радо мир Стевић
Љубомир Алкесић
Ђурђе Јовано вић
Радосав Стошић
Грађевински о дсек
Риста Лазић
Полицијс ки одсек
Драгутин Недељковић
Спира Кнежевић
Бошко Спасић
Тодосије Петровић
Одсек осталог особљ а
Драгољуб Цветко вић
Богић Мићковић
Драгиша Матић
Милан Стефановић
А. Рајнић
Јере мија Крстић

гробар
чистач
чистач
чистач

900
800
800
800

гробар

1.450

чувар поља
чувар шума
чувар шума
чувар пото ка

900
900
900
800

вратар
вратар
кочијаш
кочијаш
позивар
позивар

1.150
1.000
1.000
1.000
900
900

Запи сник
Двадесет друге (22) редовне седнице Већа Гра дског Пог лаварства у
Јаго дини, о држане на дан 9 ју ла 1942 го д. у 4 часа по сле по дне у градској кући у
Јаго дини.
Дневни р ед
(Следећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, од кој их 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, Тау шано вић
Предраг, Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јо ван, Др. Вукићевић-Богић,
Тасић Христифор, Момиро вић Радосав, Ненко вић Коста, Кос тић Миљко,
Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Илић Сима, Милановић В. Милан, Пантић
Чедо мир, Р истић Светолик, Дамљановић Милутин, Др. Путић Милан, Мијалко
Попо вић 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. Већ е изабира за о вер аче већ нике г.г. Уро шевић Драгољуба и
Пантић Чедомира. По сле овога приступљено је раду.
I бр. 7611
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да је закупац за изно шење
ђубрета из у лица овог гра да, Миодраг Вељко вић, отказао заку п са мотивацијом
да нема ра днике 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 ра злози закуп ца
у извесној мер и оправдани, па о ставља Већу да донесе о длуку о ово ј ствар и. Ако
се уговор са закупцем раскине, а другог излаза нема, јер о н није у могућности да
настави посао, онда ће мора ти општина да прими тај терет на себе, или да се
сваки грађанин стара о изно шењу ђубрета. Већни к г. Месић, сматра да б и би ло
најподесније, да се сами грађани стар ају о изно шењу ђубрета из сво јих
дворишта. Г. Драг. Уроше вић је за предлог г. Месића, с т им да то важи до кра ја
ове године. Чедомир Пантић пр едлаже да општина својим ко лима износи ђубре,
јер има сиротиње која не мо же да плаћа ко ла. Настаће у цењивање о д стра не
ималаца ко ла и запрега, а од тога ће стра дати у првом реду сирот ни становници.
Поводо м о вога развила се ду жа диску сија, по сле чег а је Веће донело на
основу ч л. 88 З акона о градским општинама о ву
Одлуку:
Да с е ра скине са М ио драгом Вељко виће м, месаро м из Јагодине, о закупу
за изно шење ђубрета за ову го дину, са разлога наведених у његово ј мо лби. Да се
изно шење ђубрета из града Јаго дине, на начин како Пог лаварство бу де
наредило, с обзиро м на по стојећ е санитетске прописе. Да се возни пар к општине
повећа са три грла ко ња, да би општина мог ла ђубре износити. Ради тога ваља
купити три гр ла ко ња на тер ет позиције за купо вину р адне сто ке по буџету за
ову годину. Куповину да изврше два већника и један општински чи новник, ко је
претседник општине о др еди и то б ило на пијаци, б ило иначе, како ћ е б ити по
општинске интересе кори сније. Издатак за ово биће до 100.000 дин., које унети
у редован буџет. Исто тако да се купи потребна ко личи на хране за о пштинску
стоку, све до нове хране, да б и стока могла издржати терет у р аду, и то по
пијачној цени, по што се по максимир ано ј цени не може иста наб авити. Да се
бив. закупцу Вељковић Мио др агу, вра ти по ложена кау ција у 10.000.- дин. а
такса, коју није могао да наплати од пијединих лица по с писаку, да се н аплати, 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 путнич ки аутомобил, купљен у про шло ј го дини, мар ке ... Истим
аутомоб илом се служила Немач ка Ком анда места, а о д пре неко лико месеци
њиме се слу жи Окру жно Начелство у Јаго дини. Овај ау томоби л нашу општину
стаје 50.000.- динара, а о н је то лико искваре н да би сада за опра вку тр еба ло
издати далеко већу суму него што је износ купо вне цене. С тог а претседник
предлаже, да с е аутомоби л у ступ и б есплатно н ашој држави, а да се одмах пр еда
Окру жно м Начелству округ а Моравског у Јаго дини. Већ е је у потпунос ти
сагласно са пре дњим излагањима и пре длогом г. претсе дника, па на осно ву ч л.
88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се пу тнички ауто моби л о пштине гр ада Јагодине, оп исан у пре дњем
реферату, усту пи бесплатно Окр. Нач елству Округа моравског у Јагодини за
нашу др жаву. Вре дно ст истог аутомобила не прелази суму од 50.000.- динара.
III бр. 7613.
Претседник г. Тома Ђорђев ић, износи Већу на решење мо лбу о вд.
Окру жне болнице за ку повину сто куб них метара др ва. Овом приликом
објашњава да је Веће ово питање већ пр етреса ло на седници о д 25 априла о.г. и
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да је имало у виду тешкоћ е о ко наба вке др ва као и прекој потреби да се бо лница
дрвима снаб де. Одлу ком Начелства округа моравског бр. 10427 о длу ка Већа да
се сто до двеста кубних метар а дрва испоручи бо лници су спендована је са
разлога што је Начелство својим решењем бр. 6932 једно м за с ваг да расправило
питање коме има дрва да се даду, а то је најсиро машнијем делу гр ађанства, по
налажењу Одбора и о длуц и претседника пог лаварства. Објашњава, да је
поглаварство према о вако категоричком р ешењу, сматра ло да је о во питање
ликвидирано, јер су примедбе Окру жног наче лства за њега об авезне, па је то у
своје време на једној седници саопштило Већу. Међут им, Окру жна бо лница
поно во је то питање покр ену ла преко Окр. Начелства и Окр. Наче лство је сада
отпусти ло о д своје раније о длуке и замоли ло, да се овај пре дмет поно во узме у
разматр ање. Мада би се мог ло у зети, да је ово питање једном већ дефинитивно
расправљено и скинуто са дневног р еда, ипак сматра претсе дник, да би из
хуманих разлога треба ло Бо лници уступити б ар сто куб них метар а дрва, али по
садањој максимираној цени, а не по триста динара како је раније б ила
максимирана цена.
Већ е је, увиђајући потребу, а и у жељи да се бо лници по могне, с обзиром
да се у њој лече и наши грађани, на осно ву чл. 88 Закона о град. о пштинама
једногла
Решава:
Да се јагодинској Окружној болници ус тупе 100- сто ку бних метара др ва
по данашњим максимираним ценама о д 442 динар а за један кубни метар франко
општинско стовари ште др ва (општинско двор иште) у Јаго дини. До бијену суму
књижити у приход од про даје др ва из о пштинске шум е.
I V бр. 7614.
Прочитана мо лба Зор ке удове поч. Ђоке Ђорђе вић а, бив. калау за из
Јаго дине, Левачка ул. бр. 28, да јој се о дре ди месечна по моћ за издржавање,
пошто је ст ара и сиро машна, а раније је помоћ примала. Веће је узело у оцену
ову молбу па је нашло да мо лиљи треба помоћи, па с тог а, а на основу чл. 88
Зако на о град. о пштинама,
Решава:
Да се Зорки удови Ђорђе вић, из Јагодине, издаје из б лаг ајне ове градске
општине на име новч ане по моћи по 300.- динар а месечно, почев о д 1 ју ла о ве
године, на терет позиције пре двиђене на по моћ сиротињи, по буџету за ову
годину.
Са о вим је седница завршена.
Деловођа
Оверавају градски већници
Претседник
Б. Спасић
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Запи сник
Двадесет трећ е (23) редовне седнице Већа Градског пог лавар ства у
Јаго дини, о држане на дан 29 августа 1942 г. у 4 часа после подне, у градској
кући у Јаго дини.
Дневни р ед:
(Следећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, од кој их су тројица ван места, а дво јица бо лесни и њих петор ица нису
позиве примили, приступљено је прозиву, па је нађено да су н а седницу дошли
већници: г.г. Месић Јосиф, Уро шевић Драго љуб, Тау шановић Пр едраг,
Велимировић Јосиф, Тасић Јован, Др. Ву кић евић Богић, Ђорић Бранко, Тасић
Христифор, Момировић Радосав, Ненко вић Ко ста, Андр ејевић Андра, Нико лић
Илија, Степано вић Душан, Симић Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић
Чедо мир, Дамљановић Милутин, Лазар евић Живојин, Стој ковић Анђелко:
Уку пно 19 већ ника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у с мислу чл. 71 Зако на
о град. општинама то пр етседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и предлаже,
да се изаб еру два већника за оверу овог записника. Већ е изабр а за овер аче
већнике г.г. Јосифа Велич ко вића и Чедо мира Пантић а.
После о вога приступљено је р аду.
I Бр. 9457
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Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже да се до несе потр ебна одлука о
дрвима за огрев, које ова о пштина има. Дрва за огрев има о ко 5.600 куб них
метар а, коју је количину о пштина морала посећи у оп штинској шум и“Липар“ по
наређењу Немачких војних власти. По сече но је би ло много више, али је велики
део утро шен за време про шле зиме како за гр ађанство тако и за војне потр ебе
Немачке и Бугарске војске. Од ове количине у 5.600 м³ мор а се ипак ос тавити за
огрев канцеларија овог поглаварства, за огрев школа, Дома старац а, 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 про дати грађанству града Јагодине, али т ако, да
ни једно домаћинство не доб ије више о д два кубна метра. Пр венствено давати
дрва сирома шнијим до маћинствима, па потом онима кој и су и мућн ији, а онима
који су доброг имовног стања не дати ништа. Предлаже да се по о вој ствари
донес е одлу ка, по што се зима приб лижује. Поводом овога ра звила се дискусија.
Већ ник г. Драг. Урошевић на лази да би свако м рођеном јаго динцу требало дати
дрва, јер су они из општинске шуме. Претседник г. Том а Ђорђевић излаже, да
би из социјалних об зира ваљало помоћи оне грађане, кој и су сиромашнијег
стања у пр вом реду изб еглице и зароб љенич ке поро дице сиромашног стањ, а
оне који су доброг имо вног стања оставити да се сами снаб ду. После ду же
дискусије по овом питању, а на основу ч л. 88 З акона о град. општинама, Веће
Решава:
1) Да се о д у купне количине огревног др вета са којим о пштина гр ада
Јаго дине р аспо лаже о д 5.600 м³, пре да по максимира ној цени грађ анству гр ада
Јаго дине око 3.000 кубних метара, т ако да ни једно домаћ инство не доб ије више
од два куб на метра. Дрво првенствено про давати најсиром ашнијим
домаћинствима, заробљеничким породицама сиромашног стања, избег лицама и
осталим, а који су имо вног стања доброг, таквима уо пште не давати др ва, већ су
они дужни сами да се снаб деју, ван о пштинског стоваришта.
2) Да би се расподела др ва пр авилно и пр авично извела изабран је одбор
за по делу др ва, у који улазе већ ници г.г. Драг. Урошевић, Риста Илић, Мијалко
Попо вић, Милутин Симић, Мио драг Нешић и Живој ин Лазар евић. Овај Одбор
ће решавати коме и ко лико дрва да се про да, управљајући се по овој одлуци, а
имајући у виду да у Јаго дини има 2.150 до маћи нства, од кога броја унапред
треба изузети оне који су у могућно сти да се сами снабду.
3) Са количином од 2.600 куб. метара, кој а се резервише за огрев
канцеларија овог Пог лаварства, затим шко ла, за огрев о пштинских вага, До ма
стара ца, за про дају војним властима и евентуа лно давање по минималној цени
или бесплатно крајњој сиротињи гра дској, која у опште не мо же платити,
распо лаг аће пр етседник гр ад. пог лавар ства.
II Бр. 9458
Одлу ком о вог Већ а о д 25-VI-1942 г. I Бр. 6787 изабр ан је Одбор за
поделу новчане помоћ и заробљеничким најсиром ашнијим породицама у су ми
од Дин. 9.960.- ко ју су пос лали Поглаварству српс ки заробљени официри из
Немачке. Тај о дбор је саставио списак поро дица којима новац тр еба по делити, и
тај списак се састо ји из 45 најсиро машнијих заробљеничких поро дица. Помоћ
није мања о д 150 нити већа од 300.- динар а а сума је до дељена према савесној
оцени изабр аног
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Одбора. Прочитан је списак тих породица. По предлогу пр етседника Веће
једногласно ус ваја прочитани списак, и на осно ву ч л. 88 Закона о град.
општинама
Решава:
Да се изда из депозита ове оп штине су ма у 9.960.- динар а зароб љенич ких
сиромашним поро дицама, по при ло женом списку од бр. 1 до бр. 45 закључно, у
износима како је о дређени Одбор предложио, а која је су ма доб ијена о д ср пских
зароб љенич ких о фицир а из Немачке, као прилог. Исплату извршити у
присуству ч ланова Одбора, на потписе.
III Бр. 9459.
Прочитан је буџет о сно вне школе Вежбаон ице Учитељске школе у
Јаго дини за бу џетску 1942 го дину под бр. 9370/42, који је пре дло жен од стра не
шко лског о дбора. Укупни ра схо ди по о вом буџету износе дин. 120.000.- , како
прихода нема то се цела ова сум а има унети у о пштински буџет за ову го дину,
пошто је по зако ну о наро дним шко лама о пштина ду жна да издржава своју
наро дну школу.
По осно ву изло женог и ч л. 88 Закона о град. оп штинама Већ е
Решава:
Да се у буџ ет оп штине града Јаго дине за 1942 год. ун есе сума у дин.
120.000.- за издржавање Државне наро дне основне шко ле у Јаго дини, и исплата
врши по законским прописима.
I V Бр. 9460.
Прочитан је списак точ иоца алкохолних пића, кој има ваља разрезати
меха нско-кафанске акцизе за буџетску 1942 год. као што је наплаћивано и до
сада.
Већ е је у поредило овај списак са ра зре заном сумо м за про шлу 1941 го д.
проучило данашње пословање по јединаца, па је на основу тога и пре ма
данашњим ценама пића, а на основу чл. 88 Закона о гр ад. општинама и Уре дбе о
наплаћи вању механ ско кафанске акциса од 6 јуна 1940, донео с ледећу
Одлуку
Да с ви точиоци алкохо лних пић а у гра ду Јаго дини плаћају каси Општине
града Јагодине у току буџетске 1942 године на име акциса, месеч но, по ниже
изло женом Пр авилнику, и то :
1) Животије О. Марковић, бифе, Кра ља Петра бр. 99, дин. 50; 2) Милија
Нико лић, б ифе, Кр аља Петра бр. 120, дин. 50; 3) Стеван Кузмано вић, кафана,
Краља Петр а бр. 81, дин. 50; 4) Вој ислав Мојсиловић, ка фана, Кр аља Петра бр.
75, дин. 50; 5) Живан Матић, кафана, Кр аља Петра бр. 55, дин. 50; 6) Мирча
Нико лић, кафана, Кр аља Петра бр. 84, дин. 100 ; 7) Добривоје Радовановић,
кафана, Кра ља Петра 53, дин. 50; 8) Милија Брајевић, кафана, Кр аља Петра 49,
дин. 50; 9) Грозда М. Јовановић, кафана, Краља Петр а бр. 19, дин. 100; 10)
Душан Настић, кафана, Краља Петра 48, дин. 50 ; 11) Вуко ман Радосављевић,
кафана, Кр аља Петра бр. 34, дин. 50; 12) Хотел „Палас“ – Илић и Поповић,
кафана, Кр аља Петр а бр. 34, дин. 500; 13) Александар Мар ко вић, „Шаре на
кафана“, Кр аља Александра бр. 6, дин. 300; 14) Момир Го јић, кафана, Кра ља
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 Кра ља Александра бр. 27, дин. 50; 18) Борислав
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Влајић, би фе, Кра ља Александра бр. 35, дин. 50; 19) Драго љуб Мило јевић,
кафана, Кра ља Александра бр. 54, дин. 50; 20) Лепо сава Илић, крчма, Краља
Александра бр. 68, дин. 50; 21) Сава Прокић, кафана, Краља Александра бр. 83,
дин. 50; 22) Драгољуб Мило шевић, кафана, Краља Алекесандр а бр. 87, дин. 50;
23) Антоније Милићевић, кафана, Краља Александра бр. 93, дин. 50; 24) Милун
Сто шић, кафана, Краља Александра 122, дин. 20; 25) Веља Т имотијевић, кафана,
Капетана Коче бр. 17, дин. 50; 26) Љубиша П антић, кафана, Капетана Коче бр.
22, дин. 50; 27) Катица Пантић, кафана, Капетана Коче бр. 24, дин. 50; 28)
Љубиша Го лубовић, кафана, Кнеза Милете бр. 3, дин. 50; 29) Станимир
Филиповић, б ифе, Стевана Синђелића бр. 2, дин. 50; 30) Будимир Ћир ковић,
кафана, Стевана Синђелића бр. 17, дин. 50; 31) Владимир Павловић, кафана,
Стевана Синђелића бр. 23, дин. 50; 32) Добросав В. кафана, Кнеза Мило ја бр. 23,
дин. 50 ; 33) Јован Поповић, кафана, Војво де Мишића бр. 5, дин. 50; 34) Јован
Вуч ковић, ракиџија, Престо лонаследника бр. 10, дин. 100; 35) Стој ко Поповић,
Београд, Престолонасале дника бр. 15, дин. 100; 36) Љубисав Јовановић,
ракиџија, Бријанова 6, дин. 100; 37) Рафајло Обр адовић, кафана, Ђуре Јакшића
бр. 2, дин. 50; 38) Радосав Андрејић, кафана, Во јво де Степе бр. 2, дин. 50; 39)
Милан Мла деновић, ракиџија, Ву ка Кар аџића бр. 20, дин. 100; 40) Чедомир
Јовановић, б ифе, Војведе Степе бр. 25, дин. 50; 41) Борисав Ђорђе вић, кафана,
Левачка бр. 1, дин. 50 ; 42) Славко Степановић, кафана, Левач ка бр. 5, дин. 50;
43) Милан Милано вић, б ифе, Левач ка 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) Ву кашин
Аћимовић, Левач ка бр. 47, дин. 20; 48) Славко Миловановић, Левач ка бр. 46,
дин. 50; 49) Живан Ивано вић, кафана, Левачка бр. 54, дин. 50; 50)
Браћа Ђурић, ракиџије, ... бр. 4, дин. 50; 51) Славко Донић, кафана, Кра ља Петра
бр. 1, дин. 100.
V Бр. 9564
Прочитан је експозе председника овог Пог лавар ства г. Томе Ђорђевића
под бр. 9000 о д 22-VIII-1942 г. у ко ме претседник излаже, да је на осно ву
прописа чл. 117 Закон а о град. општинама саставио пре длог буџета расхода и
прихода оп штине града Јаго дине за буџ етску 1942 го д. по коме расхо ди изно се
дин. 4.310.000.- а приходи редовни, са заосталим ненаплаћ еним приходима из
ранијих го дина, као и са пр енетом готовином из 1941 год. износе исто толико
дин. 4.310.000.У експо зеу председник г. Ђорђевић опширно излаже услед чега је
поступи ло по већање пој единих позиција и завођење но вих у р асходима; а
нарочито по двлачи да плате слу жбе ницима нису по већа не, већ су оста ле исте
као у прошлој години.
За по дмирење предвиђених расхода поред редовних прихода заво ди се и
за о ву го дину 50% општински пр ире з, као што је б ио и у про шлој го дини.
Предлаже да се бу џет усвоји ка ко је пр едло жено, а тако исто и
предложени Правилник о извршењу бу џета овог Пог лаварства.
Већ е је пажљиво саслушало прочитани експозе као и предложени бу џет
ове градске оп штине за 1942 го дину, па по што је нашло да исти о дго вар а у
потпуности садашњим потребама и да га ваља усвојити.
С тога а на осно ву чл. 88 Закона о град. општинама Веће
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Решава:
Усваја се бу џет Општине града Јаго дине за бу џетску 1942 го д. онако како
је предложен о д стране претседника Пог лаварства, тако да бу џет о ве гр адске
општине за 1942 го д. изно си укупно дин. 4.310.000.- а то лико и пр ихо да,
рачунајући у ту суму и 50% општинског приреза, који се има плаћа ти по
редо вној порези коју грађани ове градске оп штине плаћају, а по коме бу џет
износи р асход и то:
Лични р асхо ди дин. 1.070.920
Материјални р асхо ди дин. 3.239.080.
Уку пни износ расхода 4.310.000
Такође се усваја пре дло жени Правилник о извршењу буџета Гр адске
општине Јагодинске за 1942 годину.
VI Бр. 9565.
Почитан је акт Министарс тва унутрашњих пос ло ва Одељење за др жавну
заштиту-од 24 априла 1942 год. I бр. 10987, у пућен Окружном начелству, ко ји
гласи:
„По налогу Го спо дина Председника Министарског савета, Министарству
унутрашњих посло ва част ми је умо лити за нар еђење, да се на у лазу у то место и
у центру ст аве трансп аренти са надписо м „Србине запамти: Само слога Срби на
спасава“
Окру жно начелество у Јаго дини доста вило је пре дњи акт Пог лаварству
29 апри ла 1942 год. бр. 9383 наш број 4470/42 по ком е је Пог лаварство
поступи ло и таб ле су израђене и већ исплаћене у дин. 2.190.Председник пре дла же Већу да о вај издатак одобри. Веће на о сно ву чл. 89
Зако на о град. о пштинама,
Решава:
Одобрава се издатак у износу од дин. 2.190.- за урађене таб ле, о којима је
реч у пре дњем акту.
Расход ставити на тер ет партије „Непредвиђени расхо ди“ по буџету за
1942 годину.
VII бр. 9566.
Прочитан је пр едмет по д бр. 9086/42 о цени за уступање плаца држави
ради по дизања згра де за финансиска надлештва у Јаго дини.
По овоме предмету градс ко веће о вог Пог лаварства је доне ло о длуку VI
бр. 4816 од 8 маја 1942 г. и пону дило плац по 1.000 дин. квадр. метар. По налогу
Министарства финансија одређени државни чи новници проценили су да би плац
вредео по 200 дин. о д квадр. метра. На основу овог а пр едмет је по ново враћ ен
ради поновног решења Градско м већу. Прочитан а је цело купна ра дња по о вој
ствари.
Већ е је у зело у диску сију и о цену ово питање, па је нашло, да се об зиром
на јако повишене цене непо кретном имању, као и на то да општина има велика
дуговања за плаћа ња као и многоструке финансиске терете разних врста, у
данашњим приликама, не мо же уступити о дносни плац ниже о д цене одређене
одлу ком већа под VI бр. 4816/42 т.ј. од 1.000 дин. кв. метар.
С тога, а на основу чл. 88 Зак. о град. оп штинама
Решава:
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Већ е не мо же усту пити свој плац на углу Штросмајерове у лице и сточ не
пијаце града Јаго дине ниже од 1.000 динара по квадратно м метру, са ра злога
напре д наведених као и р азлога наведених у одлуц и Већа од 8 маја 1942 г. VI бр.
4816 јер је та цена пр ема данашњим приликама, умерена, те и даље остаје при
одлу ци VI бр. 4816/42.
VIII бр. 9567
Прочитан је пре длог бр. 9314/42. ко ји глас и: Рок заку па две њиве
(зира тне земље) код гробља с војина општине града Јаго дине истиче 1. но вембра
1942 год.
Заку п је пр ема ус ло вима почео 1- XII-1940 и траје до 1- XI-1942 го д.
закуп ац је Павле Стевановић из Сио ковца, за дин. 2.900.- за две године.
Потреб на је одлука Већа за даљи распор ед са о вим општинским имањем.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се две оп штинске њиве ко д гроб ља издаду по д закуп за једну годину
дана, за вре ме о д 1. но вембра 1942 до 31. о ктобра 1943 год. по условима које ће
Пог лаварство прописати.
IX бр. 9568.
Прочитан је пре длог бр. 9315/42 ко ји г ласи: Рок закупа на великој
женско ј пијаци својина оп штине гра да Јаго дине истиче 31. октобра 1942. Закуп
је почео 1. априла 1941 год. а заку пац је Јездимир Стефановић из Јагодине, и
закуп и зноси 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. 220свег а дин. 1.490.
Потреб на је о длу ка Већ а за даљи распоред са о вим имањем. Веће на
основу ч л. 88 З акона о град. општинама
Решава:
Да се свих пет дућана о ве оп штине, ко ји постоје на велико ј женској
пијаци издаду под једного дишњи закуп, за вре ме о д 1. но вембра 1942 год. до 31.
октобра 1943 го дине, по усло вима ко је ће Пог лаварство проп исати.
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 раса дника,
атара Јагодинског, својина општине града Јагодине, истич е 1. новембр а 1942
год.
Заку п по менутог имања по условима траје за сада о д 1-XII-1940. до 1.
новембра 1942 го д. За куп ац је Игњат Стој иљковић, индустријалац из Јагодине
за су му о д 34.000 дин. (за две го дине)
Потреб но је донети о длу ку о начину даљег искоришћавања овог имања.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се две општинске њиве: више Вашаришта и Лозно- воћног раса дника
издаду под једногодишњи закуп за време о д 1. новембр а 1942 год. до 31.
октобра 1943 го д. по усло вима које ће Пог лаварство прописат и.
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.
196

Записници Градск ог п оглаварства у Јагодини

Заку п по менути њива био је издат по условима за време о д 1. децембра
1940 г. до 1. новембр а 1942 го д. (за две године) закуп цу Петру Ву јич ићу из
Рибаре, та дин. 20.000. Закуп је исплаће н б лаго вре мено.
Потреб но је да се донесе о длу ка о начину даљег искоришћавања овог
имања. Веће на основу чл. 88 Закона о град. општинама
Решава:
Да се чет ири о пштинске њиве у Липар е издаду по д једно годишњи закуп,
за време од 1. новембра 1942. до 31. о ктобра 1943. године по условима који ће
Пог лаварство прописати.
XII бр. 9746.
Прочитан је предлог бр. 9318/42 који г ласи: Рок закупа једног дућана у
улици Војво де Степе бр. 3 у Јагодини, својина оп штине гра да Јаго дине истиче
31. октобра 1942 го дине.
Заку п је од 1. априла 1941 и траје до 31. октобр а 1942 год. З аку пац је
Душан Д. Вељковић кројач из Јагодине.
Потреб на је одлука Већа о даљем закупу. Већ е на основу ч л. 88 Закона о
град. општинама
Решава:
Да се оп штински дућан у у лици Војводе Степе бр. 3 изда под
једногодишњи закуп од 1. новембра 1942 г. до 31. о ктобра 1943 го дине, по
усло вима које ће Пог лаварство проп исати.
XIII бр. 9747.
Прочитан је пре дмет 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 изно сио је дин. 16.500
за две го дине,- у о вој го дини искор ишћене на следећ и начин: Већ а њива око 9
хектара звана „Трсина“ издата је сељацима из Д. Рач ника те су засејали кукуруз
на поле, то јест оп штина има о дбити половину доб ијеног кукуру за као и
поло вину о д наше ( кукуру зовине); а мања њива звана „Шљивар“ у укупној
површини око 5 х ектара засејана је о вако: 0,50 хектара б агре мом за окружни
шумски раса дник и 1 хектар сојо м, н а поле остата к се није могао обрадити већ је
трава издата за пашу стоке сељака из Д. Рачника, који су у накнаду за то
превезли посеч ана др ва у 100 куб. метара из најлошијег терена Липара до
општинске куће у Липару.
Потреб но је дон ети о длу ку о начину даљег искор ишћавања о ве две њиве.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да с е две оп штинске њиве у Липару описане у пр едњем рефер ату, издају
под једного дишњи закуп за време о д 1. новембра 1942 год. до 31. о ктобра 1943
године по усло вима које ћ е поглавар ство прописати.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
О вера вају градски
Претседник
Већ ници
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Запи сник
Двадесет четврте (24) р едо вне седнице Већа Гр адског поглаварства у
Јаго дини о држане на дан 8-осмог септембра 1942 го д. у 4 часа после по дне у
градс кој кући у Јагодини
Дневни р ед:
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, ос им петорице који су на путу, пр иступљено 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, Ко стић Миљко, Андр ејевић Андра,
Степановић Душан, Илић Сима, Симић Милут ин, Милановић Б. Милан, Пантић
Чедо мир, Да мњано вић Милут ин, Стојковић Анђелко, По по вић Мијалко, у ку пно
22 већника.
Како је дошао довољан број већ ника за ре шавање у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама то претседник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и пре дла же да
се изаберу два већника за овераче овог записника. Веће изабра за овер аче
записника г.г. Настасијевића Лазара и Илића Ристу. После о вога пр исту пљено је
раду.
I бр. 9934.
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу потребно о канализацији
нашега града, а у вези с т им о изради идејне скице за регу лацију и нивелацију.
Прочитана је писмена понуда г. Др. инж. Бранка Максимовића, архите кте
из Беогр ада.
Отвара се дику сија:
Г. Риста Илић каже да би ваљало расписати конкурс; сматра да би на тај
начин до шло до боље идејне скице.
Г. Милан Јоцић вели да би ваљало пр е свега водити рачуна о набавци
хране за стано вништво а о во питање, ма да је потр ебно, о дло жити за доцније.
Г. Тома Ђорђевић, претседник, о дго вара г. Јоцићу и вели да
Пог лаварство у пр вом ре ду во ди рачуна о исхр ани свог а становништва, али
жито се не може купити већ мора да се очеку је о д Житарс ке центра ле.
Уостало м, општина има новца и за жито и за о вај посао.
Г. Јосиф Бе керус го вори оп шир но о потреб и регулације и нивелације
плана у вези са канализацијом. М ишљења је да се погађа са понуђачем и да то г.
Претседник то изведе.
Г. Др аг. Урошевић опширно излаже да је потребније набавити хра ну за
стано вништво него све ос тало.
Г. Тома Ђорђе вић, претседник, о дговара на пре дње. З атим ставља на
гласање.
Веће Решава:
1. У начелу се усваја пр едлог да се р егу лациони план гра да Јаго динеидејна с кица изгра ди.
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2. Овлашћуј е се претседник г. Тома Ђорђе вић да пр еговар а и да са њим
иде г. Јосиф Бекеру с,
3. У одбор за израду програма за регулациони план изабрани су већ ници:
г.г. Анђелко Стој ковић, Драги Уро шевић, Риста Илић, Предр аг Таушановић,
Лазар Настасијевић, Др. Богић Ву киће вић, Христифор Тасић и Бранко Ђорић,
који ће заједно са грађевинским о дборо м радити о вај посао
II бр. 9935.
По молби бр. 9818 од 7-IX-1942. воћ арс ких трговаца: Милете Мар ковића
и синова, Мио драг а Донића и Борисава Стефано вића из Јагодине, за снижење
таксе на мерину, Веће је узело у претрес ову мо лбу, па је пос ле дискусије по
истакнутом пре дмету нашло да, с обзиро м на данашње цене воћа и пос ло вну
коњуктуру уоп ште, мер инска такса о д 0,50 дин. по килограму није висо ка.
Поре д тога општина има велика дуговања из ран ије, као и велике финансијске
терете проузро коване при ликама у којима се налазимо, те и услед тога не мо же
смањивати пре двиђене таксе ни приходе уопште.
Са тих разлога а на о сно ву ч л. 88 Закона о гр адским општинама Већ е је
доне ло с ледећу
Одлуку:
Одби ја се мо лба Милете Мар ковића и синова, Мио драг а Донића и
Борисава Стефановића, воћарских трго ваца из Јагодине, за смањење меринске
таксе на воћ е које купују ради конзервирања, - са разлога напред наведених.
Сао пштити имено ванима ради знања и упра вљања.
III бр. 9936.
Прочитан акт Дома наро дног здр авља у Јагодини по д бр. 996 о д 29-VIII1942., наш бр. 9303, који г ласи:
„За потреб е амбуланте мо лим да се овом Дому до дели, уз наплату, 10 м³
огревног дрвета. У случају да Гра дско пог лаварст во за сада није у могућнос ти
да о вом Дому изда замо љену количину огревног дрвета, мо ли се да против
вредност прими, како се кредити за ту сврху не би угаси ли“.
Већ е, на основу чл. 88. Закона о градским о пштинама,
Решава:
Да се са оп штинског стоваришта дрва у Јаго дини изда До му народног
здравља у Јаго дини 10 м³ др ва за огрев, по максимираној це ни акто м Нач елства
среза белич ког од 28- V-1942 год. бр. 10170, а која цена за мешано дрво, какво је
из оп штинске шуме, износи дин. 476.- по кубном метру, фр анко стовариште
Јаго дина.
I V бр. 9937.
Прочитан акт Команде Српске државне страже Округа мор авског Е. Бр.
279.9 од 14 авг. 1942 год., наш бр. 8710/42, који г ласи:
„Молим за извештај коју би ко лич ину дрва и по којој цени мог ло да
уступи то Пог лаварство ово ј Команди за кување јела и огрев локала у зимском
периоду. Мо лим о во што пре решити“.
Већ е је у зело у претр ес питање по ово м акту, па је нашло да
Пог лаварство распола же са свега 5.600 м³ огревног др вета, што је за потр ебе
грађанства, огрев оп штинских простор ија, До ма стараца, основне шко ле,
општинске сиротиње, окупаторс ке војске итд. недовољно. С тога, а на осно ву
чл. 88 Зако на о град. о пштинама
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Решава:
Команди српске др жавне страже у Јагодини може се издати са
општинског стовар ишта у Јаго дини 10 м³ огревног дрвета, по максимираној
цени за мешано дрво, од дин. 476.- по куб ном метру. Више од о вога не мо же се
дати, са наведених разлога.
V бр. 9938.
Прочитана је мо лба пуно моћн ика Јаго динске бан ке као и р ешење
Окру жног суда у Јагодини од 30 јуна 1942 го д. Р 463/35, донето у ствари
депо зита пок. Петра Андрејевића, бив. трго вца из Јагодине. Молба, упра во
изјава пуно моћника Ба нке заведена је у Пог лавар ству по д бр. 9447 од 1-I X-1942
год. Из о вог су дског решења се види, да Општина града Јаго дине има
потра живање из овог депозита пок. Андрејевића и то: 3.267.-дин. оп штинског
приреза са 6% интереса и за израђе н бетон испр ед имања по к. Андрејевића у
суми 822,20 дин.
Пуно моћник Јаго динске ба нке био је оспор ио ово потраживање
Пог лаварства, услед чега је Окружни суд закључ ко м бр. Р. 463/35, исту банку
упутио на парницу, као слаби ју у пра ву.
Сада пуно моћник изјављује писмено да Јаго динска банка признаје
Општини изно с оп штинског 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 он да
би ова ст вар могла одмах бити ликвидирана, јер Банка не би водила парницу.
Већ е је претресло ово питање и пос ле дискусије и разјашњења по томе а
на осно ву ч л. 88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да Градско пог лаварство у Јаго дини одустане о д тражења 6% интере са
на суму општинског приреза у 3.267.- дин. из депозита пок. Петра Андрејевића,
бив. трг. из Јаго дине, по закључ ку донетом од стране Окружног су да у Јагодини
од 30 јуна 1942 го дине Р. 463/35, пошто је г лавна тражбина призната, те да би
Општина што пре могла наплатити г лавну суму прире за као и за бетон.
VI бр. 9939.
Прочитан акт Окружног начелства Округа мора вског бр. 21833 од 19
августа 1942 го д., наш бр. 9520/42, који гласи:
„По чл. 96 ст. 2 Уре дб е о општинским слу жбе ницима от штампане у
„Слу жбено м листу“ бив. Моравске бано вине у бр. 11, предвиђено је из кој их се
лица има образовати дисциплински су д II степена за пре суђења дисциплинских
кривица, г де поред осталих улази један већник о пштине у седишту Окружног
начелства.
Како то Пог лаварство јо ш ни до данас није изабрало једног већника за
судију горњег суда, као и једног заменика, ма да је б ило ду жно то учи нити јо ш
почет ком ове го дине, то ће Пог лаварство што хитније сазвати седницу већа и на
њој изабрати једног о дборника за су дију дисциплинског суда II степена и једног
заменика.
Већ е на основу чл. 89 Закона о градским о пштинама
Решава:
За Дисциплински су д II степена при Окружном начелству о круга
мора вског по Уредби о оп штинским слу жб еницима избирају се:
За су дију: Уро шевић Драгољуб, бравар,
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За заменика: Илић Риста, трго вац, об а градска већника.
Избор им је одмах, на седници, саопштен и они су се избора при мили.
VII. бр. 9940.
Претседник г. Том а Ђорђевић извештава Већ е, да се пре неко лико дана
десио случај да је девојч ица, кћер Анто нија Ристић а, пе кара о вд. изненадно на
путу у улици Кра ља Петра, добила крво липтање и убрзо умр ла. По што је
Анто није сиро машног стања, обратио се Општини за но вча ну по моћ, ра ди
погреба умр ле му кћери. Претседник му је издао 1.000.- дин. у новцу. Мо ли
Већ е да ово одобри.
Градско веће је у потпуности саг ласно са поступком г. Претседника и на
основу ч л. 88 З акона о град. општинама
Решава:
Одобрава се издатак у су ми од 1.000.- динара Антонију Ристићу, пекару
из Јагодине, на име по моћи ради сахране њего ве умр ле кћери, која се су ма има
расхо довати на терет по зиције „На помоћ оп штинској сирот ињи“, по буџ ету за
ову годину.
Са о вим је седница закључена
Деловођа
Овера вају градски већници
Претседник

Запи сник
25 редо вне седнице Већа гра д. пог лаварства у Јагодини одржане на дан
18 септембр а 1942 год. у 4 часа по подне.
Присутн и већници, Месић Јо сиф, Клефиш Тео дор, Уро шевић Драгољуб,
Таушановић Предраг, Тас ић Јован, Илић Риста, Јоцић Милан, Т асић Христифор,
Момировић Радос ав, Костић Миљко, Илија Нико лић, Симић Милутин,
Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњано вић
Милутин, Стој ковић Анђелко, Мијалко Поповић.
оверач и записника Јосиф Величковић,Чедо мир Пантић
I бр. 10160
Претседник г. Тома Ђорђевић изла же ток ра да на изра ди регу лацију и
нивелацију плана у вези са канализацијом у граду Јаго дини. Дошли су из
Београда г. г. Др. инж. Бран ко Максимо вић, овл. арх. и про ф. унив. Г. Слободан
Петровић, о ни улазе у салу и прет седник Г. Ђорђе вић их представља Већу.
Затим говор и о самом послу. Прво до лази идејна скица за регулацио ни план,
затим р егу лациони план па тек онда канализација.
Затим даје реч г. Максимовићу који говор и опширно са гле дишта
стручног и из праксе.
Г. М. Јоцић износи из праксе зидање у Јаго дини 1912, 1913, 1933 г. и
доцније. Сваком пр иликом је шири на улице мењана. Зато треба имати
регулациони п лан.
Г. Др аги Урошевић уважава разлоге г. Максимо вића. У начелу ус ваја предлог.
Говори да је сада најпрече да се о пштина постара за исхра ну свога
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сиромашног становништва и зато о н предлаже да се ово питање о дло жи
за до цније.
Г. Месић у сваја пре длог г. Уро шевић а с об зиро м на тешке прилике у
погледу хра не за с иромашно становништво, о н 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 пре дња излагања говори о со цијалним
дужностима оп штине, говор и о користи регул. плана, затим да г. Максимо вић
снизи цену што је могуће више.
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Настаје питање о цени, да су Г. Максимовић објашњава цене со лидне он
је добро проценио ове прилике и није никада мислио на несо лидне цене, већ
само најскро мније. Он ће по слати писмену понуду.
После о вога Веће
Решава:
У начелу се усваја израда дефинитивног регу лацио ног плана гра да
Јаго дине.
Г. Месић је противан овоме.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
овера вају
Претсе дник
Б. Спасић
градс ки већници

Запи сник
26 редо вне седнице Већа гра дског пог лаварства у Јаго дини одржане на
дан 25 с ептембр а 1942 год. у 4 часа по подне.
Присутн и већници: Месић Јо сиф, Клефиш Тео дор, Уро шевић Драгољуб,
Настасијевић Лазар, Тау шановић Пре драг, Величковић Јосиф, Тасић Јован,
Илић Риста, Јоцић С. Милан, Нешић Мио драг, Тасић Христифор, Момиро вић
Радос ав, Костић Миљко, Андрејевић Андра, Нико лић Илија, Илић Сима, Симић
Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедо мир, Ристић Светолик,
Дамњановић Милутин, Др. Путић Милан, Сто јковић Анђелко, Мијалко
Попо вић.
Оверачи записника
Риста Илић, Јован Тасић
I бр. 10592
Имају пр аво на дрва сви чиновници кој и не бу ду при мили дрва са друге
стране. У о дбор улази још и г. Јосиф Велич ковић.
II бр. 10593
Претседник г. Тома Ђорђевић ч ита пону ду г. Бранка Максимовића бр.
10591/42 за израду уређајних основа гр ада Јаго дине.
Г. Илија Нико лић сматра да није време сада за радове. Г. Претседник
износи потребу канализације у х игијенско м интер есу.
Г. М есић каже да канализација повлач и водо вод, а то ће ко штати много,
што о ва оп штина нећ е моћ и да по днесе.
Г. Др агољуб Уро шевић каже да је г. Максимовић на про шло ј седници
рекао идејна скица ску пно ст аје око 60%, а све друго стаје око 40% мање. Сада
видимо да је он повећао своју по нуду са 100 % од прве. Ако уређај осно ве
мери мо имати прем а закону онда противу тога не мо жемо ништа.
Претсед. Г. Т. Ђорђе вић чита прописе грађев. зак. ко ји нала жу, 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 кр есати.
После исцр пне диску сије Веће
Решава:
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Да у наче лу прихвати изр аду идејне скице г енер алног плана гр ада
Јаго дине и во љно је да овај посао у ступ и д-ру инж. Бра нку Максимовићу,
архитекту из Београда, по д ус ло вом да цена за овај посао изнесе 40% од њего ве
пону де о д 31-а вгус та 1942 го д. како је то г. Ма ксимовић и сам о бјаснио Већу на
дан 18-IX-о ве год. рекавши да се за изр аду осталог регулационог плана има
доп латити још 40% о д су ме која се има платити за идејну скицу.
Према томе идејна скица и изра да цело купног регулационог плана имала
би да стаје 336.000 динара, и Градско веће је вољно да о ву суму исплати у
одго вара јућим ратама.
Што се тиче награде за до ласке у Јагодину Гра дско веће је вољно да
исплати пашалну суму о д 20.000 динар а, без обзира ко лико до лазака бу де
потребно, остављајућ и то увиђавно сти г. Максимовића.
III бр. 10594
Прочитана мо лба Василија Мар ковића пензионер а овдашњег за новч ану
помоћ, пошто је сиро машног стања, и о птерећ ен са више члано ва поро дице.
Већ е на основу чл. 88 Закона о градским о пштинама
Решава:
Да се Василију Марковићу изда на име новчане помоћи 1000 динара, на
терет позиције на помоћ општинској сиротињи буџ ета за 1942 г.
I V бр. 10596
Прочитана мо лба Љубисава Д. Ђорђевића трг. из Јаго дине ( Кра ља Петра
122) који је ро до м из Мајура, да га Веће при ми у завичајност оп штине гра да
Јаго дине. Уз молбу је поднео акт о пштине Мајурске по д бр. 1687 о д 12.
септембр а 1942 го д. из кога се види да у жива сва гр ађанска права и да има
усло ве из чл. 13 За к. о град. општинама за приј ем у ч ланство ове општине.
На о сно ву изнетог а пошто је и Већу познат мо лилац као млад трговац
Већ е на основу чл. 95 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се Љубисав Д. Ђорђевић трго вац из Јаго дине (у лица Краља Петра 122)
инач е родо м из села Мајура, ср еза Белич ког при ми у чланство оп штине гра да
Јаго дине.
Када ова о длу ка постане извршна доставити је у пре пису именовано м и
спровести је по рег истру завич ајном ове оп штине, а известити и општину
Мајурску.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
овер авају гра дски већн ици
Пр етседик

Запи сник
Двадесет седме (27) редовне седнице Већа Гр адског Пог лаварства у
Јаго дини, о држане на дан 2- другог октобра 1942 го д. у 4 часа после по дне у
градс кој кући
Дневни р ед
(сле дећи)
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Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
од којих четвор ица нису примила по зив, јер су ван својих кућа, приступљено је
позиву, па је нађено да су на седницу дошли: г.г. Месић, Клефиш Теодор,
Бекерус Јос иф, Тасић Јован, Др Ву кићевић Богић, Илић Риста, Ђорић Бранко,
Јоцић С. Милан, Нешић Мио драг, Тасић Христифор, Момиро вић Радосав,
Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Степановић Ду шан, Маној ло вић Миладин,
Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик,
Дамњановић Милутин, Др Путић Милан, Стојковић Анђелко, Мало вић Љуба,
укупно 23 већника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама то претседник г. Т ома Ђорђевић отвара седницу и пре дла же да
се изаберу два већни ка за оверу овог записника. Веће изабра за овераче већнике
г.г. Анђелка Стој ковића и Свето лика Ристића.
После о вога приступљено је р аду
I бр. 11121
Претседник г. Тома Ђорђе вић излаже већу, да је о во већ четврти састанак
Градског већа на ком е се решава питање изра де регулационог плана гра да
Јаго дине, што је у вези са изр адом канализације Јаго дине, пре ма наређењу
виших власти, јер се канализација не мо же спровести, без регулацио ног плана.
По друг и пут је до шао понуђач г. др. инж. Бранко Максимо вић
овлашћ ени архите кт из Беогр ада, који ће Већу детаљно изло жити шта све има да
се изради, и шта је то идејна скица, а шта генер ални р егу лациони план.
Претседник излаже, даље, да је Веће у нач елу решило на седници о д 8, 18
и 25. септембра 1942 г. да се пр исту пи изра ди општег регулационог плана гр ада
Јаго дине ма да је у питању би ла само идејна скица, али пошто све није би ло
јасно Већу би ло је потребно да г. др. Максимовић поново дође, р ади
обавештавања и дефинитивне погодбе.
Даје затим реч г. др. Максимовићу, који оп ширно излаже знач ај
регулационог плана по ј едну варош а нарочито по ј едан напре дан град као што
је Јагодина. Он каже, да је на про шлој с едници Већа о д 18 септембра, на којој је
он учество вао, рекао да је изра да такозване идејне скице регу лацио ног плана
посао који представља 60%, а генер ални план 40% о д у купног плана, а не 40%
од суме која ј е понуђена за изра ду 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 апсо лутно све што ће се
доцније регулацио ним плано м у већем формату прецртати. Зато он налази да је
за сада дово љно израдити р егу лациони план, тако звану идејну с кицу, јер када
се такав план има онда се мо же, по њему, радити, и канализација и све друго у
граду Јаго дини. Ово вам је остављено до знања и о д стране наче лника
Министарства грађевина,...разговоро м с а г. претсе дником Ђорђ евићем.
У дебати су учество вали 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 о кренута на осигура ње
стано вништва нашег града, као на једно о д најважнијих питања уопште. Он је
зато да се о во питање скине са дневног р еда.
Претседник г. Тома Ђорђевић објашњава да питање изр аде р егу лационог
плана није везано са питањем исхране, јер општина има новца и мо же новац
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наћи за наба вку хране, а ли је важно то да набавка хране не зависи о д општине
већ о д житарс ке центр але.
Изр ада регу лацио ног плана је потпуно везана за израду канализације, а
канализација је нео пходно по требна, како хиг ијенски т ако и у индустр ијско м и
привредном пог леду. А по што г. др Максимовић вели да такозвана идејна скица
регулационог плана може да задовољи све по требе, он је за то да се ступи у
израду само идејне скице, као што се прво битно намер авало.
Г. Месић Јосиф је био противан за израду ге нера лног регу лационог
плана, али после објашњења г. др. Максимо вића и пр етседника г. Томе
Ђорђевића, да такозвана идејна с кица може бити довољна, о н је зато да се сту пи
у израду идејне скице, а генер ални план да се с кине с а дневног р еда.
Говорили су јо ш већници г.г. Ми лан Јо цић, Риста Илић, М илути н Симић,
Илија Нико лић и други, који су се сагласили са председнико м.
После о вога по други пут је прочитано писмо и пону да г. др. инжињера
Бранка Максимовића под бр. 9540. о д 31. авгус та 1942 го д. која г ласи:
I) Писмо г. Максимовића. На позив г. ... Слободана Петровића,
професора универ зитета, коме је по вере на израда про јекта градске канализације
Јаго дине, да отпутујем са њим у Јагодину и да као стручњак за урбанизам дам
своје мишљење по питању изра де генералног регулационог плана Јаго дине и
тамо се упо знам са до садашњим ра до м. У то ме правцу, ја сам се томе позиву
одазвао. За вре ме свог а б ављења у Јаго дини, 12, 13 и 14 авгу ста ове го дине ја
сам се у Гра дском пог лаварст ву упо знао са досадашњим припремним радовима
у вези с а израдо м ... Јагодине, па сам утврдио с ледеће:
1) Да постоји прегледана скица грађ евинског р еона Јаго дине у ра зм.
1:5000, усвојен од Гра дског већа бр. 14026 од 22- X-1940 г. са којом се у наче лу
сложило Мин. Грађевина, бр. 4450 од 5-II-1941 г.,
2) Да Гра дско пог лаварство р асполаже ситуационим плано вима на
цртаћој хар тији и ... у разм. 1:2500 и 1:500, о д ко јих 1:500, имају висинске
податке (без изохипса) до к 1:2500 немају никакве висинске податке;
3) Да је о длу ком Гра дског већ а о д 28- II-1941 г. бр. 2883. образован
про шире ни грађевински о дбор за с астављање програма за изра ду р егу лационог
плана о д 9 ч ланова.
4) Да о раду тог о дбора не постоје никакви подаци и да се са израдом
програма о д стр ане тога Одбора није ни почело.
По повратку из Јаго дине г. Петровић је на кон фер енцији о држаној у
Министарству грађевина поводом питања изра де прој еката гра дске канализације
Јаго дине упознао присутне и са мо јим технич ким извештајем који сам му био
поднео, а у ком е сам изло жио да је пре изра де пројекта канализације потребно
израдити генерални про јект за регу лацију града- идејну скицу, генерални
нивелациони план и нацрт уредб е за извођење генералног плана.
После о држане ко нференције мене је обавестио г. Петровић да су се на
тој кон фере нцији у Мин. Грађевина сложили са мишљењем да б и пре изр аде
плана канализације било неопходно израдити генера лни регулациони план
Јаго дине, о дн. идејну скицу за регу лацију и нивелацију. Том приликом дато је
мишљење да би на основи мога технич ког извештаја и мог а досадашњег рада у
области урб анизма б ило пре поруч љиво да се тај посао мени повери, те да на
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основу тог а треб а да по днесем и своју писмену понуду за извршење тога
наведеног у мо м техничком извештају.
С тога, као при лог овом образло жењу, по днос им Гр адском пог лаварству
града Јаго дине своју писмену по нуду за изр аду програма за изра ду
регулационог плана, са техничким елаборато м и за изр аду пројекта регулације
са елаборато м, који је детаљно наведен у мојо ј по нуди о д 31-августа 1942 год.
II) Пону ду г. др. Максимовића: на осно ву образложења које се прилаже
овој по нуди (н апр ед изнето по д I) овим по дно си своју пону ду за извр шење
следећег пос ла.
I Обим радова
А Прогр ам за изра ду про јекта Регулације обухвата следеће:
1. Састављање програ ма на ос нову постојећих по датака о развоју и
потребама града на осно ву прикупљања и проуча вања на лицу места, кој им се
одређују о дн. постављају сви о ни проблеми наведени у ч л. 12 Правилника о
изради регу лацио них плано ва (даље ће се употребљавати скраћ ени назив
Правилник)
2. Генерални план са површинама намене на ко ме је шематски
претстављена идеја о уређењу и р егу лацији гра да.
3. Генералштабну карту насеља и околине са по вршинама намене и
главним ко муникацијама.
4. Техничке по датке у вези са питањима пос тављеним програмо м. (ч л. 17.
Правилника)
Пројекат регу лације идејна с кица регу лације
Обухвата следеће радо ве:
1. Идејна скица–пројект регу лације у ра зм. 1:2500 по ч л. 14 Правилника.
2. Нацр т уредб е о извођењу регу лационог плана ( по ч л. 15 Пр авилника)
3. Идејни пројект за нивелациони п лан ( чл. 16 Пр авилника)
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 нор мама за обележавање у по два пр имерка за о до брење код
Министарства грађевина.
II Услови по д којима се радо ви имају обавити
Горе наведени посао ... се да изврши по д с ледећим деловима:
1. За израду програма Градско пог лаварство је ду жно да ми стави на
распо ло жење, по чл. 12 Правилника следећ е по датке:
а) статистич ке податке о прираштају стано вништва града
б) о посто јећој индустрији, трговини и потреб ама њихо вог проширења,
измештаја и т. д.
в) о сувоземно м и железнич ком саобраћају, евентуа лно пре двиђањем места за
аеро дром
г) о трговини земљор адничким и сточ арским про изводима и потр еби за новим
местима, за пијаце, одр жавање с ајмо ва и т. д.
д) о могућностима снаб девања грађевинским материјалом (места за циглане,
креч ане, мајдане камена и т. д.) песко м и шљунком.
ђ) о социјалним и еко номским при ликама и скло пу становништва и могућнос ти
побољшања ових при лика(начин стано вања, врста упо славања)
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е) о финансиским могућностима извођењем пој единих ра дова на уређе њу и
регулацији града (мо дерно по плочавање града, извођење водово да,
канализације, поди зање но вих ја вних грађевина и т.д.)
Горе наведене по датке Гра дско пог лаварство ће ми до ставити, на
распо ло жење, у ко лико њима распо лаже и у колико их мо же приб авити у ро ку
од петнаест дана о д дана усвајања ове понуде. У случају да ми горње по датке
било у целини или делимично не мо же ставити на распо ложење, ја с ам ду жан да
програм саставим сам, на основу личног проучавања свих о дносних питања на
лицу места, пре ко уста нова које ми могу дати потребне податке и обавештења и
на осно ву с вога личног схватања и познавања ствари које су у питању.
2. Градско поглаварс тво је поре д тога ду жно да ми, по ч л. 13.
Правилника, стави на расположење све о дносне планове кој и су ми за
састављање програ ма и повр шинског плана по треб ни.
3. За израду пројекта регу лације Градско пог лаварство ћ е ми ставити на
распо ло жење матрице и по требан број копија планова на ... хартији у разм.
1:2500.
4. Горе наведени посао /тач. I А и Б / ја сам ду жан извршити у свему
онако како је то про писано Грађевинским зако ном и Пр авилнико м, водећи
рачуна о потреби града и његовог правилног развоја, у следећим ро ковима:
а) Програм са тех нич ким елаборато м о року од 45 дана, рачунајући од
дана када ми Градско пог лаварство стави на р аспо лагање потребне по датке, или
ме извести да ми податке не може дати.
б) Пројекат за регулацију-и дејну скицу, нацр т уре дб е, идејни
нивелациони план и технич ки опис пројекта-у року од 90 дана р ачунајући од
дана када ми Градско поглаварс тво достави одобре ни програм за р егу лацију,
одн. када ми Министарство грађевина пре да одобре ни програм на даљу
употребу.
Време про ведено на путо вању од Београ да до Јаго дине и натраг р ади
проучавања ло калних пр илика и проб лема који се имају р ешити пројектом
регулације, неурачунава с е у овај ро к.
III Награда и начи н исплате награде
1. Радове наведене по д тач. I/А 1.2.3.4. и Б-1,2,3,4 ну дим се да извр шим у
предвиђеним роко вима у тач. II/4. за укупну су му од 240.000.
2. Од горње суме Гр адско пог лаварство нећ е вр шити никакве обу ставе
осим ... таксе по закону о таксама.
3. Начин исплате награде је с ледећи:
а) По завршетку израде програма тех нич ког елабората дин. 50.000
б) По одобрењу прогр ама ......................... 30.000.
в) По изра ди 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 пр икуп љања по датака и проучавања на лицу м еста, Градско пог лаварство
ће ми ис платити по дин. 2.000. која се сума не урачунава у укупну награду по д.
т. III/1.
31. августа 1942 го д. Београд
Понуђ ач
Др. инж. Б. Максимовић с.р.
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Накнадно додато:
Према у сменој изјави на седници Градског већа од 2. октобра о.г.
обавезао сам се да поред наведеног пос ла, накнадно изра дим и дефинитивну
редакцију Уре дбе о извођењу генера лног плана.
2-X-1942. Јаго дина
Др. Б. Максимо вић
На исто ј седници г. др. Максимовић је пону ду у колико се о дно си на
плаћа ње изменио тако, да му се одмах по о добрењу о ве одлуке исплати 15% од
цело купне суме на име аконтације, а све остало ос таје као што је у пону ди
наведено.
После овог а, а пошто је об јашњено да је идејна скица-проје кат
регулације у ра змери 1:2500 мо же да замени генера лни план регулациони план,
Већ е на основу изложеног и чл. 88. тач. 1. Зак. о град, оп штинама у вези са чл.
7. Грађевинског закона, једногласно
Решава:
Да се изра да уређајних основа за град Јаго дину; програ м за изра ду
проје кта р егулације; пројекат регу лације-идејна скица регулације у ра змери
1:2500; дифинитивна редакција Ур едбе о извођењу генер алног плана и свега
осталог наведеног у понуди г. Др. инж. Бранка Максимо вића по д бројем
9540/42, уступи г. дру инж. Бра нку Максимовићу, о влашћ ено ме арх итекти из
Београда све ... и под истим ус ловима како је изло жено у испре д цитираној
пону ди г. др. Б. Максимо вића л, по цени од 240.000 динар а.
За доласке у Јагодину ради приба вљања по датака и радо ва на лицу места,
да се г. дру Максимо вићу исплати пау шално уку пно 20.000 динара, б ез обзира
на број дана које г. Максимовић бу де провео у Јагодини и на путу. Ово се овако
одлучило у саг ласности с а г. Максимовићем.
Исплата погођене су ме, напр ед изнете, има се извр шити тако, да се г.
Максимо вићу исплати 15% од погођене суме, то јест износ у динар а 36.000,
одмах по о добрењу ове одлуке, на име аконтације а о статак онако како је у
пону ди предвиђено.
Исплата горње су ме пада на терет позиције 12 парт. 12 буџета о ве
општине за ову годину 1942 за израду р егу лационог плана.
II бр. 11122
Претседник извештава Веће да је наредио исплату хитне новчане помоћи
сиромашним лицима којима је по моћ би ла нео пхо дна и то :
бр. 10192 Наталији Ракић удови из Краљева су ма о д дин. 200
бр. 10424 Панајоту Карађорџису изб ег лици из ... о д дин. 100
бр. 10491 Симки удови поч. Јована Милошевића б ив. пиљара на име
помоћи о ко сахране поч. Јована од дин. 2.000
бр. 10734 Љубици у дови поч. Милана Добр ића б ив. сензала, на име
помоћи о ко сахране истог Милана дин. 2.000.
Ове суме су већ исплаћене, с об зиро м на хитност. Предлаже Већу да о ве
исплате одобр и.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се о добри издатак новч ане помоћ и напре д имено ваним лицима, у
укупном износу о д дин. 4.300.
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Ову суму прокњижити на терет о дго вар ајуће буџетске по зиције на помоћ
општинској сиротињи, буџета о ве о пштине за 1942 го д.
III бр. 11123
Прочитана мо лба Да нице жене Драгутина Мило шевића, месарског
раденика званог „Бар дак“ из Јагодине, да јој се одреди новчана помоћ пошто
има петоро мале деце, а муж јој је бо лестан и неспособан за р ад.
Пог лаварство је проверило њене наводе преко својих органа и утврдило
да су наводи тачни, и да је стања сиромашног, без икакве имо вине.
На основу изно шеног и ч л. 88 За кона о град. општинама Веће
Решава:
Да се мо лиљи Даници Д. Мило шевић издаје на име новчан е помоћи по
1.000 динара месечно почев од 1. октобра 1942 г. па до конца ове буџетс ке
године.
Исплату вршити на терет о дговар ајуће позиције на издржавање
општинске сиротиње по буџету за 1942 годину.
После о вога седница је закључена.
Деловођа
Оверавају градски
Претсе дник
већници

Запи сник
Двадесет осме (28) редовне седнице Већа Гра дског пог лаварства у
Јаго дини, о држане на дан 6. новембра 1942 год. у 3 часа по подне, у градској
кући у Јаго дини
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, осим једног који је на путу приступљено ј е про зиву па је нађено да су
на седницу до шли већ ници г.г. Месић Јосиф, Настасијевић Лазар, Тау шано вић
Предраг, Бе керус Јосиф, Величковић Јосиф, Тасић Јо ван, Др. Вукићевић Богић,
Илић Риста, Јоцић С. Милан, Митровић И. Милутин, Тасић Христифор,
Ненковић Коста, Кос тић М иљко, Манојловић Миладин, Илић Сима, Симић
Милутин, Милановић Б. Милан, Пантић Чедо мир, Ристић Светолик,
Дамњановић Милутин, Мијалко Поповић-уку пно 21 већ ник.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама то претсе дник г. Ђорђевић Тома отвара седницу и пр едлаже, да
се изаберу два већн ика за оверу овог записника.
Већ е изабра за о вераче већнике г.г. Настасијевић Лазар а и Пантић
Чедо мир а.
После о вога приступило се раду.
I бр. 12504.
Претседник г. Тома Ђорђевић у познао је градске већнике са наредбом о
планско ј пољо при вре дној произво дњи у еконо мској 1942/43 го дини од 19
октобра 1942 г. М.С.бр 4055 којом се под тач I под 2 између о сталог наређује
следеће - варо шке и градске оп штине имају један део (1-5 хектара) с воје земље
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да даду месним школама у обраду, уз мањи заку п или бесплатно, пог лавито за
повртарс ке усеве. Пр едлаже, да се о д о пштинске земље на Вашаришту у
близини реке Белице, уступи о вдашњој ги мназији и основној шко ли у обраду
бесплатно једна по вр шина земље, по нахођењу Већа за по врт арс ке у севе, што ће
се искор истити за ђачке кујне у којима се хране сиром ашни ученици.
Већ е се у потпуности слаже са о вим пр едлогом г. пр етседника и на
основу изло женог и ч л. 88 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се од општинске земље на Вашаришту градског р еона Јагодине, изда у
бесплатну обраду овда шњим школама: Гимназији и Основној шко ли повр шина
од 2 хектара почев од реке Бе лице па левом страном дру ма кој и води Багрдану,
ради сејања и обрађивања по вртарских усе ва за потр ебе ђачких кух иња и
сиромашних ђака.
Пог лаварство да извести помену те шко ле р ади знања и у прављања.
II бр. 12505.
Прочитан акт привилего ваног акционарског дру штва др жавних фабри ка
свиле по д. 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 лавар ства, а по изласку на лице места 12
ов.мес. о д стране пре дставника овог а Друштва, индус тријске фирме Мителдо јче
шпанхите и Министарства грађевина, утврђ ено је, да је за фабрички тер ен
потребно јо ш најмање један хектар земљишта.
Да би се ускоро могло приступити основним грубим радовима за
подизање фабрике потребно је да се и питање цело купне потре бе терена реши
од стране по дручног Вам Пог лавар ства.
С обзиром на изло жено част ми је умолити Вас, да изволите
издејствовати потреб ну о длуку о о дређивању даљег терена уз већ одр еђени за
потребе наведене фабри ке. Са особитим по штовањем. Привилеговано акц.
друштво Др жавних фабр ика свиле, Београд. Претседник др. Милан Хор ватски,
помоћник Министр а финансија.
Претседник износи Већу, као што је већ по знато, да је Веће о длуко м о д 3XI-1941 го д. I V бр. 6210 решило да се бесплатно уступи за фабри ку свиле три
хектара земље о д општинског реона званог „Вашар иште“ кој а је о длу ка
одобрена и од стр ане Министарства финансија бр. 43739/II од 24-XII-1941 г. а
предњим писмом тра жи се још један хектар о д истог имања. С об зиром на
кориснос т предузећа, од кога ће видети лепе користи и становништво гра да
Јаго дине и око лине, претседник је мишљења да се овој мо лби иузађе у суср ет.
Већ е је потпуно сти сагласно са предњим пре длогом претседника г. Т оме
Ђорђевића, па на основу чл. 88 Закона о град. општинама једног ласно
Решава:
Да се од општинског земљишта ове градске општине званог
„Вашар иште“ ко је постоји поред земљишта Др жавног ло зног и воћног
расадника, у градско м реону града Јагодине, уступи бесплатно повр шина од
једног хектара у својину Привилеговано м акц. друштву др жавних фабри ка
свиле у Београду пор ед већ усту пљених три хектара одлуко м овог Већ а I V бр.
6210 од 3-XI-1941 г. коју је о добрило Министар ство финансија ре шењем бр.
43739/II од 24- XII-1941 год. а за подизање зграде за фабрику свиле и оста ле
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потребне простор ије. Овај један х ектар одвојен је у саг ласности са
претставницима фабрике свиле и претставницима о вог Поглавар ства на лицу
места и до дат раније одобр еној површини о д три хе ктара, тако да сва четири
хектара чине је дну целину.
Један х ектар земље о вим р ешењем ус туп љен вреди, према данашњој
прометној вредност и 80.000.-динара.
III бр. 12506.
Прочитан протоко л лицитације бр. 11825 о д 23-X-1942 г. по коме о д две
општинске њиве (ј една више Вашаришта а друга више ло зног расадника) и здате
у једногодишњи закуп Радомиру Ристићу из Јаго дине за 76.000 динар а по што је
он дао највећу цену, по прописаним условима.
Ово општинско имање би ло је до 1. ов. м. у двого дишњем закупу по цени
од 34.000.- динара.
Градско веће о ценило је како квалитет помену тог имања тако и по нуђену
закуп ну цену, у сравњавању са доса дашњим закупном ценом, па је нашло да је
ова с ада по нуђена цена задовољавајућа и да закуп тр еба о добрити.
С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће
Решава
Одобрава се закуп две њиве својина о ве градс ке општине које су издате
под једного дишњи закуп о д 1. но вембра 1942 г. до 31-октобра 1943.г. Ра до миру
Ристићу из Јаго дине по цени од 76.000 динара, пр ема у словима прописаним од
стране Градског поглаварства и сао пштен закупцу.
I V бр. 12507.
Прочитан протоко л лицитације бр. 11812 од 23-X-1942 г. по ко ме су две
општинске њиве више гроб ља издате по д једного дишњи закуп Миши
Миленковићу, пиљару из Јаго дине за цену од 6.200 динара. Т акође су проч итане
накнадне пону де бр.11841 Гвоздена Петровића, пензионера за 7.000-динара
бр.11875. Драгомира Симића овд. за 7.500 дин. и бр.11902 Миомира
Здравко вића, земљ. за 9.000.-дин.
Већ е налази да по нуђене цене не задовољавају, па с тога а на основу ч л.
88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се две општинске њиве ко д Гробља у по вр шини о ко 1.80 хектара
поно во издају под закуп путем јавне лицитације, пошто до сада по стиг нуте цене
не задо вољавају.
Лицитацију објавити о дмах за дан који Поглавар ство о дреди под истим
усло вима који су про писани, за пр ву лицитацију, па поно во прото кол
лицитације изнети Већу на ре шење.
V бр.12508.
Прочитан је протоко л лицитације бр. 11823 од 23-X-1942 г. по ко ме су
две оп штинске њиве у „Липару“ издате по д једного дишњи закуп заку пцу
Душану Д. Лазаревићу еконо му из Јаго дине за су му о д дин. 36.000- прочитане су
затим две накнадно писмене понуде и то бр. 11894. Петр а Вујичића из Риб ара за
исте њиве на дин. 40.000 и бр. 12131. Јована Милошевића земљ. из До њег
Штипља на 45.000.- дин.
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При пр етресу ових понуда у Већу је констатовано, да су ове две
општинске њиве следеће: једна звана „Трсина“ у повр шини о ко 9. хектара, на
којој је ове го дине био засејан ку куруз, а друга пор ед друма кој а се зове
„Шљивар“ а кој а има повр шину о ко 5 хектара.
После краћ е диску сије Веће на о сно ву ч л. 88 За к. о град.о пштинама
Решава:
1) Не одобр ава се лицитација по прото колу бр. 11823 од 23-X-1942 г. јер
постигнута цена не задовољава, као ни о не накнадно понуђене.
2) Да се већа њива о д ове две изда у обр ађивање напо ле сељацима из
Доњег Рачника; по што је о пштини града Јагодине по требан кукуруз и
кукурузо вина за исхрану општинске стоке, као и давање помоћи сиромашним
стано вницима у кукурузу. Корисније је овако поступити с а истом њивом него да
се иста изда по д закуп, и и здати је за сејање и него вање кукуруза.
3) Другу, мању њиву од око 5 хектара звану „Шљивар“ издати поно во
под заку п за годину дана путе м јавне лицитације па изнети Већу на ре шење.
Услове како за издавање под закуп њиве по д 3. тако и за ону по д закуп 2)
за ус тупање у обр аду на поле, да про пише Пог лаварство.
VI бр. 12509.
Прочитан је протоко л лицитације бр. 12131 о д 23-X-1942 г. по коме су
две општинске њиве ује дно издаване по д једного дишњи закуп, а исте се налазе
у Липару, о д којих је једна звана „Трсина“ велика око 9 хе ктар а, а друга звана
„Шљивар“ у повр шини о ко 5 хектара.
Постигнута цена за обе њиве у 36.000 динара као и накнадно понуђена
последња цена од стр ане Јо вана Мило шевића из Д. Штипља, 45.000 динара, не
задо вољава, а да б и се о ве њиве рентабилније искори стиле. Веће је о длу ком од
данас по д V бр. 12508 о дбацило предње пону де као и протокол лицитације и
решило да се њива „Трсина“ изда у обрађивање напо ле за сејање кукуру за.
Поводо м о длу ке за њиву у месту звано м „Шљивар“ у Липару потр ебно је
засновати засеб ан пре дмет, зато Веће на основу ч л. 88 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се о пштинска њива у Липару у месту званом „Шљивар“ у повр шини
око 5 хе ктар а, изда по д једногодишњи закуп путе м јавне лицитације, па по том
износи Већу на ре шење.
Услове да проп ише Градско пог лаварство и лицитацију објави.
VII бр. 12510.
Прочитан протоко л лицитације бр. 11824. од 23- X-1942 г. по коме о д 4
општинске њиве у Липару издате под једногодишњи закуп Игњату
Сто иљко вићу, инд. из Јаго дине за 20.000.- динара; исте њиве су велике укупно 9
хектара и 20 ари. Такође су прочитане накнадне по ну де: бр 11853. Божидара
Јовановића из Јагодине за 23.000.- дин. и бр. 12130 Јована Мило шевића из
Доњег Штипља за 24.000 динара.
Већ е је нашло да пону де нису задово љавајуће и с тога се на о сно ву чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се напред по менуте четири оп штинске њиве у Липару у у купној
површини од 9 х ектара и 20 ари поново издају под закуп путем јавне
лицитације, по што постигнут е цене не о дго варају данашњим ценама.
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Лицитацију одр едити одмах, па про токо л поно во изнети Већу на р ешење.
Услови остају исти, ко је је Поглаварство прописало.
VIII бр. 12511.
Прочитан је протокол лицитације под бр. 11821 о д 23 октобра 1942 го д.
по ко ме је о пштински дућан у у лици Војводе Степе бр 3. града Јагодине издат
под једного дишњи закуп за време о д 1. новембра 1942 год. до 31. октобра 1943
године закупцу Јовану Мари нковићу кро јачу из Јаго дине по цени о д дин. 120
месечно.
До конца о ктобра ове го дине закупна цена о вог дућана изно сила је 80
динара м есечно.
Већ е налази да је добијена цена, с обзиро м на садање пр илике
задо вољавајућ а и да закуп тр еба о добрити, с тога а на основу чл. 88 Закона о
град. општинама
Решава
Одобрава се закуп о пштинског дућана у улици Вој во де Степе бр. 3 у
Јаго дини, за време од 1. новембра 1942 до 31. о ктобра 1943 го дине по цени од
дин. 120 месеч но издат заку пцу Јовану Мар инко вићу, кројачу по прописаним
усло вима о д стране Градског поглаварства, које је заку пац примио к знању и
потписао.
IX бр. 12512.
Прочитан је протокол лицитације под бр. 12100 о д 30 октобра 1942 го д.
по коме је о пштински дућан бр 1. на великој пијаци гр ада Јагодине издат под
једногодишњи закуп за време о д 1 но вембра 1942 до 31 о ктобра 1943 године
закуп цу Свето миру Нико дијевићу из Јагодине, по цени о д дин: 350 месечно
До конц а о ктобра ове го дине закуп на цена о вог дућана износила је 370
динара м есечно.
Већ е налази да је и сада дибијена цена задо во љавајућ а, с обзиром на
садање прилике, те се закуп може о добр ити.
С тога, а на основу чл. 88 Зак. о град. оп штинама Веће
Решава:
Одобрава се закуп општинског дућана број 1. на велико ј пијаци, за вре ме
од 1. но вембра 1942 г. до 31 о ктобра 1943 го д. по цени од дин. 350, издат
закуп цу Светомиру Нико дијевићу из Јагодине, по прописаним условима од
стране Градског поглаварства, које је закупац примио к знању и пот писао.
X бр 12513.
Прочитан је протокол лицитације под бр. 12101 о д 30 октобра 1942 го д.
по коме је о пштински дућан бр. 2 на великој пијаци гр ада Јагодине издат под
једногодишњи закуп за време о д 1 новембра 1942 до 31. октобра 1943 године
закуп цу Свето миру Нико дијевићу из Јагодине, по цени о д динара 340 месечно.
До конц а о ктобра ове го дине закуп на цена о вог дућана износила је 360
динара м есечно.
Већ е налази да је и сада добијена цена задо вољавајућа, с об зиром на
садашње прилике, те се закуп мо же о добрити.
С тога а на осно ву чл. 88 Закона о град. општинама Веће
Решава:
Одобрава се закуп општинског дућа на бр. 2 на великој пијаци, за вре ме
од 1. новембра 1942. г. до 31. о ктобра 1943 го дине по цени од дин. 340.- издат
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закуп цу Светомиру Никодијевићу из Јагодине по прописаним условима од
стране Градског поглаварства, које је закупац примио к знању и пот писао.
XI бр. 12514.
Прочитан је протокол лицитације под бр. 12102 о д 30 октобра 1942 го д.
по коме је о пштински дућан бр. 3 на великој пијаци гр ада Јагодине издат под
једногодишњи закуп за време о д 1. новембра 1942 до 31. о ктобра 1943 го дине,
закуп цу Свето миру Нико дијевићу из Јагодине по цени о д дин: 320 месечно.
До конц а о ктобра ове го дине закуп на цена о вог дућана износила је 310
динара месечно. Веће налази да је и сада до бијена цена задовољавајућа а
обзиром на садање пр илике, то се закуп мо же о добрити.
С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама Веће
Решава:
Одобрава се закуп општинског дућа на бр. 3 на великој пијаци, за вре ме
од 1. новембра 1942 до 31. октобра 1943. го дине по цени дин: 320 месечно, издат
закуп цу 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 по д бр. 12103 о д 30. октобра 1942 год.
по коме је општински дућ ан број 4. на великој пијаци града Јагодине, издат под
једногодишњи заку п за време о д 1. но вембра 1942 до 31. о ктобра 1943 године
закуп цу Дамњану Цветковићу, пиљару из Јаго дине, по цени од дин. 270
месечно.
До конца октобра ове го дине закупна цена овог дућ ана изно сила је 230.динара м есечно.
Већ е налази да је доб ијена цена с об зиром на садашње пр илике
задо вољавајућ а и да заку п треба одобри ти.
С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама
Решава:
Одобрава се закуп општинског дућана број 4. на велико ј пијаци, за вре ме
од 1. новембр а 1942 г. до 31. октобра 1943 године по цени од динар а 270.месечно, издат заку пцу Дамњану Ц ветковићу, пиљару, по прописаним условима
од стране Градског пог лаварства, које је закупа ц примио к знању и потписао.
XIII 12516.
Прочитан протоко л 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. о ктобра 1943 године
закуп цу Ду шану Пешићу пиљару из Јагодине по цени од дин. 250.- месечно.
До конц а о ктобра ове го дине закуп на цена о вог дућана износила је 220
дин. месечно.
Већ е налази да је добијена цена, с обзиро м на садање пр илике
задо вољавајућ а и и да закуп треба о добрити. С тог а, а на основу ч л. 88 Закона о
град. општинама
Решава:
Одобрава се закуп о пштинског дућана број 5. на великој пијаци у
Јаго дини, 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
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усло вима о д стране Градског поглаварства, које је заку пац примио к знању и
потписао.
XI V бр 12517.
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу да је по о длуц и градског већа
од 12. децембр а 1941 г. бр. 7504 требало издати по д једногодишњи закуп две
општинске њиве у Липару у повр шини око 14. хе ктара које су раније б иле
издате у двого дишњи закуп о д 1- XI-1939. до 1- XI-1941 г. за суму о д дин.
16.500.
Лицитација је била о дређена на дан 28. марта 1942 год. и постиг нута је
минимална цена о д 6.000 дин: ко ја се није мог ла прихватити па је одређена
друга лицитација на дан 2. апри ла 1942 г. на ко јој се нико није јавио да
лицитира.
Већ е, је затим, на с војој седници од 28. а прила 1942 г. VI бр.4429. решило
да се ове две њиве издају у обрађивање на по ле сељацима из Доњег Рачн ика и
Доњег Штипља.
Предузето је би ло даље шта треба да се уради, а ли је могла да се изда и
издата је већа њива звана „Трсина“ у по вр шини о д 9. хектара ко ја је у даљена од
друма Јаго дина-Б агр дан те је на то ј њиви посејан кукуру з. Мања њива звана
„Шљивар“ у површини око 5 хектара није могла бити издата у обрађивање за
кукуруз с тога што се налази поре д самог друма, у зони на којој се не сме
кукуруз сејати већ је остала необрађена. На једно м малом делу засејана је соја, а
на другом још мањем делу (о ко 60 ари) посејало је окру жно начелство семе од
багрема за шу мски расадник. Међутим ус лед велике суше која је би ла
дуготрајна овога лета об а ова усева на овом малом делу имања скоро су
пропала.
На њиви „Трсина“ пак ку куруз је прилично добро родио и о во
Пог лаварство је после овр шене б ербе добило као свој део наполице 8.447
килограма кукуру за у клипу о д које ко лич ине доби јено у зр ну 4.898 килогр ама и
та се ко личина налази у оп штинском магацину. Ваља ре шити шта са овим
кукурузо м да се уради.
Претседник пр едлаже да се о ва количина кукуруза пре да о дку пним
фир мама у Јаго дини, за житарску центр алу, ра ди употребе за исхр ану
стано вништва. Сматра да је најбоље о вако учинити како би оп штина, са своје
стране, припомогла на исхрани становништва у овим тешким данима.
Већ е је у потпуности сагласно са пре дњим пре длогом претседника г.
Ђорђевића па на основу чл. 88 За кона о град. општинама
Решава
1) Да се ку куру з у зрну о д 4.898 килограма, добијеним у о блику наполице
са оп штинске њиве величине о ко 9. хектара у Липару зване „Трсина“, у јесени
1942 године пр еда одкупним фирмама у Јаго дини, за рачун житарс ке центра ле,
ради исхране ст ано вништва.
2) Да се добијена количина соје у 53 ки лограма са њиве зване „Шљивар“
у Липару, та кође преда надле жно ј откуп ној фирми, по о дређеној (максимираној)
цени.
Добијене суме новца како за ку куру з тако и за соју књижити као
непре двиђени приход.
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3) Констату је се да се њива звана „Шљивар“ у Липару није мог ла у о вој
години искористити са наведених разлога у предњем ре ферату г. претсе дника
осим ко личине доб ијене о д со је, те се Поглавар ство разрешава сваке
одго ворности.
4) Од добијене ко личи не соје прво вратити добијено семе, па што пос ле
тога прет екне про дати по тач. 2 о ве о длу ке и књижити ако и у колико прео стане.
XV бр 12518.
Прочитан је ре фер ат шефа р ачуноводства по д бр.12008. од 4. о в. м., ко ји
гласи:
По буџету о вог Поглаварства за 1942 г. о добрена зе пар тија 6. позиц.11
сума од дин: 5.000 на одржавање пијаца, ограда, опр авка калдрме на пијаци и
друго.
До сада је ова позиција исцрп љена. А до кр аја ове го дине требаће на ову
позицију да се утро ши јо ш дин: 30.000.
По исто м буџету за 1942.г. о добрена је партија 13. позиц. 1. „Кре дит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гра нама буџета“ дин:
200.000.- из ове позиције до сада није вршен ни један издатак.
Предло жено да се ова позиција 1. парт ија 13. смањи, а напр ед по менута
партија 6. позицијуа11. да се повећа са дин: 30.000.
Већ е на основу чл. 120 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да с е по зиција 11 по пар тији 6. буџета о пштине града Јагодине за 1942 г.
у суми о д дин: 5.000 на одржавање пијаца, ограда, оправка калдрме на пијаци и
друго, повећају са још дин: 30.000. на тер ет по зиције 1. партије 13 истог буџета
за 1942 год.
XVI бр.12519.
Прочитан је реферат шефа ра чуноводства под бр. 12393 о д 4. о вог месеца
који гласи:
По буџету о вог Поглаварс тва за 1942 го д. о добрена је партија 3. по зиц. 3.
сума од дин: 15.000.- за наба вку и штампање пијачних признаница, формулара,
образаца и др.
Да је о ва позиција исцрпљена, а до краја о ве године требаће на о ву
позицију да се утро ши јо ш дин: 10.000.
По истом буџету за 1942 г. одобре на парт. 13. позиција 1. „Кредит за
недо вољно пре двиђене материјалне расхо де по свима гра нама буџета“ дин:
200.000 из ове позиције до сада није вр шен ни један издатак.
Предло жено да се ова по зиција 1. парт. 13. смањи, а напр ед по менута
пар. 3. позиц. 3. да се повећа са дин: 10.000.
На основу ч л. 120 З акона о гр ад. општинама
Решава:
Да се по зиција 3. по партији 3. буџета општине града Јагодине за 1942 г.
у суми о д дин: 15.000. на наба вку и штампање пијачних признаница, формулара,
образаца и др. по већа за јо ш дин: 10.000 на тере т позиције 1. парт. 13. истог
буџета за 1942 год.
XVII бр. 12520.
Прочитан је реферат шефа р ачуноводства под бр.12394 о д 4. овог месеца,
која г ласи:
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По буџету овог Поглавар ства за 1942 г. о добрена је парт. 4. по зиц. на
суму од дин: 2.000 на исхрану сиро тних апсеника.
До сада је ова позиција исцрп љена. А до кр аја ове го дине требаће на ову
позицијуда се утро ши још: 25.000.
По истом буџету за 1942 го д. о до брена је парт. 13 позиц. 1. кредит за
недо вољно пр едвиђене материј алне р асходе по свима гранама бу џета дин:
200.000. из ове позиције до сада није вршен ни један издатак.
Предлажем да се ова по зиција 1. парт. 13. смањи, и напред по менута
парт. 4. позиц.1. да се повећа са дин: 25.000.
Већ е на основу чл. 120 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се позиција 1. по по зицији 4. буџета општине града Јагодине за 1942 г.
у сум и о д дин. 8.000 на исхрану сиротних апсеника повећа за јо ш дин. 25.000 на
терет позиције 1. парт. 13. истог буџета за 1942 год.
XVIII бр. 12521.
Прочитана је молба Ду шана Миљковића, земљорадника из Рибара, за
пријем у ч ланство ове градске општине, из приложених до кумената уз мо лбу
види се да молилац има све усло ве који се законо м траже за пријем у чланство,
доброг је имовног стања, доброг је владања ...
Већ е на основу чл. 95 Зак. о град. општинама
Решава:
Да с е Ду шан Миљковић, земљорадник из Риб ара, са поро дицом, пр ими у
чланство општине града Јаго дине.
Када ова о длу ка постане извршна доставити је у пре пису именовано м и
спровести је по регистру, ... о ве општине, а известити и општину Р ибарску.
XIX бр. 12522.
Прочитана је мо лб а Мир ка Сто шића железнич ког службеника у
Арачић еву, за пријем у ч ланство о ве оп штине. Он у Јаго дини има своју кућу у
којој му жена са децо м стануј е.
Пошто молилац испуњава све зако нске ус лове за пријем у чланство о ве
општине, то Веће на осно ву ч л. 95 З ако на о градским општинама
Решава
Да се Мир ко Сто шић железнички службеник у Арачић еву при ми у
чланство гра дске општине Јагодинске.
Кад ова одлука по стане извршна до ставити је у пре пису именовано м и
спровести је по регистру завичајном ове општине, а известити и општинску
управу у Ланишту.
XX бр. 12523.
Прочитана мо лба бр. 11157/42 Пер ке, у до ве пок. Живој ина Нинић а би в.
општинског ... и ч истача, за но вчану помоћ у дин. 5.000.- ради о пра вке куће.
Такође је прочитан ко мисиски извештај, из ког а се види да је кућа с клона п аду и
да је тр еба пору шити и нову мању напра вити.
Већ е налази да ко д оваког стања куће именоване Пер ке тражена помоћ не
би мог ла бити до вољна, а оп штина није у могућност и да јој у изградњи мање
куће помог не.
С тога на о сно ву ч л. 88 Закон а о град. општинама
Решава:
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1) Одбија се мо лба П ерке Нинић за новчану помоћ ради ру шења старе и
грађење нове куће.
2) Да пог лаварство пр еду зме посту пак по про писима закона да се
отклони опасно ст по живот с тано вања Пер кине 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 расп ис Министарства Пољопривреде и исхране бр.
8113/42 са наређењем да се на о сно ву чл. 50 и 51. Закона о ун апређењу
пољопри вре де образу ју општински по љопривредни о дбори од 3-5 лица, чији ће
задатак бити да до несу бу џет о о пштинској по љопри вре д. закла ди и да ра ди на
унапређ ењу пољо привреде.
Ово м приликом је у Већу ко нстато вано, да општина града Јаго дине нема
никакве по љопривредне заклоде. Она има одељење за исхрану, састављено на
основу про шле уре дб е и правилника ко ји су про изишли из прилика у кој има се
сада налазимо: да о дељење функционише по про писном Правилнику, али
исхрана иде преко Житарске центр але, пре ко које се доб ија пшеница и кукуруз
није ни могућ е приб авити какву по љопривредну закладу. Све што се о д жита
добија то се убрзо самеље и брашно разда становништву.
Такође се и на по љо привреди ради не по поменуто м Закону о
унапређ ењу пољо привреде већ по наредби Претсе дника Српске владе о планској
пољопри вре дној произво дњи, до сада за економску 1942 г. а од са да по наре дби
за економску 1942/43. годину.
Ипак, да би се по ступи ло по наре дб и Министарства, Веће на осно ву
изнетог и ч л. 89 Закона о град. општинама
Решава:
У пољопри вре дни о дбор општине гра да Јагодине, по закону о
унапређ ењу пољо привреде, избира ју се г.г. Милан Јоцић, трговац, Пр едраг
Таушановић, посе дник, Момчило Симић, економ, Милут ин Митровић,
поседник, Миладин Манојло вић, земљорадник сви из Јаго дине.
XXII бр. 12525
Прочитане су две мо лбе за новчану помоћ, услед сиромашног стања, по
којима се развила дискус ија и после сазнања о бедном стању мо лиља Веће на
основу ч л. 88 З акона о град. општинама
Решава:
Да се на име новч ане помоћи издаје и то:
1) Донки Комо д, уче ници III-2 р аз. Гимназије (Љубе Симић а бр. 20)
почев о д 1. но вембра 1942 г. месеч но по дин: 400. по мо лби бр. 11488 од 15-X1942 г.
2) Теодори Милошевић, ученици VIIIа раз. гимназије у Јаго дини иначе
избег лица поче в о д 1. новембра 1942 го д. до 30 ју на 1943 год. месечно по дин
800 по молби број 11503 о д 15-X-1942 год. свега дин: 1.200Ову по моћ исплаћивати на терет одго вар ајуће позиције на помоћ
сиротињи по бу џету за ову 1942 годину, а исплату про ду жити и пос ле завршетка
буџетске године из рачуна исте по зиције по пр инципу дванајестине, до
одобрења буџета за 1943 го дину, о дносно до одређеног времена 30 јуна 1943
годину, за лице по д 2) ове одлуке.
Са о вим је седница закључена.
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Деловођа
Б. Спасић

Оверавају
Градски већници

Претседник

Запи сник
Двадесет девете (29) редовне седнице Већа Градског поглаварства у
Јаго дини, о држане на дан 4. децембра 1942 год. у 3. часа по подне у градској
кући у Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Пошто је установљено да су на ову седницу по звани сви градс ки
већници, осим петорице, који су на путу, присту пљено 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, Митро вић
Милутин, Нешић Мио драг, Мо мировић Радо сав, Ненко вић Коста, Андре јевић
Андр а, Николић Илија, Илић Сима, Симић Милутин, Милано вић Милан,
Пантић Чедомир, Ристић Свето лик, Дамњановић Милутин, Стој ко вић Анђелко,
Попо вић Ми јалко, Маловић Љуба. У куп но 21 већн ик.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама, то претседник г.Ђорђевић Тома отвара седницу и пре дла же да
се изаберу два већн ика за овераче записника.
Већ е изабра за оверач е већнике г.г. По повића Мијалка и Ђорића Бранка,
после о вога пр исту пљено је раду.
I бр. 13822.
Претседник г. Тома Ђорђевић саоп штава Већу, да у каси ове општине
има готовине динара 2.619.298,94 који се сада нема на шта у тро шити.
Како о пштина гр ада Јаго дине има хипо текар ног дуга, који потиче из
ранијих го дина, код Државне Хипотекарне б анке по Пар. Бр. 7015 у износу од
3.173.660 динара, кој и је регулисан до 1. априла 1943 го дине, -г. претседник
предлаже Већу, да се од о пштинске готовине исплати у то ку овог месеца
2.500.000 динара Др жавној Хипот екарно ј ба нци у отплату овог дуга, а по
могућности и више.
Градско веће зах ваљује претсе днику г. Ђорђе вићу на домаћинс ком
управљању општине и ... финансирања и једногласно усваја његов предлог, па с
тога, а на осно ву ч л. 88 Зако на о град. о пштинама једног ласно
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 хипот екарног дуга по Парт. Бр. 7015. који
општина гра да Јаго дина дугује истој банци.
Овла шћује се претсе дник г. Тома Ђорђевић да се стар а да и убудуће,
према финасијској могућ ности општине и по својој о цени даје отплате дуга
Државној Хипотекарној б анци, с ве до ко начне исплате дуга.
Исплата су ме која се бу де исплатила по о вој одлуци до конца буџетс ке
1942 године пада на тере т салда гото вине 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 бу де појављивала у току буџетске године по
буџету за 1943 годину.
II бр. 13823.
Прочитан је прото ко л лицитације бр. 12738 о д 12-XI-1942 г. по коме је
једна оп штинска њива у Липар, звана „Шљивар“ у повр шини о ко 5 хектара
издата под једногодишњи закуп Јовану Мило шевићу, земљора днику из Д.
Штипља за суму о д Дин: 38.010. који је на лицитацији највећу цену понудио.
Већ е је нашло да је постигнута цена задо вољавајућа па на основу чл. 88
Зако на о град. о пштинама
Решава:
Одобрава се да заку пац општинске њиве у Липару зване „Шљивар“ у
површини око 5 хектара остане Јован Милошевић, земљора дник из До њег
Штипља, по цени од 38.010 динар а, за вр еме од 1. новембр а 1942 г. па до 31.
октобра 1943 год. по прописаним у словима, који су на дан лицитације свима
лицитантима саоп штени на потпис и они их примили, а по којима се цело куп на
закуп на цена има положити о дмах по о добрењу лицитације од стране Гра дског
већа.
III бр. 13824.
Прочитан је протоко л лицитације бр. 12739 од 12. новембр а 1942 г. по
коме су 4. општинске њиве у Липару, у уку пно ј по вр шини о д 9. хектар а и 20 ари
издате под једногодишњи закуп Душану Д. Лазаревићу економу Пиваре из
Јаго дине, за су му о д Д ин: 68.000.- за време о д 1. новембра 1942 до 31. октобра
1943 године.
На пр вој лицитацији о д 23-X-1942 го дине је би ла постигнута само 20.000.
динара.
Већ е налази да је сада по стиг нута цена сасвим задовољавајућа, па с тога
на осно ву ч л. 88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Одобрава се да закупац 4. оп штинске њиве у Липару у по вршини о д 9.
хектара и 20 ар и буде Ду шан Д. Лазаре вић е коно м Пиваре из Јаго дине по це ни
од 68.000 динара, за време о д 1. но вембра 1942. до 31. октобра 1943 године, по
усло вима које је Пог лаварс тво прописало, а лицитанти их пр е лицитације
примили к знању на потпис, и по којима је закупац дужан положити цело ку пну
излицитирану цену одмах чим Веће закуп о добри.
I V бр. 13825.
Прочитан је протоко л лицитације бр. 12740. од 12 новембра 1942.г. по
коме су издате у једногодишњи заку п две о пштинске 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 постиг нуто свега
6.200 динар а, што Већ е није о добри ло и наредило је нову лицитацију.
Већ е је нашло да је сада по стиг нута цена о д 21.000 дин. потпуно
задо вољавајућ а, с тога на основу чл. 88 Закона о гр ад. општинама
Решава:
Одобрава се да закупац оп штинске две њиве више гробља у површини од
један хектар и 77 ари буде Александар Павићевић, месар из Јаго дине за вре ме од
1. новембра 1942 до 31. о ктобра 1943 године по цени о д 21.000.- динара пошто
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је ту највећу цену по нудио, по условима које је Поглаварство прописало а на
коју је закупац писмено пристао и дужан је заку пну цену положити о дмах ч им
закуп Веће о добри.
V бр. 13826.
Прочитан је завршни годишњи рачун оп штине гра да Јагодине за
буџетску 1941 го д. који је у смислу чл. 122. Зак. о град. оп штинама стајао
изло жен 8 дана гр ађанству, и на исти није било жа лбе.
Уку пна сума пр ихода изнета је у ... го дини 4.680.479,05 а толико исто и
расхо да са гото вином од дин. 516.238,79 кој а је пренета у 1942 годину.
Већ е је узело на знање о вај годишњи рачун и на осно ву чл. 122 Закона о
град. општинама
Решава:
Градско већ е одобрава израђени завр шни го дишњи рачун за буџ етску
1941 год. оп штине гр ада Јаго дине, и налаже Пог лаварству да учини даље шта је
потребно за прег лед рачуна за 1941 годину од стране надле жних рачу нских
власти.
VI бр. 13827
Прочитан је рефер ат бр. 13311 о д 27- XI-1942 г. ко ји г ласи:
Рок заку па павиљо на са кафано м у пар ку „Ар ачлијски поток“ истиче 31.
децембра 1942 год. Павиљон са кафаном својина је ове општине.
Заку п је пре ма Већу почео тећи о д 1- VI т.г. па до краја буџетске 1942 го д.
за у купну суму од дин: 5.000 а заку пац је Радивој е Грујичић избег лица из Новог
Сада.
Потреб но је донети одлуку о начину искоришћ ења овог оп штинског
имања за идућу буџ етску годину.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да с е павиљон са кафано м у оп штинско м пар ку „Ар ачлијски пото к“ изда
под заку п за 1943 годину, по ус ловима које ће Пог лаварство прописати.
VII бр. 13828.
Прочитан је рефер ат бр. 13312 о д 27- XI-1942 г. ко ји г ласи:
Рок закупа пра зног плаца својина о ве градске општине који посто ји код
зграде бив. градске страже до велике пијаце, истич е 31. децембра 1942 год.
Досадања заку пна цена о добрена је месеч но по 500.- дин. а заку пац је
Димитри је Раденковића, каменорезац из Јагодине.
Потреб но је донети о длу ку о до дели, заку пу или ко јем другом нач ину
искоришћења овог општинског имања.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се о пштински пра зан плац до зграде бив. касарне гра дске стр аже
велике пијаце изда под закуп за 1943 годину, пу тем јавне лицитације, по
усло вима које ће Пог лаварство проп исати.
VIII бр. 13829.
Прочитан је рефера т шефа ра чуноводства под бр. 12967 од 18- XI-1942. г.
који гласи
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По буџету овог Поглаварства за 1942 год. одо брена је парт. 12, по зиц. 4.
сума од дин. 10.000.- трошко ви за обављање градских и др жавних светко вина и
слава дин: 10.000.
До сада је о ва позиција исцр пљена а до краја ове го дине требаће на о ву
позицију да се утро ше јо ш дин: 5.000.
По истом буџету за 1942 г. о добрена је пар т. 12. по зиц. 1 кредит за
недо вољно пр едвиђене материј алне р асходе по свима гранама бу џета дин:
200.000.- која није исцрпљена,
Предло жено да се о ва позиција 1 парт. 13 смањи, а испред по менуте парт.
12 позиц. 4. да се повећа са дин: 5.000.Већ е на основу чл. 120 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се позиц. 4 парт. 12 буџета оп штине града Јагодине за 1942 го д.
повећа у суми од дин: 10.000.- на тро шко ве за обављање градс ких и државних
светковина и слава по већ а са јо ш дин: 5.000.- на парт. позиц. 1. парт. 13 истог
буџета за 1942 год.
IX бр. 13830.
Прочитан је рефер ат шефа рачуновоства бр. 13684 од 1-XII-1942 год. који
гласи
По буџету овог Пог лавар ства за 1942 г. одобрена је парт. 4. позиц. 7. су ма
од дин: 70.000.- на издржавање пре дсто јништва градс ке полиције у Јаго дини.
До сада је ова позиција исцрпљена и до кр аја ове го дине требаће на ову
позицију да се утро ши јо ш дин: 30.000.
По истом буџету за 1942 го д. о до брена је парт. 13. по зиц.1. кредит за
недо вољно пр едвиђене материј алне р асходе по свима гранама бу џета дин:
200.000.- која није исцрпљена.
Предлаже се да се о ва позиција 1. парт. 13 смањи, а испр ед по менута
парт. 4. позиц. 7. да се повећ а са дин: 30.000.
Већ е на основу чл. 120. За кон а о град. о пштинама
Решава:
Да се по зиција 7. парт. 4. бу џета оп штине гра да Јаго дине за 1942 го д. у
суми о д динара 70.000. на издржа вање Пре дстојништва градске по лиције у
Јаго дини, по већ а са јо ш дин: 30.000. на терет позиц. 1. парт. 13. истог буџета за
1942 г.
X бр. 13831.
Прочитан је ре ферат шефа рачу но водства по д бр. 13685. о д 1-XII-1942
год. који гласи:
По буџету овог Поглаварства за 1942 г. о добрена 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 кр аја ове го дине требаће на ову
позицију да се утро ши јо ш дин: 5.000.
По исто м буџету за 1942 г. о добрена је пар т. 13. позиц. 1. кре дит за
недо вољно пре двиђене материјалне рахо де по свима гранама буџета дин:
200.000,- кој и није исцрпљен.
Предлажем да се о ва позиција 1. парт. 13 смањи, а испред по менута парт.
8. позиц. 5. да се повећа са дин: 5.000.
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Већ е на основу чл. 120 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се по зиц. 5. парт. 8 буџета општине града Јаго дине за 1942 го д. у су ми
од дин. 7.000 на издр жавање оп штинске санитетске амбуланте и друг е потр ебе
повећа са јо ш дин: 5.000.- на т ерет позиц. 1. парт. 13 истог бу џета за 1942 год.
XI бр. 13832.
Прочитан је р еферат шефа р ачуно водства по д бр. 13755 о д 1- XII-1942
год. који гласи:
По буџету о вог Поглаварс тва за 1942. г. одобрена је парт.3. позиц.7. су ма
од дин: 800.000- на сечу и прено с дрва из оп штинске шуме за огрев
Пог лаварства, шко лу, сиротиње и др.
До сада је ова позиција исцрпљена и до кр аја ове го дине требаће на ову
позицију да се утро ши јо ш дин: 60.000.
По исто м буџету за 1942 год. о добрена је парт. 13. по зиц. 1. кре дит за
недо вољно пр едвиђене материј алне р асходе по свима гранама бу џета дин:
200.000. која ни је исцр пљена.
Предлажем да се о ва позиција 1. парт. 13 смањи, а поред поменуте парт.
3. позиц. 7. да се повећа са дин: 60.000.
Већ е на основу чл. 120 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се по зиц. 7 парт. 3. бу џета општине града Јаго дине за 1942 го д. у су ми
од дин: 800.000 на сечу и прено с др ва из о пштинске шу ме за огрев
Пог лаварству, шко ли, сиротињи и др. повећа за јо ш дин: 60.000 динара на терет
позиц. 1. парт. 13. и стог буџета за 1942 год. 11
XII бр. 13833
Прочитан је ре ферат потпре дседника овог Пог лавар ства из ког а се види
да је за потр ебе Окружног нач елства округ а Моравског ко је је у Јагодину
пресељено из Ћуприје у јануару месецу ове 1942 го д. Јосиф Стренка лимар из
Јаго дине и поручио с ледеће:
17. комада фуруне са чун ковима а исте на услугу по погодби са Поглавар ством
уз накнаду пау шално за време до 1. маја 1942 г...... дин: 4.000
Две браве оправљене два кљу ча намештена .................................... дин
60
Премештање и намештање три фуруне са горњег да до њи спрат..... дин
60
Четири фуруне ... с а чунко вима дате на услугу од 1. маја 1942 го д. по 230 динара
по комаду ............................................................................... дин 920
Бушење ру па на зидо вима за чункове ............................................. дин 200
Пет комада штуцне по 10 динара ........................................................ дин
50
-------------------------Свега дин: 5.290
Претседник пр едлаже да се о добри да с е горња су ма исплати Стренки јер
овакав начин био је најпо деснији по интер ес општине.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
11

ИАЈ, Градско поглав арство, бр. 10844/42. Током септембра 1942. године за прев оз
дрва из о пштинске шуме „ Липар“ до о пштинског складишта и дрваре на плацу М илана
Јоцића 7 9.450 динара.
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Да се из касе о пштине града Јаго дине исплати Јосифу Стрен ки 5.290.динара на име накнаде за дате фуру не на услугу Окру жном Нач елству у
Јаго дини и остало по рачу ну како је изнето у ре ферату ове о длу ке.
Исплату извршити из непре двиђених потр еба на терет партије 13. позиц.
2. буџета за 1942 го дину.
XIII бр. 13834.
Претседник износи Већу, да се ко д општинске штале налази извесна
количина шталског ђубр ета о д о пштинске сто ке, ко ја је до сада два пута
издавана у про дају путем јавне лицитације, али није добијена задовољавајућа
цена, увек мања о д 2.000. дин.
Сада је овд. Пивара понудила цену о д 3.000.- динара и да она свој им
колима ђубре о двезе, по писменој пону ди бр. 13718. о д 3.ов.м. предлаже Већу да
се пону да пр ими, као задо во љавајућа.
Већ е се у потпуности слаже са пре дњим предлогом и на о сно ву чл. 88
Зако на о град. о пштина
Решава:
Одобрава се да се пар ној Пивари М.Ј. Косо вљанин А.Д. Јаго дина усту пи–
про да шталско ђубре ко д општинске штале у улици Краља Александра, у
колико га до сада има, по цени од 3.000.- динар а, с тим да г а Пивара свој им
средствима одвезе. Ово учинити у најкраће м ро ку, са хигијенских ра злога.
Наплаћену суму књижити као непре двиђен приход.
XI V бр.13835.
Прочитане су молбе за но вчану помоћ сиро машних лица и то :
Бр.13609. Мило ша Илића, учен. V р. и брата му Љубише Илића ученика II р.
овдашње г имназије ко ји су сино ви поч. Живојина Илића б ив. ливца и матере
пок. Зорке из Јаго дине, имо вине немају већ бораве ко д тетке Живке
Стаменковић о вд.
Бр. 13817. Живадина Стој ковића радника из Јаго дине ( Косанчићева бр. 40) ко ји
је бо лестан а има жену и три детета с иромашног је стања.
Бр. 13818. Јулка удова поч. Живојина Товића, кој а је неспособна за ра д а има 1.
женско дете мало. Сиромашног је стања. ( Кн. Мат е Ар анђеловић а бр.9)
Бр. 13819. Љубице удове поч. Милана Добрић а, би в. ... која је сиром ашног стања
а има ситну децу. И поч. Милану је била о дређена новчана помоћ у 1.000-динара
месечно.
Бр. 13820. Босиљке удове Милићевић (Караматићева ул. бр.11) ко ја је стара и
слаба, а води стар ање у кући болесног брата ... Радоје вића.
Већ е је упо знато са неуго дним и б едним стањем напре д имено ваних, па
на осно ву ч л. 88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се из касе о ве градске општине издаје на име новчане по моћи месечно
и то:
1) Мило шу Илићу ученику V раз. г имназије месеч но 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. Живо јина Товић а месеч но по дин. 400.
5) Љубици у до ви по. М илана Добрић а месечно по дин. 1.000.
6) Босиљки удови Милић евић месеч но по дин. 400.
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Свега динара 3.000
Свима напред имено ваним по моћ се има исплаћивати поч ев од 1.
децембра 1942 го д. па закључ но до 31. маја идуће 1943 године, на терет
одго вара јуће позиције на помоћ сиро тињи о пштинској по буџету за 1942 год. (за
децембар т.г.) и по бу џету за 1943 г. за време до 31. маја 1943 го дине.
Са о вим је ова седница закључена.
Деловођа
Оверавају Гр адски већници
Претсе дник

Запи сник
Тридесете (30) редовне седнице Већ а Градског поглаварства у Јагодини
одржане на дан 4. јануара 1943 г. у 3 часа по сле по дне у градско ј кући у
Јаго дини.
Дневни р ед
(Следећи)
Пошто је ус тановљено да су на ову седницу по звани сви градски већници
осим двојице који су на пу ту, присту пљено је про зиву па је нађено да су на
седницу до шли већници г.г. Настасијевић Лазар, Бекерус Јо сиф, Ве лич ко вић
Јосиф, Јоцић С. Милан, Митро вић Милу тин, Тасић Христифор, Момиро вић
Радос ав, Ненко вић Коста, Костић Миљко, Андрејић Андр а, Николић Илија,
Степановић Ду шан, Симић Милутин, Милановић Милан, Пантић Чедомир,
Ристић Свето лик, др. Путић Милан, Стојковић Анђе лко, Попо вић Мијалко.
Уку пно 19 већ ника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама, то г. Ђорђе вић Тома отвара седницу и пр едлаже да с е изаберу
два већ ника за о вераче записника.
Већ е изабра за овераче већнике г.г. Ненко вић Косту и Милано вић
Милана.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 121.
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да се ове Бо жићне пра знике
обратило за по моћ више о д 250 до 300 лица, којима је, као сиро машним и
слаби м помоћ потребна да би могли ма и најскромније провести Бо жић не
празнике.
Предлаже да се изабере један одбор, по могућс тву из р азних крајева
града који ћ е с ве молбе пр ег ледати и проверити па донети о длу ку о помоћ и.
Већ е, на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама једногласно
Решава:
Да се градско ј сиротињи ове оп штине изда на име помоћ и у но вцу, за
насту пајућ е Божић не празнике и Нову годину, сума до 5.000.- динара.
Нико ме се не може дати помоћ већа о д 500 динара, а мања о д тога по
оцени о дбора, т акође и за су ме о д 500 динара, с ве по оцени о дбора.
Ко је млад и здрав, му шко и женско, нема пра ва на помоћ, што одређени
одбор ваља да цени и да о во има у виду.
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У одбор за поде лу ове су ме, помоћ и избира ју се већници г.г. Велич ко вић
Јосиф, Симић Милутин, Николић Илија, Милано вић Милан, Костић Миљко и
Лазар Настасијевић.
Исплате помоћ и има да се извр ши на тер ет 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 неспо собни за рад и сасвим
сиромашног стања, а примају о д Ср пског црвеног кр ста на и ме по моћи свега по
20 дин. дневно, што је су више бе дно пр ема данашњим пр иликама.
Бр. 14115/42. Албин Белака, и збеглица из Сло веније, који је стар и слаб.
Већ е је узело у оцену ове пр едње молбе, па увиђ ајући те шку ситуа цију у
којој се налазе избег лице из По љске и Словеније, а на пр едлог пр етседника г.
Ђорђевића, и на осно ву ч л. 88 Закона о град. о пштинама
Решава:
Да се по пр едњим мо лбама изда на име по моћи за наступајуће Бо жић не
празнике и то:
1) Јану Језелу, старе шини По љских избеглица, за њег а и 15 лица њего вих
земаљака избег лица из Пољске, сума од 500.- динара коју ћ е он сразмерно
поделити.
2) Албину Белаку, избеглици из Сло веније, сум а о д 500.- динара.
Исплата да се и зврши на тер ет позиције на по моћ избег лицама 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, избег лице из Словеније...
Решава:
1) Да се седморици избег лица из Пољске, за рад неспособни, издаје на
име помоћи месеч но по 600.- динара, укупно 4.200.- месечно, почев од 1. јану ара
до 31. маја 1943 године, по списку, који ће Јан Језела, старешина По љских
избег лица поднети, а по моћ се има исплатити сваком по јединцу лич но, на
потпис списка;
2) Албину Белаку, избеглици из Сло веније, да се издаје по 600.- динара месечно,
почев о д 1. јануара 1943 г. па на даље, такође до 31. маја 1943 г. када ће се
поно во решавати о наставку или укидању помоћи.
Исплата ове помоћ и има пасти на терет о дго вара јуће позиције на помоћ
избег лицама по буџету за 1943 г.
I V бр. 124.
Прочитана је мо лба за но вчану помоћ, по којима је претседник г.
Ђорђевић изло жио Већу, шта је у мо лба ма поје динаца наведено.
Већ е је про ценило наводе у мо лбама, нашло је да су сва лица која су
поднела молбе, имовног стања сиромашног и да им тр еба притећи но вчаном
помоћи.
С тога, а на основу чл. 88 Закона о град. општинама
Решава:
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Да се ни же имено ваним лицима издаје на име помоћи у новцу, и то:
1) Донки С. Ко мад, ученици III разр. Гимназије, (ул. Љубе Симића 20)
почев о д 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 у л. Косанчићевој 23, почев од 1 јануара до
конца 1943 г. месечно по динара 1.000.3) Сретену Марковићу, р атном инвалиду ( Ко санчићева 14) почев од 1.
јануара до конца 1943 г. месечно по динар а 500.4) Наталији Нарант, удови по к. Бранка Наранта, контро лор а цена у
Јаго дини, који је у мро а н ије био стекао право на пензију, и ста станује у у л. Кр.
Петр а 89, почев од 1. јану ара па до конца 1943 г. месечно по дин.300.Свега динара 2.200.Исплата ове по моћи пада на терет по зиције на помоћ општ. сиро тињи
буџета за 1943 г.
V бр. 125.
Прочитана мо лба г. архит. Г. Радмила Радосављевић а, техн. в. при става
при Окружном начелству у Јаго дини, под бр. 14818/42 коме је решењем
Окру жног начелства бр. 7159 од 14-I V-1942 г. до дељена ду жност да у
слобо дним часовима,
када окружни послови то до звољавају, обавља и ду жност општинског архите кте,
са правом на награде које му Гра дско већ е бу де одредило пра вилником о
награ дама за техничке по слове-и зласка и прег леда грађевина и т. д.
Поре д тога он је радио и на општинским по словима кроз читавих ос ам
месеци, па мо ли да му се у име дневнице за изласке по во дом општинских
грађевинских послова до конца 1942 године исплати сума о д 3.500 динара.
Већ е увиђа опр авданос т захтева г. Радо сављевића, и пошто је
Пог лаварство у 1942 г. имало у штеду, јер није поставило сталног инжињера, то
се мо лб а г. Радосављевића им а уважити.
На основу изло женог и на предлог претсе дника г. Ђорђевића, Веће, на
основу ч л. 88 З акона о град. општинама једног ласно
Решава:
Да се арх итекти г. Радоса вљевићу Радмилу, тех н. в. приставу при
Окру жно м наче лству у Јагодини, исплати сума у 3.500.- динар а на име излазака
и радова по општинским тех нич ким по словима од априла 1942 г. до конца и сте
године.
Ова исплата да се изврши н а т ерет непре двиђених ра схо да по буџ ету за
1943 годину.
VI бр. 126.
Прочитан а кт бр. 14300/42 следеће садр жине:
Чабрић Милу тин, п. поручник ср пске стр аже, 16 децембра 1942 г.
Јаго дина, мо ли хо норара за надзор над градско м милицијом.
Командиру одреда срп ске др жавне с тра же,-Јагодина,
Према у смено м наређењу командира а у спора зу му са претседником
градс ког поглавар ства у Јаго дини, о дређен сам за командира градс ке милиције
која врши осигурање железничке пруге.
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Према томе наређењу, ја свако дневно после 15 часова присуствуј ем
распореду ове стра же у градском пог лаварству, дајем стражи знаке
распо знавања, дајем инстру кције и упућу јем на правилно и савесно вршење
службе, сем тога, вршим по времено обилазак стр аже на пру зи и уопште стар ам
се да се с лу жб а на време наступи и да се савесно и исправно вр ши.
Сав овај по сао обављам ван канце лар ијског вре мена и поред р едовне
дужности. Наиме, канцеларијско вре ме у јединици у којој служим је до 15 часа,
а ја по сао око градске милиције оба вљам пос ле тога времена. Специјално
прилико м обиласка страже, коју обилазим по ноћи. Пр иликом обиласка сваки
пут пређем око 9 км. у оба правца од станице. Услед тога дерем и онако врло
слабу обућу, поре д других непријатности кој е ова слу жба на прузи по ноћи
намеће.
Услед изло женог молим Командира за дејство ко д градског пог лаварства,
да ми се за о ву ванредну с лу жбу одреди извесни хонорар.
Одре д српс ке државне градске стра же бр. 1168, 16. децембра 1942 год.
Јаго дина.
Градском пог лаварству Јагодина,- Пре дња мо лба напре д именована
доста вља се насло ву с мо лбо м на одобрење.
Командир капетан I класе
Т их. Милој ковић с.р.
Претседник г. Ђорђевић Тома саопштава Већу да су наво ди у пре дњем
акту истинити, да је г. Чабрић одиста обављао на ведене по слове и да заслужује
да му се један хонорар одреди.
Већ е саг ласно са предњим пре длаже и на основу ч л. 88 Зако на о град.
општинама једног ласно
Решава:
Да се Чабр ићу Милутину, п. поручн ику Српс ке стра же у Јагодини
исплаћу је по 50 динара дневно, на име дневнице-хонорара за прековре мени рад
око распоређивања грађана ове општине на стражу за чување железничке пруге
у атару ове градске општине, по посто јећи м наређењима немачких војних
власти.
Дневница му има следовати поч ев о д 1. јануара о ве године за сваки дан
рада, све дот ле до к се пом енуто стра жарење бу де вршило.
Исплата о ве суме пада на тере т позиције непредвиђених ра схо да по
буџету за 1943 годину.
VII бр. 127.
Прочитан је пр едмет бр. 14283 /42. из кога се види да је Одр ед српс ке
државне градске стр аже у Јаго дини узео о д о вд. бакалске радње Илије Б.
Цветковића по рачуну о д 6. но вембра 1942 г. кухињско по суђе, за по требу
одреда исте страже, у износу о д 4.475.- динар а коју суму треба исплатити.
Одре д градске страже нема могућности да о ву су му плати, већ мо ли да то
исплати Гра дско поглавар ство.
По пре длогу пр етседника Већ е је саг ласно да се ова сума исплати из касе
ове градске општине, по што гр адска стра жа, ма да је државна ус танова, ипак
служи јавној б езбе дно сти и самога града.
С тога а на осно ву чл. 88 Закона о град. општинама Веће
Решава:
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Да се овд. б ака лској радњи Илији Б. Цветковића исплати сума од 4.475.динара, за испоручено кух ињско по суђе Одреду Српске државне гр адске стр аже
у Јагодини по поднето м рачу ну.
Исплата ове су ме има пасти на тер ет позиције на непр едвиђене ра схо де
по буџету за 1942. годину.
VIII-бр. 128
(не пос тоји ра д по овој тачки)
IX-бр. 129.
Претседник г. Тома Ђорђевић и злаже Већу, да је лист Донауцајтунг, ко ји
излази у Београду, у току 1942 г. пр иба вио по датке о нашем граду Јаго дини, и у
размаку од више месеци штампао о пширнији приказ Јаго дине, јер се н ије мог ло
одбити да се то учини. За те при казе (огласе) кој и су штампани до ста пута, тај
лист тр ажи да му се плати дин: 16.184.Штампањем о вог при каза Јаго дине наш град је упо знат може се р ећи
широм целе Европе, те ова су ма неће бити бескорисно утрошена. Пре дла же
Већу да одобри исплату о ве суме.
Већ е се у потпуности с лаже са излаг ањем претседника г. Ђорђевић а па на
основу ч л. 88 З акона о град. општинама
Решава:
Да се листу Донау цајтунг, који на Немач ком језику излази у Београду,
исплати су ма у дин: 16.184.- динара, за више пута штампан приказ гра да
Јаго дине у исто м листу, у то ку 1942 године.
Исплату извршити на тер ет позиције на непре двиђене по требе по буџету
за 1943 годину.
X- бр. 130.
Прочитана је молба бр. 14856/42 Љубише Станко вић а из Јагодине, који у
име своје и осталих становника у лице Кнеза Милете (ново насеље) мо ли да
Пог лаварство изда из свој е шуме „Липар“ 6-ко мада бандера дужине по 8 метара,
да би могли увести електрично осветљење у исти део улице, ј ер га нема.
Већ е увиђа опр авдано ст молбе, п а на предлог претседника г. Ђорђевић а и
на осно ву ч л. 88 Зак. о град. општинама
Решава:
Да с е из општинске шуме „Липар“ изда мо лиоцу Љубиши Станковићу 6комада бандера дужине од по 8 метара, које да се употребе за увођење
електрич ног ос ветљења у новом насељу у лице Кнеза Милете, која је без
осветљења.
Пошто су како молилац Станковић тако и остали стано вници новог
насеља у л. Кнеза Милете скоро сви сиро машног стања, то све ба ндере издати
бесплатно, а сви тро шко ви око пр ено са и други падају на терет молиоца и
друго ва.
XI-131.
Прочитан је протоко л лицитације бр. 14811/42 по ко ме је на дан 28
децембра 1942 г. издат под једного дишњи закуп оп штински празан плац код
зграде б ив. касарне градске стра же, по цени о д 220.- дин. месеч но, до садашњем
закуп цу Димитрију Раденковићу, каменорес цу из Јаго дине.
Досадања цена би ла је 50.- дин. месеч но, али о на није о дговара ла
стварним ценама. М ишљења је да би овај закуп тр ебало о добрити.
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Градско Веће познаје пре дњи оп штински плац и налази да је по стигнута
цена задовољавајућа, зато, на основу чл. 88 Закона о гра д. општинама
Решава:
Одобрава се закуп празног општинског плаца код згра де бив. касар не
градс ке стр аже, издат закупцу Димитр ију Раденковићу, каменоресцу из
Јаго дине, по цени о д 220.- динара месечно, почевши о д 1. јануара до 31.
децембра 1943. го дине, по у словима које је Пог лавар ство про писало и заку пцу
унапред сао пштило.
XII-бр. 132. Такса о попаши
Види о длу ку VIII- бр. 128. о општо ј такси у којој је унета и о ва таксастрана 196. овог записника. ( Не постоји те кст о длу ке)
XIII-бр. 133. М еха нски а кцис
Види о длу ку VIII бр. 128. о општој такси у којој је унета и о ва таксастрана 196. овог записника. ( Не постоји те кст о длу ке)
XIV-бр. 134.
Прочитан је израђе н Пра вилник за наплаћ ивање грађевинских такса, по
коме тре ба наплаћивати таксе у корист регулационог фонда о вог Пог лаварства
за бу џетску 1943 го дину.
Већ е је узело у претрес пр едвиђене таксе у правилнику, проценило
садање пр илике, па је нашло да ове у пра вилнику предвиђ ене таксе ваља
наплаћи вати, јер су исте и до сада наплаћ иване. Неке од њих ваљало је
повећати, с об зиро м на и змењене прилике.
С тога, а на ос нову ч л. 103 и 126. Грађевинског закона у вези са чл. 88
Зако на о град. о пштинама Веће
Решава:
Да се у буџетс кој 1943 години наплаћују грађ евинске таксе у кор ист
Регулационог фонда Гр адског поглаварства у Јаго дини о нако и у оно ликом
износу, како их је Већ е ут вр дило по при ло жено м правилнику.
Ову о длу ку ује дно са приложеним правилником спро вести на о добр ење и
даље по закону посту пити.
XV бр. 135.
Претседник извештава Веће, да по прописима чл. 96 Уре дбе о
општинским службеницима бив. Мора вске б ано вине, ваља на поч етку године
изабрати једног већника за судију а другог за заменика су дије Дисциплинског
суда за извиђање и суђење кри вица које би учи нили општински слу жбеници
општина на територији среза беличког, а ко ји суд има да ра ди при срес ком
начелству.
Већ е, на основу изложеног и чл. 89. За кона о гр ад. општинама
Решава:
У Дисци плински суд по Уредби о општинским службеницима при сре зу
беличком за 1943 годину б ирају се градски већници и то :
за су дију: г. Хр истифор Тасић, казанџија
за заменика: г. Ми лутин Симић, опанчар.
О овоме известити Сре ско наче лство и даље чи нити шта треба.
XVI бр. 136.
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Већ е, да је прописом ч л. 107.
Зако на о градским општинама предвиђено, да се почетком сваке го дине ваља да
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изберу дисциплинске судије за Дисцип лински су д првог степена за кр ивице које
би учинили гра дски слу жбеници ( Гра дског поглаварства) и у тај суд се бир ају
два градска већника за судије и два за заменике, које Веће бира. Предлаже да се
тај избор изврши.
Већ е, на основу чл. 107. За кон а о град. о пштинама
Решава:
Градски дисциплински суд пр вог степена при Окружном начелству у
Јаго дини за 1943 го дину, Веће избира градске већн ике и то:
1) За су дију г. Настасијевић Лазара, адвоката
2)За судију г. Бранка Ђор ића, трговца
а за заменике:
г. Јосифа Ве лич ко вића, часо вничара и
г. Свето лика Ристића, трго вца, с ви из Јагодине.
XVII бр. 137.
Претседник г. Тома Ђорђевић изла же Већу, да је ч л. 108 Зак. о град.
општинама прописано, да градс ко веће у месту у коме је седиште окружног
начелства, почетко м сваке го дине ваља да избере два градска већника за судије
у Виши дисциплински суд и два већ ника за заменике судијама, за суђење
кривица
градс ким службеницима које би о ви у то ку године учи нили. По зива Веће да
избор извр ши.
Већ е, на основу чл. 108 За кон а о град. о пштинама
Решава:
У Виши дисциплински су д по закону о градским општинама, бирају се:
1) За су дију г. Јован тасић, индустр ијалац
2) За су дију г. др Богић Вукићевић, лекар
3) За заменика г. Илију Нико лића, трговца,
4) За заменика г. Мијалка Попо вића, хотелијера, сва четворица градски
већници.
XVIII бр. 138.
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да је по про пису ч л. 96
Уредбе о општинским слу жбен ицима б ив. Моравске бановине потребно да
Градско веће, у поч етку го дине, избере једног су дију и једног заменика за
Дисциплински су д II степена, који има да суди у другом степену по кривицама
општинских службеника на територији Округа моравског. Позива Веће да избор
извр ши.
Већ е на основу изложеног и ч л. 89 З ак. о град. општинама
Решава:
У Дисциплински суд II степена по Уре дби о општинским службеницима
на територији Округа моравског за 1943 годину, Веће изабир а:
1) за су дију г. Драгољуба Уро шевића, бр авара
2) за заменика г. Ристу Илића, трговца, оба гра дска већника.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Овера вају гр адски већ ници
Претседник
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Запи сник
31-редо вне седнице Градског већа Општине града Јагодине, одр жане на
дан 12. јануар а 1943 год. у 3 часа по по дне, у градској кући у Јаго дини
Дневни р ед:
(Следећи)
Седници пр исуствују веч ници и г.г. Урошевић Драгољуб, Настасијевић
Лазар, Т ау шано вић Пр едраг, Бекерус Јосиф, Велич ко вић Јо сиф, Тасић Јован, др.
Вукићевић Богић, Јо цић С. Милан, Митровић И. Милут ин, Тасић Христифор,
Момировић Радос ав, Ненковић Коста, Костић Миљко, Андрејевић Андра,
Степановић Душан, Мано јловић Миладин, Илић Сима, Симић Милутин,
Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњано вић
Милутин, Стој ковић Анђелковић. Укупно 23 већника.
За овер аче записника изабрани су већн ици г. г. Драгољуб Урошевић и
Предраг Тау шано вић.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 443.
Претседник г. Тома Ђорђевић о твара седницу и даје реч г. др. Бранку
Максимо вићу, овлашћено м архитекти из Београда, коме је уступљена у изра ду
идејна скица за регулациони план гра да Јаго дине. Он опшир но 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 р егу лације реке Белице, отварања но вих
саобраћа јних артерија мр еже зелених повр шина 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 другачи је
решавати, а ко и како то Гр адско веће нађе за сходно и потребно.
II бр. 444.
Прочитана мо лба бр. 234/43 Националне службе за обнову Ср бије у
Јаго дини, о д 11-I-43 бр. 105, да се на 40 младића који су сиромашног стања
издаје по 50 дин. дневно о д 15 јану ара до 31 мар та 1943 г. а они ће радити за то
време по на лозима Пог лаварс тва.
Решава:
( не пос тоји о длука по овом питању)
III бр. 445.
По молбама за помоћ, на о сно ву чл. 88 Закона о град. општинама
Решава:
Да се почев о д 1 јану ара 1943 г. па до ко нца исте године исплаћује из
касе општине града Јагодине на име но вчане по моћи месечно и то:
1) Перки у дови по к. Живојина Нинића, би в. о пшт. раба џије, ( за себе и
ћерку) дин. 600.2) Драги удо ви по к. Љубомира Вујичић а, би в. општ. рабаџије дин. 500.3) Лепос ави Милутиновић, до маћици ( Кар аматић ева 22) дин. 500.233
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4) Зорки удови по к. Ђо ке Ђорђевић, пиљара ( Левачка 28) дин. 300.5) Катици Јовић, домаћици ( Кар аматиће ва 20) дин. 300.Свега дин. 2.200.Исплата пада на тере т по зиције на општинској сиротињи по буџету за
1943 годину.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа

Оверавају градски већници

Претсе дник

Запи сник
32 ре довне седнице Већа Гр адског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 18-ог фебруар а 1943 г. у 3 часа по подне, у градској кући у Јаго дини.
Дневни р ед
(Следећи)
Седници присуствују већници г.г. Урошевић Драгољуб, Настасијевић
Лазар, Величковић Јос иф, Тасић Јован, др. Ву киће вић Богић, Илић Риста, Ђорић
Бранко, Јоцић Милан, Нешић М ио драг,Тасић Хр истифор, Момиро вић Радосав,
Ненковић Коста, Костић Миљко, Андр ејић Андр а, Мано јловић Миладин, Илић
Сима, Симић Милут ин, Милано вић Б. Милан, Пантић Чедо мир, Ристић
Светолик, Лазаревић Живојин, Сто јко вић Анђелко, Маловић Љуба. Укуп но 23
већника.
Пошто је дошао до вољан број, претседник г Тома Ђорђевић отвара
седницу.
За овер аче записника изабрани су већн ици 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 о д конца 1942 г. Веће, на
основу ч л. 122 у вези са ч л. 88 Зако на о град. општинама
Решава:
Да се прео стала готовина на концу буџетске 1942 г. у суми о д дин.
394.298,73 динара пр енесе у буџет Општине града Јаго дине за 1943 годину, и
употреб и за по крић е 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 б иле у 1942 години, у износу од
дин. ... месечно, а повећа се награда за вр шење ду жности претседнику од 4.000.
на 10.000-дин. м есечно а потпреседнику од 2.800 на 6.000 дин. месеч но.
III бр. 1678.
Такође се у тврђује и привремени до датак на слу жбу особљу на 994.800дин. годишње, односно 82.900-дин. м есечно.
I V бр. 1679.
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Буџет Стручне про ду жне школе за 1943 го дину у износу од дин. 80.500одобрен и р ешено да с е та сума унесе у општински бу џет.
V бр. 1680.
Буџет Осно вне школе за 1943 г. у износу о д дин. 159.900- одобрен, да се
унесе та су ма у општински буџет.
VI бр. 1681.
Питање крчења Липара одложено за до цније, док се са стручњацима
проучи.
VII бр. 1682.
Буџет Општине града Јаго дине за 1943 буџетску го дину усвоје по
предлогу: ( Не постоји записник)
VIII бр. 1683.
На о сно ву по днете молбе бр. 1308 Веће на о сно ву чл. 88 Зак. о град.
општинама
Решава:
Да се мо лиља Јулијана у дова пок. Свето лика Никодијевића, би в.
кафеџије из Јагодине, о слободи плаћања кир ије на тр и о пштинска дућа на на
зеленој пијаци у Јаго дини за три месеца о д по 1.100.- дин. месечно, у ку пно са
3.300- дин.
IX бр. 1684.
По поднетим молбама а на основу ч л. 88 у вези са Наредбом о план.
пољопри в. производњи за 1942/43 г., Веће
Решава:
Осно вној шко ли и Гимназији не мо же се дати друго земљиште за
обрађивање осим онога у по вршини до 2 хектара. Кој е је уступљено бесплатно,
одлу ком овог Већа о д 6 новембр а 1942 г. бр. 12504/42, пошто Пог лаварство не
распо лаже другом земљо м за наведене сврхе.
Гимназији у Јаго дини уступа се бесплатно у обрађ ивање и сејање
повртарс ких усева и о но земљиште од Вашар ишта, у б лизини гво зденог мо ста
на Белици и циглане „Бе лица“, у по вр шини о ко 50 ари, ко је је би ло и прошле
године у ступљено за исти циљ.
Обе шко ле су дужне да нађу пута и начина да усту пљено им земљиште
ваљано обрађују и усеју по вртарским усе вима, како б и се земља што бо ље
искористила.
Са о вим је седница закључена.
Деловођа
Овера вају градски већници
Претседник

Запи сник
33 ре довне седнице Већа Гр адског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 27 јануара 1943 г. у 3 часа по по дне у градској кући у Јагодини.
Пошто је ус тановљено да су на ову седницу по звани 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, Тас ић Јован,
Др Вукићевић Богић, Јо цић Милан, Митро вић И. Милутин, Тасић Христифор,
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Момировић Радос ав, Ненко вић Коста, Андрејевић Андра, Николић Илија,
Симић Милутин, Поповић Мијалко, Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир,
Ристић Светолик, Дамњановић Милу тин. Укуп но 18 већника.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у с мислу чл. 71 Зако на
о град. општинама, то пр етседник г. Тома Ђорђевић отвара седницу и пре дла же
да се изаберу два већника а за оверу овог записника.
Већ е изабра за овераче већнике г.г. Милана Јо цић а и Милана Б.
Милановића.
После о вога приступљено је р аду.
I . 2057.
Претседник г. Тома Ђорђевић, прочита акт бр. `1906 Нацио налне службе
за об нову Србије у Јагодини бр. 530 од 25 фебруар а 1943 г., који гласи:
„Молим за дејство да се од стране Већа тога Поглаварство издејствује
одобрење, да се Национално ј служби за обнову Србије у Јаго дини о добр и 4-5
хектара земљишта од утри не више имања о вдашње Учите љске шко ле.
Ово земљиште обрадиће и засејаће Национ ална слу жба, а доб ијени
усло ви употребиће се напо лице са градским пог лаварство м, ради исхра не
сиромашних грађана у Јаго дини, за кухињу Дома стараца-старица и оста лих
незбрину тих.
Како је време пово љно за орање, то мо лим за хитно одобрење по овоме
како би на време приступ ио предвиђеним пос ловима. Окру жни ре ферат
Националне слу жбе М лад. Ж ивановић с.р.
Већ е је у зело у претр ес о во питање па је нашло да се мо же уступити по
предњој мо лби о д о пштинске утрине више имања Учитељске школе до 6
хектара за усејавање кром пир а и других повртарских усева Национално ј с лужби
у наполицу.
После о вог а по предлогу претседник Већа ј едног ласно на основу чл. 88
Зак. о град. општинама
Решава:
Да се Национално ј слу жби за обнову Срб ије у Јаго дини усту пи од
општинске утри не више Учитељске школе у Јаго дини по вр шине до 6-хектара, с
тим да Национална служба то земљиште пооре и обради за сејање кро мпиром и
нешто мало другим повртарс ким ус евима; да се она стара и наб ави потребно
семе; да усеве кроз потребно вре ме обрађуј е и негуј е; да бербу извр ши у
спора зуму са поглаварством, у присуству органа кога пр етседник буде одр едио,
и да се доби јени плодови по деле на два равна дела: један Нацио налној слу жби а
други Пог лаварству за потребе сиро машних стано вника у Дому стара ца, и
других према могућности.
Пошто је дневни р ед исцрпљен ова седница је завршена.
Деловођа
Оверавају градски већници
Претсе дник
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Запи сник
34 ре довне седнице Већа гра дског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 23. м арта 1943 г. у градској кући у Јаго дини.
Дневни р ед:
(Следећи)
Пошто је ус тановљено да су на ову седницу по звани сви градски већници
осим шесторице, који су на путу, приступљено је про зиву, па је нађ ено да су на
седницу до шли већници: г. г. Бекерус Јосиф, Велич ковић Јосиф, Јоцић Милан,
Митровић И. Милут ин, Тасић Хр истифор, Момировић Радоса в, Ненко вић
Коста, Костић Миљко, Андреј евић Андра, Илић Сима, Симић Милутин,
Миленковић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњано вић
Милутин, Попо вић Ми јалко, Маловић Љуба. У ку пно 17 већн ика.
Како је дошао дово љан број већ ника за решавање, у смислу чл. 71 Зак. о
град. општинама, то претседник г. Т ома Ђорђ евић отвара седницу и пр едлаже да
се изаберу два већн ика за оверу записника.
Већ е изабр а за овераче већ нике г. г. Миљка Кос тића и Симу Илића.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 2983.
Прочитана је молба бр. 2862/43 Надежде Милојковић и з Јагодине, да јој
се изда по д закуп једна соб а ко д о пштинске штале, у којо ј би смештала су ву
цреварску робу.
Већ е је узело у р азматра ње о ву 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. оп штинама
Решава:
Да се једна пра зна соба код општинске штале изда по д закуп Надежди
Милојковић, из Јаго дине, за смештај су ве цреварске робе, по цени о д 150.динара м есечно, док Пог лаварству ова соба не затреба.
Услове за плаћа ње и о стало да пропише Поглавар ство.
Соба се мо же издати одмах, а закуп има тећи од дана када се простори је
заузму.
II бр. 2984.
Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже Већу, да о добри да се од
општинске утр ине на Вашаришту почев од мо ста поред друма који води за
Багрдан, са леве и десне стране друма, у наставку оног земљишта које је већ
издато у обрађивање на овда шње шко ле, дода јо ш једна по вр шина о ко два до
два и по х ектара, најсиромашнијим грађанима града Јаго дине, затим
чино вницима и пензио нерима, у обрађивање за засејавање повртар ских усева, и
то по је дан ар на једно домаћ инство, изузетно мо же 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 најнужн ије по врт арске про изводе за
исхрану.
Већ е је у потпу ност и с агласно са пре дњим предлогом, па на осно ву чл. 88
Зако на о град. о пштинама
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Решава:
Да се од оп штинске утри не на Вашаришту, у наставку оних земљишта
које је већ издато овдашњим шко лама у обрађивање, поче в о д моста на ре ци
Белици, лево и десно о д друм а који води за Багрдан, изда по вр шина о ко 2 до 2,5
хектара, у о брађивање и усејавање повртарских усева пр венствено породицама
сиромашних грађана а затим пензионерима и чино вницима, тако да нико не
добије мање о д једног ни више од два ара, што ће се ра споредити пр ема броју
чланова породице и пр ема рас по ложивом земљишту.
На име закупне цене има се платити Општини града Јагодине 100.динара по ару. Трајање права искор ишћавања издатог земљишта у тврђује се до
конца о ве го дине, када ће се накнадно о длучити о ово м земљишту.
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III бр. 2985.
По молби Ане Штар к да јој се смањи такса на био ско пске претставе и
одреди пау шално плаћање, Веће је решило: да се мо лба одбаци као неоснована.
Такса се не мо же с мањивати ни мењати.
Пошто је дневни р ед исцрпљен ова седница је завршена.
Деловођа
Овера вају градски већници
Претседник

4
1
2
6
6
3
7
4
1
6
3
3
3
2
1
3
4
8
5
5
7

Караматићева 18
Кнез Милете
Штро смајеро ва
Ко ваче вач ка
Левач ка
Караматићева
Таврића обор и
Левач ка
Левач ка
Краља Петра
Танаска Рајића
Краља Петра 7.
В. Путни ка 18
Штро смајеро ва
Танаска Рајића 17
Барутана
Кнез Милете
Железнич ка
Напо личар
Косанчићева
Циглана Морава
Краља Александра
Црногорс ка
свега

Градско поглавар ство
17. апри ла 1943.

Пасу љ
кг
Кукуруз
кг

Спас Фрањо
Рот Роза
Зора Јакоб
Иван Д аскоблер
Мирко Минић
Михајло Лазић
Адам Новако вић
Јелица Берисављевић
Спасенија Ивковић
Миодр аг Милано вић
Милосав Павличић
Радмила М илосављевић
Миливоје Пра жић
Јосиф Острошки
Павел Кумстек
Тома Бубановић
Маленшек Франч ишка
Људмила Фалето в
Стана Латес
Драгутин Минић
Јован Суботић
Мита Јовић
Ђорђе Ристић
Милан Дра ку лић

Примио у
обраду
ха
Кромп.
кг

чл. пор.

Списа к
Избеглица кој има је издата земља у обраду од стране оовог Поглаварства и
приват них лица, а кој има треба издати семе рад и усејавања
Име и пр езиме
Улица и број

0,01
0,01
0,10
0,10
0,10
0,01
1,60
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,80
0,02
0,35
0,01
0,01
0,30
3,26

1
1
1
1
0
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
2
2
1
1
2
54

10
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
30
10
10
15
325

Шеф а дминистр ативног отсека
Б. Спасић
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
10
45
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Запи сник
35 ре довне седнице Већа Гр адског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 29 а прила 1943 г. у 4 ч аса пос ле по дне, у градској кућ и у Јагодини
Дневи ред:
(Следећи)
Пошто је установљено да су за о ву с едницу по звани с ви градски већ ници,
осим тро јице, који су на путу, приступљено је позиву, па је установљено, да су
на седницу до шли већници г.г. Уро шевић Драгољуб, Настасијевић Лазар, Тасић
Јован, Илић Риста, Ђорић Бранко, Јоцић С. М илан, Митровић Милутин, Нешић
Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радо сав, Ненко вић Коста, Костић
Миљко, Андр ејевић Андра, Нико лић Илија, Илић Сима, Симић Милутин,
Милановић Б. Милан, Пантић Чедомир, Ристић Светолик, Дамњано вић
Милутин, Стој ковић Анђелко, Љуба Ма ловић. Укупно 22 већни ка.
Како је дошао довољан број већ ника за ре шавање у смислу чл. 71 Зак. о
град. оп штинама, то претс. Г. Т ома Ђорђевић отвара седницу и предлаже да се
изаберу два већни ка за оверу записника.
За овер аче су изабрани већници г.г. Јован Т асић 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 Др жавној
хипотекарној банци цело купан дуг ове општине, који је на дан 19. октобра 1941
год. као дан ступања њего вог на ду жно ст, и зносио суму о д 3.356.745 динара.
На о вај начин за р елативно кратко време Општина гра да Јаго дине, поред
редо вних издатака, о ду жила и овај велики дуг, који је дуго година тешко
теретио гра дске финансије. Да овај дуг није исплаћен град би за јо ш 18 го дина,
колико б и јо ш 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 б и кочио сав
остали напредак града. Овако, пак, Градско пог лавар ство, ос лобођено овог а дуга
може много лакше да се брине о даљем унапр еђењу града и о увођењу
савр емених по треба, што б и би ло јако по жељно и што б и треба ло и будуће
општинске упр аве и да ураде. Претседник г. Тома Ђорђевић, коме већници за
све ово заб лаго дарују на првом месту, оставља у аманет бу дућим оп штинским
управама да на даље проду же овакву до маћ инску по литику и да се стар ају
првенствено о напредку гра да, који је данас постао еко номски, трго вач ки,
индустријски, ку лтур ни и финансијски центар Помора вља, те му тр еба
поклонити наро читу пажњу.
Претседник по казује г.г. већницима тапије, п лано ве, об лига ције и друге
испра ве, ко је су о д стране Хипо текарне банке враћене, и саопштава Већу да ће
се ко д о вд. Сре ског су да скинути терети који су по стој али на имању Општине
града Јагодине, и да с е о во пр имети по судским књига ма. Акта о с кинућу тер ета
послала је Хипотекар на ба нка Градском поглаварству.
Већ е је, пос ле дуже дискусије, у којој је од стране већника пр едложено да
се ово објави грађанству или на други начин пуб ликује, на ос нову ч л. 88 Зак.
град. општинама до нело једногласно ову
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Одлуку:
1) Веће пр има на знање да је Хипо текарни дуг Општине града Јагодине
Државној х ипот екарној банци о д дин. 3.356.745 – у целос ти исплаћен.
2) Изјављуј е једно ду шну зах валност пр етседнику Поглаварства г. Томи
Ђорђевићу, на његовом савесно м и озбољном управљању градском имовином и
стара њем за оп ште добро становништва гра да Јаго дине, јер се, благо дар ећи
једино таквом његовом раду, могло постићи да се Општина конач но оду жи, и
моли га да овакву финансијску по литику града и даље про ду жи, да би и град
Јаго дина једном по шао напре тку и пос тао најглавнији и најсавременији град у
Поморављу;
3) Да се овакав ра д Пог лаварства, као леп пример, пуб ликује у дневној
штампи, како б и и остали гр адо ви и општине пошле о вим путем.
II бр. 4462
Прочитан је реферат бр. 3644/43 ко ји г ласи: „Решењем Помоћни ка
Министарства финансије о д 11.III. 1943 г. по д II бр. 17559 и накнадним
решењем о д 18.III.1943. II бр. 20601 одобрен је буџет овог Поглаварства за 1943
год.
У исто м ре шењу тач ка 2 г ласи: „Одобравам Правилник о извр шењу
буџета за 1943 г., с тим да се у вези чл. 7 истог пр авилника има дон ети Статут у
смислу ч л. 91 Зак. о град. општинама, кој и ће регулисати сва питања у вези са
висином накнаде за слу жбена путовања како гра дским часницима тако и
службеницима“.
Поступајућ и по предњем Поглаварство је израдило Статут о накнади
путних тро шко ва часника и службеника гра дске општине града Јагодине за
буџетску 1943 год. кој и с е пре дла же Већу на о добрење.
Већ е на основу чл. 91 у вези са ч л. 88 Зак. о град. о пштинама
Решава:
Одобрава се Стату т о накнади путних тро шкова часника и службеника
градс ке општине града Јаго дине за 1943 годину, онако како је Пог лаварство
предложило, по д бр. 3644/43 о д 6 апр ила 1943 г., у целини о д ч л. 1 до чл. 6
закључно.
Статут ћ е имати обавезну снагу о д 1. јануара 1943 г. до закључно 31.
децембра 1943 г., а по њему ћ е с е поступит и када га о добри господин Министар
финансије.
III бр. 4463.
Прочитан је реферат бр. 3645/43 ко ји г ласи: „Решењем Помоћни ка
Министра финансија од 11.III.1943 XI бр.17550. и накнадним решењем од
18.III.1943 г. бр. 20601, одобр ен је буџет Општине гр ада Јаго дине за 1943 год.
У истом решењу тачка 2 став четврти г ласи: „исто тако има се у смислу
чл. 83 и става 3 чл. 91 Закон а о градским општинама донети Статут о висини
накнаде пр етседнику и потпредседнику“ .
Већ е је било предвидело у буџет месечну накнаду претсе днику 10.000дин. месечно а пот пре дседнику 6.000. динара, али је горњим решењем
Помоћни ка Министра финансија иста накнада (п лата) ум ањена: Претсе днику на
7.000.- а потпредседнику на 5.000. дин месечно. Но ипак мора да се о во
смањење одлу ком Већ а утвр ди, као и Статут пропише. Статут је прописа н под
бр. 3645/43 који се пре дла же Већу на о добрење.
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Већ е на основу изложеног и ч л. 88, 83 и 91 Закона о градским о пштинама
Решава:
1) Да се у буџетској 1943 го дини, поч ев о д 1. јануара до закључно 31.
децембра 1943 г., исплаћује из пр едвиђене буџетске позиције претседнику и
потпресе днику месеч но на име накнаде за вршење ду жно сти у Гра дском
поглаварству и то:
претседнику Поглавар ства по 7.000. динара месечно
потпредседнику „
по 5.000. динара месечно
2) Одобрава се у целини предложени Статут о накнади претседнику и
потпредседнику Гр адског поглаварс тва у Јаго дини о д ч л. 1 до чл. 4 закључно,
како је пре дло жен од стране Градског пог лаварст ва по д бр. 3645 од 6. апри ла
1943 год.
I V 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, о добрен је буџет о вог Пог лаварства за 1943 год. У истом
решењу тач ка 2 став трећи г ласи: „За исплату пр ивременог до датка на службу
градс ким службеницима Поглавар ство ће до нети одлуку у смислу р ешења
Министарског савета М.с. бр. 2904/42 и доставити је на о добрење Министарству
финансија, преко надзорне власти.
Уз буџет је при ло жена одлу ка Већ а III бр.1678 од 18.II.1943 г. којом је
одобрено да се у буџет унесе сума у укуп ном износу дин. 994.800.- ко лико је
стварно по списку особ ља по требно, али је потреб но у о длу ци по мену ти
предвиђена звања и појединачни до датак. Зато је потребно да се у том е смислу
одлу ка донесе“ .
Већ е, на осно ву изло женог и ч л. 88 Зак. о град. оп штинама и р ешења
Министарског савета М.с. бр.2904/42
Решава:
Да се пр ивремени до датак на службу исплаћу је службеницима Општине
града Јаго дине из о добр ене позиције на привремени до датак на слу жбу за
буџетску 1943 го дину, слу жбеницима, чија су места буџетска за 1943 г.
предвиђена и то :
Звање
служ. Адм инистрат ивног
отсека
Деловођа
Архивар
Писар 1. класе
4 писар а 1. класе
Писар тумач
Писар 2. класе
Писар 2. класе
Писар 2. класе
2 званичника
служ. отсека

бр. чланова
поро дице

прив. до датак
годишње

прив. до датак
месечно

1
3
2
Самци
3
1
2
Самци

15.600
18.000
16.800
57.600
18.000
15.600
14.400
16.800
28.800

1.300
1.500
1.400
4.800
1.500
1.300
1.200
1.400
2.400
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рачуно водства
Благајник
Рачуновођа
Кон тро лор
2 таксатор а
2 таксатор а
4 таксатор а
Мерач
Мерач
Мерач
2 помоћ. Мерача
служ. С аните тског
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 пото ка
Добошар
2 циганска надзорника
О тсек осталог особља
Слу житељ-вратар
Слу житељ-вратар
Слу житељ-вратар
Позивар
2 кочијаша
Кочијаш
Позивар
Свега

1
3
по 1
по 3
по 2
1
3
-

14.400
15.600
18.000
31.200
36.000
67.200
15.600
18.000
14.400
31.200

1.200
1.300
1.500
2.600
3.000
5.600
1.300
1.500
1.200
2.600

Самица
1
2
1
по 3
по 2
по 1

14.400
15.600
16.800
15.600
36.000
50.400
31.200

1.200
1.300
1.400
1.300
3.000
4.200
2.600

1
3
2
по 1
3
1
2
3
по 2

15.600
18.000
16.800
31.200
18.000
15.600
16.800
18.000
33.600

1.300
1.500
1.400
2.600
1.500
1.300
1.400
1.500
2.800

1
3
2
по 3
2
2

15.600
18.000
16.800
14.400
36.000
16.800
16.800
994.800

1.300
1.500
1.400
1.200
3.000
1.400
1.400
82.900

Колико се има исплаћ ивати слу жб еницима Општине града Јагодине на
име пр ивременог до датка на службу, у буџетској 1943 го дини, а пр ема о вој
одлу ци, из буџето м пр едвиђене позиције.
V бр.4465
Прочитан је ре ферат бр. 4305/43 ради вир манисања по пар т. 6 по зиц. 4
буџета за 1943 год.
Већ е усваја пре длог па на основу чл. 120 З ак. о град. општинама
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Решава:
Да се позиција 4 по пар тији 6 за набавку и исплату леко ва, плаћа ње
болнич ких тро шко ва и друге потребе за о ву и раније го дине за особље
Пог лаварства дин. 10.000 на терет позиције 1 партије 12 Кредит за недо вољно
предвиђене материјалне расходе по овим гр анама буџета од дин. 200.000 буџета
Општине града Јагодине за 1943 год.
VI бр. 4466
Прочитан је ре ферат бр. 4306 /43 ради вирманисања по парт. 6 позиц. 2 за
1943 годину.
Већ е ус ваја пре длог па на основу ч л. 120 З ак. о град. општинама
Решава:
Да се по зиција 2 по партији 6 на наб авку и исплату ле кова за сиротињу за
раније и ову го дину и плаћ ање болнич ких трошкова у дин. 10.000.- повећа са
сумо м од дин. 15.000 на терет позиције 1 партије 18, Кредит за недо вољно
предвиђене материјалне расходе по овим гр анама буџета од дин. 200.000 буџета
Општине града Јагодине за 1943 годину.
Пошто је дневни р ед исцрпљен седница је завршена.
Деловођа
Овера вају градски већници
Претсе дник

Запи сник
36 ре довне седнице Већа гра дског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 5. маја 1943 го д. у градској кући, у 4 часа по по дне, у Јаго дини.
Дневи ред
(сле дећи)
Пошто је ус тановљено да су на ову седницу по звани сви градски већници
осим тројице, који су ван места, пр исту пљено је про зиву, па је установљено да
су на о ву седницу до шли већници г.г. Месић Јосиф, Велич ковић Јосиф,
Уро шевић 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, Стој ковић Анђелко, Попо вић Михајло,
Митровић Драгутин. У ку пно 19 већ ника.
Како је дошао довољан број већ ника за решавање у смисли чл. 71 Зак. о
градс ким општинама, то претседник г. Тома Ђорђевић отвар а седницу и
предлаже да се изаберу два већ ника за оверу записника. Веће изабра за овер аче
већнике г. г. Лазар а Настасијевића и Мијакла Поповића.
После о вога приступљено је р аду.
I бр. 4745
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да му је о д стра не
Крајском анде у Јагодини усмено на ложено, да се улица Светозара Марко вића у
граду Јагодини хи тно оправи тако да се направи тротоар бар са једне стра не
улице, како би се омогућио подесан пешач ки про лаз истом улицо м за немач ке
официре, до стано ва у којима станују у о вој улици. Крајскоманда је изјавила
жељу, да се ово хитно изведе, за шта ће упу тити Пог лаварству и писмени налог.
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С обзиром на високе цене надница и материјала неб и било, по мишљењу
претседника г. Ђорђев ића, корисно вр шити генералну опр авку целе у лице, већ
да се изради само оно што је најпотр ебн ије за пешач ки про лаз. По њего вом
мишљењу требало би израдити само тро тоар са леве стр ане почев о д куће
Милана Јоцића па до Арач лијске улице.
Тротоар треба израдити тако да о н буде сталан, према пројектованој
шири ни улице од 10 метара, како се доцније исти не б и рушио и да не би изр ада
била вршена у залуд. Да б и се напра вио стални тротоар потребно је исти
напра вити на земљишту оних сопст веника, поре д ч ијих плацева, овај тротоар
има да прође. По садашњој ситуа цији лева страна је по вољнија за изра ду
тротоара, јер би са исте б ио слободан пр елаз скроз, од улице Кра ља Петра до
Арач лијске, до к б и с десне стране улице кафана Настића спреч ила директан
пролаз, а не би би ло препоруч љиво рушити сада о ву кафану.
По усмено м спора зуму са сопст веницима, исти су изјавили да уступају
бесплатно општини потребно земљиште, по д условом да општина изр ади
тротоар о свом трошку.Исто тако б иће со пственици ду жни да о сво м трошку
уклоне ограде као и све препреке, ко је буду стајале на путу да се тротоар
изради. По стој и кућа за становање лепосаве Жижић-Настић, на тротоару ку да
треба да про лази тротоар, али по што није време за ру шење куће, то је мишљења
да се тротоар доведе до кућ е а око кућ е напр ави мали про лаз, тако да би ипак
био могући про лаз тро тоаром, те би пре ма томе само ова кућа о стала као сметња
да тротоар не буде по тпуно пра в и чи ст. Осим тога, Драг иња Настић, чији је
муж као и девер у заробљеништву, моли да се ограда испред имања бр аће
Настића по макне о тро шку о пштине, по што она није у материјално ј могућнос ти
да то учини.
С о бзиром на данашњу вредност имања као и да ће се Градско
поглаварство тру дити да цемент и шљунак доб ије по максимир аним ценама,
претседник г. Ђорђевић пре длаже, да се тротоар изр ади о тро шку оп штине, с
тим да се со пственицима општина не плати ништа за о дузето имање, јер мисли
да ћ е то бити корисно по општину.
Од Крајско манде ћ е накнадно добити писмени налог а о д со пственика ће
узети писмени пристанак на овај пр едлог.
Већ е је узело у претр ес ово питање па по сле ду же диску сије, а пошто
улица Светозара Мар ковића одиста потребује оправку, јер је једна о д најгорих
улица у центру гра да, на основу ч л. 88 и 89 Зак. о град. о пштинама
Решава:
1) Да се са леве стр ане у лици Свето зара Мар ковића, почев од куће
Милана Јоцић а па до Арачлијске у лице, напра ви бето нски тротоар у шир ини од
два метра, а на бази цело купне шир ине улице од 10 метара, о тро шку Општине
града Јагодине;
2) Да о вај тро тоар изради Општина гра да Јагодине у со пственој р ежији
или путем дире ктне погодбе са предузимачем;
3) Да сопственици имања пре ко којих има да се спро веде трото ар, немају
права на накнаду за о дузете им повр шине земљишта у циљу пра вљења трото ара
и про ширења у лице, на осно ву њихо вог пр истанка и ове одлу ке;
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4) Исплата за израду тро тоара и наб авку по требног грађ евинског
матер ијала (цемента и шљунка) има пасти на терет парт ије 5 по зиције 6 буџета
ове општине за 1943 г.
II бр. 4746
Претседник г. Тома Ђорђе вић извештава Већ е, да је потребно да
Општина купи још једног коња за запрегу, по што о пштина има много послова
око изно шења ђубрета са у лица, за запрегу у мртвач ка ко ла, за превоз разних
потреба по наређењима виших власти, итд., а нема дово љно способне сто ке на
распо ло жењу.
Већ е је у потпуно сти саг ласно са пр едлогом г. претседника, па на осно ву
чл. 88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Да се купи један коњ за радо ве по оп штинским потребама.
Купо вину да извр ше потпреседник г. М иле Шохај и ч ино вник-контро лор
Бранимир Д. Мило вановић, било у Јаго дини би ло у ко м другом месту.
Исплата ку пљених ко ња да с е изврши из партије 10 по зиција 1 буџета о ве
општине за 1943 го д.
III бр. 4747
Претседник извештава Већ е, да је оп штински павиљо н са кафаном у
парку „Арач лијски поток“, на основу о длу ке Већа бр. 13827 од 4. децембра 1942
год., одобр ене о д стране Окру жног наче лства Округа мор авског бр. 32499 од 14XII-1942 г. издаван по д закуп путем јавне у смене лицитације на дан 22 априла т.
г. по прописаним условима, и да је лицитација оста ла на Т анасија Тасића, каф.
овд., за суму о д 2.700 дин., по протоколу лицитације бр. 4224, ко ја сума није
задо вољавајућ а, јер је сувише ниска.
У међувремену Бранислав Вељко вић, келнер из Јаго дине упу тио је
писмену понуду бр. 4560 од 4. о в.м. којо м нуди на име закуп не цене до кра ја о ве
године суму од 6.000 динара.
Претседник г. Тома Ђорђе вић сматра да је о ва по нуда задово љавајућа.
Већ е је у зело у претрес о во питање па нашло да је по нуђена сума о д 6.000
дин. по тпуно задовољавајућа и да се има пр ихватити.
После тога оно на основу чл. 88 З акона о гр ад. општинама
Решава:
Одобрава се да заку пац оп штинског павиљона са ка фаном у пар ку
„Арачлијски пото к“ гра да Јаго дине до кра ја ове 1943 г. бу де Вељко вић
Бранислав, келнер из Јагодине, по по нуђено ј цени о д 6.000.- динара, а по
прописаним ус ло вима, које је Поглаварство прописа ло и понуђачу на потпис
саопштило.
I V бр. 4748
Претседник г. Тома Ђорђ евић прочита мо лбу Албина Бе лака, избеглице
из Словеније, за по моћ. Он је по ранијој о длуц и Већа добијао 600. дин. помоћи
месечно, до ко нца месеца маја т. го д. а сада моли да му се помоћ и даље даје,
пошто је стар и за радове неспособан.
Већ е се саг ласило да је мо лба оправдана, и с тога а на основу чл. 88
Зако на о градским оп штинама
Решава:
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Да се Алби ну Белаку, избег лици, издаје новчана помоћ у 600- динара
месечно, почев од 1 јуна 1943 г. па до кр аја 1943 го д.
Исплату вршити на тер ет одго вар ајуће буџ етске по зиције на помоћ
општинској сиротињи за 1943 го дину.
V бр. 4749
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је по нар еђењу војних
власти Гра дско поглаварс тво морало изградити у марту месецу о ве го дине 9
земуница пор ед железничке пруг е за смештај цивилне стра же, и то од
Јаго динске железнич ке станице до пр еко Белич ког мос та, нашта је утро шено
8.100 динар а, рачун ајући по 900 дин. једну земуницу.
Пошто је непре двиђени издатак потребно је да Већ е донесе о длу ку.
Већ е на основу чл. 88 Зак. о град. општинама
Решава:
Одобрава се издатак у 8.100 динара г. Ђорђевићу Владимиру, зидару из
Јаго дине, за израђених девет земуница, о којима је напре д речено с тим да исти
издатак падне на терет непре двиђених потреба предвиђених пар тијом 12
позицијом 2 бу џета ове оп штине за 1943 го дину.
VI бр. 4750
Претседник г. Тома Ђорђевић извештава Веће, да је по нар еђењу војних
власти Гра дско поглаварс тво морало изградити у марту месецу о ве го дине 9
земуница пор ед железничке пруг е за смештај цивилне стра же, и то од
Јаго динске железничке станице до преко Лугомирског моста, на шта је
утрошено 8.100 динара, рачу најући 900 дин. по је дну земуницу.
Пошто је непр едвиђен издатак потр ебно је да Веће донесе одлуку. Веће
на осно ву ч л. 88 Зако на о град. о пштинама
Решава:
Одобрава се издатак у 8.100 динара Владимиру Ђорђе вићу, зидару из
Јаго дине, за израђених девет земуница, о којима је напр ед речено, с тим да исти
издатак падне на терет непре двиђених потреба предвиђених пар тијом 12
позицијом 2 бу џета ове оп штине за 1943 го дину.
Пошто је дневни р ед исцрпљен седница је завршена.
Деловођа
Оверавају гра дски већници
Претсе дник

Запи сник
37 ре довне седнице Већа Гр адског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 13. м аја 1943 г. у 4 часа после по дне, у градско ј кући у Јаго дини.
Дневни р ед
(сле дећи)
Седници прису ствују 19 већн ика, чи ме је испуњен број у смислу чл 41.
Зак. о град. оп штинама, и то : Настасијевић Ла зар, Таушано вић Предр аг, Тасић
Јован, Илић Риста, Јоц ић Милан, Митровић Милут ин, Нешић Миодраг,
Ненковић Коста, А ндрејић Андр а, Нико лић И лија, Илић Сима, Симић Милутин,
Милановић Б. Милан, Пантић Чедом ир, Д амњановић Милу тин, Др. Бутић
Милан, Стој ко вић Анђелко, По повић Мијалко, М итровић Драгутин, Џелато вић
Гвозден. Укупно 19 већника.
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На пре длог пр етседника г. Томе Ђорђевић а Веће изабра за о вер аче
већнике: г.г. Андру Андрејевића и Косту Ненко вић а.
После о вога приступило се раду.
I бр. 5027.
Претседник г. Тома Ђорђевић прочита реферат бр. 4594/43 ради одобре ња
завр шних рачу на за 1942 годину. Исти рачу ни, у завр шно ј фази показу ју с ледеће
стање: Укупани приходи у 1942 г., са прене том гото вином из 1941 го дине,
изнели су дин. 7.365.288,75 а укупни ра схо ди дин. 6.970.990,02, салдо готовине
у дин. 394.298,73 пренето је у ову 1943 годину. Предлаже да се о вај рачун
одобри, како би се по слао на одобре ње надлежним контролним властима.
Већ е на основу чл. 122 Закона о град. о пштинама

Ж
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Решава:
Одобрава се завр шни рачун го дишњи Општине града Јаго дине за 1942
годину, са напред изло женим стањем, с тим да пог лаварство исте рачу не
спроведе надлежним контролним властима, ра ди прегледа и кон ачног
одобравања.
II бр. 5028.
Прочитан је акт Националне службе за обно ву Срб ије у Јаго дини о д 5
маја т.г. бр. 1346, који гласи: „Национална служба на тер иторији Округа
мора вског има на обраду о ко 15 ха земљишта, које је највећим дело м већ
засејано, а један део засадић е се пара дајсом.
За ову сврху неопходно је потр ебно Националној служби 2.000 комада
коља као пр итке за парадајс, ради чег а мо лим г. претсе дника да о добри, 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 одобр и што пре, то да се
људство мо же послати ради с ече.
Ако се о во не може добити бесп латно, Национална служба пристаје ово и
да плати. Окр. р еферент национа лне слу жбе М лад. М. Живановић“.
Већ е је узело у оцену о ву мо лбу и пос ле дискусија, а на предлог г.
претседника, на основу чл. 88 Закона о град. о пштинама
Решава:
Одобрава се да се из општинске шу ме ове општине у „Липару“ исече до
2.000 комада тањих колаца као пр итке и да се уступ и Нацио налној слу жби за
обнову Срб ије у Јагодини, ради употребе за пр итке за парадајз.
Сеч ење да се извр ши од стр ане љу дства Националне слу жб е по упутству
и по д надзором општинског чувар а шу ме, али тако да се може сећи само
грабовина и кленовина, ради про шч ићавања шуме на оним деловима Липара г де
је шума густа и где је сеча сит ног дрвећа треба граба и клена по требно.
Притке- коље да бу де ду жине око 1.50 до 2 метра најду же, а уступа се
Националној с лужби под условом да све то ко ље на јесен, после бербе пар адајса
врати Поглаварству, да б и се употребило у сврху како Веће буде решило.
III бр. 5029
Претседник г. Тома Ђорђевић излаже Већу, да ј е у Јаго дини образована
кухиња за исхрану сиромашне деце, коју по мажу добри људи из Јагодине, у
кухињи се хране махо м сиро машни ђаци, којих има о ко 100.
Да би кухи ња могла да испу њава свој задатак претседник г. Тома
Ђорђевић предлаже да се Оделењу за исхра ну изда једна пау шална су ма, на и ме
помоћи од стра не Општине гра да Јаго дине, која ће се сума употребити р ади
купо вине ра зне зелене хра не и других намирница потреб них за кух ињу.
Градско веће се слаже у по тпуно сти са предњим пре длогом г.
претседника на основу чл. 88 Закона о град. општинама.
Решава:
Да с е на име по моћи за издржавање кух иње за исхрану сиро машних ђака
и деце изда сум а од 20.000.- динар а Одељењу за исхрану при о вом
Пог лаварству, које ће се из ове су ме вр шити по требне набавке за кухињу.
Исплату извр шити на терет по зиције на издр жавање општинске
сиротиње по буџету за 1943 годину.
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I V бр. 5030.
Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже Већ е да изабер е три већника у
одбор за израду Стату та за с лужбенике овог Поглавар ства, у смислу прописа ч л.
100 Зак. о град. општинама, јер Пог лаварство јо ш нема израђеног статута, и са
тим треба једно м с вршити, да би се слу жбеници могли обезбедити.
Већ е се слаже с а предлогом г. претседника па на основу чл. 100 Закона о
град. општинама
Решава:
У о дбор за израду Стату та за гра дске службенике овог Пог лаварства
бирају се градски већ ници г.г. Лазар Настасијевић, адво кат, Гвозден Џелатовић,
адво кат и Мијалко По повић, хотелијер.
Изр ађени пројекат статута поднети Већу на пр едлог и решење.
V бр. 5031
Прочитана је мо лба Николе Д. Џуфића, вршиоца ду жно сти правног
референт а о вог Поглаварс тва, о д 11 маја т.г. бр. 5019/43, да га Веће утвр ди за
правног рефер ента, и да му по већ а принадлежности.
Претседник г. Тома Ђорђевић предлаже да се мо лби изађе у сусрет, јер
молилац испуњава прописане ус ло ве за пра вног референта, а на ду жности је од
пре две године, и по казао је како мар љивост тако и спрему у пословима, т е га
као ваљаног чи новника препоручује. Што се тиче мо лиочевог зах тева да му се
принадлежности повећају, то се не може у овој години извести, по што позиције
на плату пра вног референта по буџету за ову го дину није пр едвиђена.
Већ е, на основу чл. 99 и 101 З ако на о град. општинама
Решава:
Утврђује се за правног рефере нта Гр адског Поглавар ства Нико ла Д.
Џуфић, писар I класе овог Пог лаварства и вр шилац ду жно сти правног
референт а, са истим принадлежностима писара I класе, кој е је и до сада имао,
пошто овогодишњим буџетом није предвиђ ена по зиција на плату правног
референт а.
VI бр. 5032.
Прочитане молбе за по моћ:
Бр. 5013 Милице Томић, домаћ ице из Јаго дине, ра ди шко ловања кћ ери
Олге, ученице I V године Стручне учитељске шко ле у Београду;
Бр. 5014 Петра Марјановића, касапског радника, ( Ко санч иће ва 18) који је
остарео и ослаб ио а сиром ашног је с тања;
Бр. 5015 Симке Ј. Милошевић, домаћице, за себе и дво је деце, по што је
сиромашног ста ња а муж Јован Милошевић јој умро;
Бр. 5016 Јулке Товић, удова ( Кн. М илете бр. 9) за себе и једно дете. Она
је до кра ја маја т.г. при мала по 400 дин. месеч но, али по што јој је болесна једна
рука, не мо же да ради, то мо ли да јо ј се ова помоћ настави до кра ја године.
Већ е је узело у р асматра ње пре дње мо лбе, па је по личном познавању
именованих а на осно ву ч л. 88 Зако на о град. о пштинама до нело следећ е
Решење:
1) Да се Милици Т омић, домаћици, изда на име новч ане по моћи за месец
јуни и ју ли о ве године по 600.- динар а, с вега 1.200.2) Да се Петру Мар јано вићу, касапско м р аднику изда на име но вча не
помоћи о дједном 500.- динара;
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3) Да се Симки Ј. Мило шевић настави издавање но вча не помоћ и о д 1
јуну до краја 1943 г. по 600 дин. месечно и
4) Јулки Товић, удо ви од 1 јуна до краја 1943 год. по 400 динара месеч но.
VII бр. 5033.
Прочитана мо лба Јона Језеле, старешине Пољских избег лица у Јаго дини,
да и од 1 ју на т.г. настави издавање но вча не помоћ и за 7 лица неспособних за
рад, кој има је до ко нца месеца маја т.г. помоћ издавана по одлуци Већа од
јануара месеца ове године.
Већ е је узело у пр етрес ову мо лбу, па у виђајући о правданост исте, по
предлогу пр етседника а на осно ву ч л. 88 Зак. о град. општинама
Решава:
Да се о д 1 јуна до краја 1943 г. издаје на име новчане помоћ и по 600
12
динара м есечно следећим по љским изб еглицама, који у Јаго дини живе:
1) Бухону Вла диславу, 2) Терки Станиславу, 3) Мару сик Антонију, 4)
Станчик Бо леславу, 5) Језели Јану, 6) Рачик Франциски и 7) Једр цејцак
Бранислави; свега месечно 4.200.Овим је седница завр шена.
Деловођа
Оверавају градски већници
Претседник

Запи сник
38 ре довне седнице Већа Гр адског пог лаварства у Јагодини, о држане на
дан 21 ју на 1943 г. у 4 часа пос ле по дне у градској кући у Јагодини
Дневни р ед
(следећи):
Седници прису ствују 19 већн ика, чи ме је испу њен довољан број у смислу
чл. 71 За к. о град. општинама, и то: Настасијевић Лазар, Бекеру с Јосиф, Нешић
Миодраг, Тасић Христифор, Момировић Радисав, Ненко вић Коста, Костић
Миљко, Андрејић Андра, Николић Илија, Илић Сима, Симић Милутин,
Милановић Б. Милан, Пантић Ч едомир, Дамњановић Милутин, др.
ПутићМилан, Стој ковић Анђелко, Поповић Мијалко, Маловић Љуба, Џелато вић
Гвозден, укупно 19 већника.
На пре длог пр етседника г. Томе Ђорђевић а Веће изабра за о вер аче
већнике г.г. Поповића Мијакла и Стојковића Анђелка.
После о вога приступљено је р аду.
I Бр. 6313.
12

Курјер Пољск и, Б укурешт 14.септембра 1940. Лист доноси допис из Ј агодине у коме
описује прил ике у Јагодини и истиче да ј е Јагодина добро уређено и економски добро
ситуиран град. Јагодина ј е ј една од житница Југослав иј е. Хигиј енски услови су
углавном добри. У Јагодини ј е борав ило већ в ише од три месеца око 100 Пољака,
већином жене и деце. Они су углав ном пореклом из предела к оје су о купирал и С овј ети.
Одно с српског становништв а према по љским емигрантима ј е веома срдачан и
приј атељски. Месне власти настоје да на св аком кораку олакшав ају Пољацима
егзистеницију. Л ист изражава б ојазан з а по љске емигранте, пошто је скупоћа све већа, а
зима ј е на прагу. Пољаци се надају да неће б ити остав љени без помоћи.
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Претседник г. Тома Ђорђевић ре ферише Већу, да треба већ сада по вести
рачуна по питању огрева за идућу зиму, које је, по његовом мишљењу, важније
за сада но и питање х леб а, јер је решавање питања исхране услед постојећих
забра на не у нашој моћи већ се р ешава о д стра не Житар ске централе и
надлежних власти у Беогр аду.
Пог лаварство је о д централе за др ва и огрев добило дозволу за 3.000
кубних метара др ва из др жавне шум е Јухор а ли тако да се из исте шуме извуку
сваких 1.000 ку бних метара т ек пошто се за Беогр ад превезу 3.000 куб. метара.
Како је питање превоза дрва ку лу ком вр ло слабо и лабаво то г.
претседник верује да ми на о вај начин нећемо извести ни 1.000 кубних метара
што је и су више недо вољно.
И питање превоза уг ља ско пчано је са великим тешкоћ ама, јер за сада
превозних средстава нема, те налази да је у интересу снаб девања гражана
дрвима потребно да се посече сва општинска шума у Липару и да се пре ко
одбора за исхра ну и огрев у вр ло скуче ним количинама раздели грађанст ву по
утврђеним ценама.
Најзад познато је да довоз о д с тране сељака толико пао да се на њега не
може рачунати.
Предлаже Већу да реши да се, с об зиром изузетне при лике у којима се
град Јагодинаналази, оп штинска шу ма у Липару, ко ја у осталим није ни
рациона лно гајена, с ва посеч ена, уметри и превезе у Јагодину. Предлаже даље
да се сеч а и пре во з плате готовим но вцем, како би се од грања доб ило што више
огревног др вета.
Већ е на основу чл. 88 Закона о град. оп штинама
Решава:
Да се посеч е сва оп штинска шума у Липару, ум етри и пре везе у Јаго дину.
Да се овако спремљена др ва преко Одељења за исхрану и огрев пр и о вом
Пог лаварству усту пе становништву гра да Јаго дине ради огрева за наступ ајућу
зиму, пр венствено сиромашном стано вништву по ценама које ће се накнадно
утвр дити по извршено ј класификацији дрва.
Исплата за извршење пре дњег пос ла пада на тере т партије II позиције 7
одобреног буџета о вог Поглавасртва за 1943 го дину.
II бр. 6314.
Прочитан акт Привилего ваног а.д. за сило се од 8 јуна т.г. по д бр. 2275
наш бр. 6104/43, ко јим мо ли да се о тро шку наше оп штине калдрмише један део
улице Љубе Симића, у дужини о д 73 метра а у шири ни 7 метара, да би се
омогућио лакши лпчски при лаз на згради-с илосу.
Већ е је саслушало изнете пр едлоге у молби али с об зиром на то да о ва
општина нема бу џетске ни финанијске могућности за ове тро шко ве, јер је
општина и сувише оптерећена разноразним давањима и исплатама, не мо же се
изаћ и у сусрет мо лби. Зато, на осно ву ч л. 88 Зак. о град. општинама
Решава:
Не може се изаћ и у сусрет мо лби Привилегованог а. д. за силосе, за
калдр мисање једног де ла улице Љубе Симића, у Јагодини, у ду жини о д 73 метра
а ширини 7 метар а, пошто општина града Јаго дине нема буџетс ке ни
финансијске могућности за то.
О овоме известити Привилеговано а. д. за силос е.
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III бр. 6315.
Претседник г. Тома Ђорђевић изла же Већу, да се сиромаша лица често
обраћају Поглаварству и моли да им се о трошку Општине израде и издају
мртвачки сандуци за у мр ла лица, да би их у санду цима сахрани ли по
хришћанском обичају, јер санду ке уопште не могу наба вити код сто лара нити
пак даске код о вадш. даскарс ких трговаца, по што робе нема.
По ово м питању р азвила се диску сија, па на основу ч л. 88 Зак. о град.
општинама Већ е
Решава:
Да се сиромашним лицима из Јагодине издају највише до 2.500 динара на
име помоћи за наб авку мртвачких сандука за свако умр ло лице, ради сахране,
пошто Поглаварсто не мо же сандуке набавити.
Ову по моћ издавати на терет одговарајуће по зиције, на помоћ
општинској сиротињи и т. с. по бу џету за 1943 годину.
Ако Пог лаватр ство успе да добије по ла вагон а грађе по максимиран им
ценама, оно ће о то ме известити Већ е, р ади знања и поно вног решавања по о вој
ствари.
I V бр. 6316.
Прочитан реферат бр. 5296/43 који гласи: „По буџету о вог Поглаварс ва
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 ко ја је су ма већ утрошена, и
потребно је повећати је са 60.000 дин. на терет пар т. 12 по зиц. 2.
По пре длогу претседника г. Т оме Ђорђе вић а Већ е на основу чл. 88 Зак. о
град. општинама
Решава:
Да се по зиц. 2 парт. 10 На набавку хра не за општинску сто ку, сено,
слама и др. потребе о д дин. 150.000 по већа са дин. 60.000 на терет пар тије 12
позиц. 1 „Кре дит за недовољно предвиђене матер ијалне ра схо де по свима
гранама буџ ета“ по којој је предвиђено дин. 200.000.
V бр. 6317.
Прочитан је акт Минист. у нутр. послова бр. 2742 о д 8. VI. 1943 го д.,
којим се ставља примедба на стату т о накнади претсе днику и потпр еседнику
овог Пог лаварства за вршење ду жно сти за буџетску 1943 год. с тим да се измени
и допуни па затим дос тави на надлежно одобрење.
Претседник г. Тома Ђорђевић уједно извештава Веће да се пр имедбе
Министарства Уну тра шњих пос ло ва о дносе само у погледу на устано вљење
места и ду жно сти пот пресе дника као и његове накнаде за вршење дужности,
затим предлаже да се у исти Статут означи и висина накнаде пр етседнику пошто
је ре шењем по моћника Министра финансија II бр. 17559 од 11. III. 1943 год.,
тач. 2 став трећ и пр и о добравању буџета стављено у дужност овом пог лаварству
да се у Статуту пре двиди, истовремено пре длаже статут који гласи:
Статут
Градског поглаварства гра да Јагодине о накнади пре тседнику и
потпредседнику коме се о вим Статутом одређује и ста лна надле жност.
Чл. 1
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Претседнику градског пог лаварства у Јаго дини о дређује се стална
накнада за вршење ду жно сти месечно по 7.000 чл. 83 Зак. о град. оп штинама,
како је то у буџ ету за 1943 го д. о добрено.
Чл. 2
Надлежност потпр еседника биће: старање за снабдевање животним
намирницама и исхране становништва у опште, помагање невољних и убогих,
стара ње о установама за о ваква лица и напу штену децу; брига за стано ве; рад на
планско ј произво дњи; ур еђење саобраћ аја у граду и о државање путева као и
чистоће у граду; одржавање ре да на тр жиштима по про писима о животним
намирницама, мери на сузбијању скупоћ е; вршење над радом чиновника а
нарочито око скуп љања прихода.
Чл. 3
Потпреседнику се одређује стална накнада у 5.000 динара месеч но, за
вршење сталне потпреседничке дужности. Ова накнада припада само за
буџетску 1943 год.
Чл. 4
Овај стату т добија обавезну снагу кад бу де по ч л. 94 Зак. о град.
општинама надлежно одбрен, а има се објавити на уо бича јен нач ин.
Градско већ е на осно ву изложеног и чл. 60, 83, 88 и 95 Зак. о град.
општинама
Решава:
Усваја се у целости пре дло жени статут о одређивању накнаде
претседнику у дин. 7.000 месечно, и накнада пот пресе днику у дин. 5.000
месечно, за вршење њихо ве сталне потпредседнич ке ду жно сти, као и
надлежности по слова потпредседника.
VI бр. 6318.
Прочитан је акт Министар ства Унутрашњих по слова I V бр. 2846 од 8. IV.
1943 год., којим је стављена пр имедба на Статут овог Пог лаварства о накнади
путних и превозничких тро шко ва часника, градских већн ика и слу жбеника
градс ке општине града Јагодине, за буџетску 1943 год., да се преради и саобрази
висини дневница за службена путовања др жавних чиновника.
Претседник г. Тома Ђорђевић, предлаже Већу да је потребно у Статуту о
накнади пут них трошкова часника, већ ника и слу жбе ника о ве градске општине
за буџетску 1943 годину, одобрити накнаду путних тро шко ва по Статуту ко ји
гласи:
Статут
О накнади пут них трошко ва часника, већника и слу жбен ика градске
општине гра да Јаго дине, за бу џетску 1943 годину.
Чл. 1.
Часницима, већницима, службеницима и оста ло м особ љу гр адске
општине града Јаго дине, на случај слу жбених путовања из једног места у друга
ван атар а ове градске опшрине, при пада им из општинске касе накнада путних
трошко ва по прописима овог Статут а.
Чл. 2.
Слу жбено путо вање сматр а се оно путо вање које часник, гра дски већ ник
или градски слу жбеник извр ши ван свог с лужбовања, по писменом решењу или
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наређењу претседника градске општине, или њего вог заменика чл. 81 Зак. о
градс ким оп штинама.
Чл. 3.
Дневница за с лужбено путовање на т еритор ији Србије износи:
1) Претседнику или његовом заменику по 400 дин. дневно;
2) Потпр еседнику или његовом заменику по 300 дин. дневно;
3) Градски већници по ч л. 78 Зак. о гра д. општинама за ра д у атару
поглавар. (ван седн. већа) по 100 дин. дневно;
4) Градски већ ници по ч л. 78 Зак. о гра д. општинама на име дневнице за
службено путо вање на тер иторији Србије по 150 динара дневно ;
5) Службеницима са месечно м платом од дин. 2.400 до дин. 2.500- без
привременог до датка на скупоћу који при падају VI по ложајној групи припада
им дневница по дин 200,- са пау шало м о д дин. 30-укупно дин. 230 дневно;
6) Службеницима са месечном платом о д дин. 1.900 до дин. 2.400-без
привременог до датка на скупоћу кој и припадају VII по ложајно ј групи, припада
им дневница по дин. 180 са паушало м о д дин. 30-у куп но 210 динара, дневно;
7) Службеницима са месечном платом о д дин. 1.400 до дин. 1.650 без
привременог до датка на ску поћу кој и припадају VIII по ложајној групи, припада
им дневница по дин. 180 са паушалом о д дин. 30 у купно дин. 210 динара
дневно;
8) Службеницима са месечно м платом од дин. 1.000 до 1.230 динара, без
привременог до датка на скупоћу ко ји припадају у ред званичн ика припада им
дневница по дин. 130 са паушало м о д дин. 20 у куп но динара 150, дневно;
9) Свима мерачима, помоћ. мер ачима, вр атар има, чувар има, чистачима,
кочијашима и добошару, а чије се месечне принадлежности крећу без
привременог додатка на скупоћу о д дин. 800 до динара 1.200-спадају у ред
служитеља и прип ада им дневница по дин. 120 са паушало м о д 20 динара,
укупно 140 динара дневно.
Чл. 4.
Време за дневницу рачун а се и за градске као и за државне службенике
чл. 9 Уре дбе бр.84600/I-1931 године.
Наставак у другој књизи
Деловођа
Претседник
Б. Спасић

Списа к
Активних официра са територије Градског поглаварства у Јагодини,
сачињен према наређењу Команде С рпске Државне стра же О круга
Моравс ког од 2.де цембра 1943 год ине
Род оружја и чин
интед. поручник
ветер. поручни к
пеш. п. поручник
пеш. п. пуковник
пеш. поручник

Име и пр езиме
Дејан Ж. Антић
Божидар Бунуше вац
Гвозден Д амјано вић
Владимир Глишић
Стеван Иванић
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Улица и број
Левачка 17
Кнеза Милоја12
Вој воде Путни ка 41
Вој воде Путни ка 24
Љубе Симића 20
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вазд. п. поручник
санит. п. поручник
н.в.ч. I V класе
Пеш. кап. I класе

Момчило Миловано вић
Божидар Ј. Митровић
Петар М. Петро вић
Младен Живано виж

Градско пог лавасртво
Пов. Бр. 64
8. децембра 1943 г.
Јаго дина

Вој воде Путни ка 57
По днаредника Љубе 18
К. М. Аранђеловић 44
Љубе Симића 30

Претседник
Градске општине

Списа к
Резервних официра са територије Градског по главасртва у Јагодини,
сачињен према наређењу Команде С рпске државне стра же – О круга
Моравс ког у Јагодини о д 2. децембра 1943 го дине.
Чин и род оружја
поруч. пешадијски
жан. капетан I
класе
поруч. пешадијски
п.поручник пешад.
поруч. пешадијски
поруч. пешадијски
кап.Iкласе санитет
поруч. пешадијски
суд. кап. I класе
н.в.ч. I V класе
жан. кап. II класе
н .в. ч. III класе
пеш. кап.II класе
пеш. поручник
пеш. кап. I класе
пеш. поручник
пеш. п. поручник
пеш. пуко вник
пеш. поручник
арт. кап. II класе
пеш. кап. I класе
пеш. кап. II класе
апотек.поручник
н. в. ч. I V класе
вет. кап. I класе
пеш. поручник
пеш. п. поручник
инж. п. поручни к

Име и пр езиме
Јован М. Аћ имо вић
Нико ла Алексић

Улица и бро ј
Краља Александр а 111
Кар аматић ева 23

Животије Анто нијевић
Душан Богдано вић
Милорад Цветко вић
Михај ло Давидо вић
Др. Михајло Димић
Драгољуб Ђорђевић
Тома Ђорђевић
Момчило Гачић
Драгутин С. Ђурић
Мило ван Гигић
Радашин М. Гајић
Станислав Ивко вић
Драги ша Димитријевић
Љубивоје Ат анасијевић
Мило ш Иштвановић
Душан Ђорђевић
Томаш Драшко вић
Јованча Јанићијевић
Милу н С. Јевтић
Велисав Јовано вић
Радо мир М. Кнежевић
Вељко Ј. Комар ек
Др. Иван Кенда
Милутин Ж. Крстић
Слобо дан Караџић
Борис М. Кенда
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Краља Петра
Арач лијска
Краља Петра 35
Краља Петра 93
Престо лонаследника 8
Арач лијска 20
Светозар а Марковића 2
Левачка 61
Војводе Пут ника 35
Стевче Михаиловића 17
Краља Петра 39
Кар ађорђева 30
Стевче Михаиловића 40
Војводе Степе 7
Стевче Михаиловића
Краља Александр а
Краља Александр а 129
Танаска Рајића 27
Војводе Степе 29
Краља Петра 98
Краља Петра 14
Краља Петра 43
Краља Петра 41
Краља Петра 79
Љубе Симића 16
Војводе Мишић а 9
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пеш. п. поручник
пеш. поручник
пеш. кап. I класе
пеш. мајор
пеш. кап. I класе
н. в. ч. I V класе
пешад. мајор
ко њ. п. пу ко вник
ко њ. п. пу ко вник
н. в. ч. I V класе
н. в. ч. I V класе
вет. кап. II класе
пеш. кап. I класе
пеш. поручник
пеш. кап. I класе
пеш. п. поручник
арт. поручник
пеш. п. поручник
пеш. п. поручник
арт. п. пуко вник
санит. поруч ник
арт. кап. I класе
сан. кап. I класе
пеш. поручник
н. в. ч. I V класе
ко њ. п. поруч ник
интенд. поручник
пешад. мајор
пеш. кап. I класе
санит. поруч ник
пеш. поручник
пеш. поручник
пеш. поручник
н. в. ч. III класе
интенд. поручник
апот. кап. I класе
пеш. поручник
пеш. п. поручник
санит. мајор
пеш. п. поручник
пеш. поручник
пеш. поручник
пеш. поручник
ветер. поручни к
сан. п. пу ковник

Живојин Марјановић
Бранислав С. Марко вић
Др. Благо је Мар ковић
Мило ш Д. Матић
Бранко Д. Милићевић
Милутин Ј. Ми ленковић
Драгутин Митро вић
Живадин Михаи ло вић
Живојин П. Тау шановић
Миодраг С. М итровић
Владимир Ми лошевић
Велимир Јанко вић
Милан Лазар евић
Живојин Ј. М иладиновић
Мата Николић
Ђорђе Т. Павиће вић
Миодраг Ј. Петровић
Радос ав Петровић
Горчин Пецељ
Душан Д. Попо вић
Др. Милан Путић
Миливо је Павло вић
Др. Станимир Рако вац
Милан В. Нико лић
Александар Николић
Добриво је Т . Стано јевић
Чедо мир Стано јевић
Војислав Д. Стефановић
Миливо је М. Стојановић
Др. Богомир Сто јановић
Веро слав Шондић
Мило ван Стојковић
Станко Станковић
Предраг П. Т ау шановић
Лазар Тонић
Свето зар Трајковић
Борис Тушек
Јосиф То доровић
др.Милут ин Велимиро вић
Ђорђе Весковић
Ву кашин Живко вић
Драгомир Џе лазовић
Милорад Ж. Рајић
Александар Ђ Машире вић
Др. Светислав А. Шоха ј
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Левачка 61
Кар аматић ева 8/а
Ђ. Бр до В. Џамић
Косте и Драге Тасић 2
Арач лијска
Његошева 13
Арач лијска 6
Војводе Пут ника 5
Краља Петра 6
Војводе Степе 17
Војводе Пут ника 27
Престо лонаследника 2
Краља Петра 39
Краља Петра 33
Војводе Мишић а 41
Масарикова 20
Краља Петра 45
Срески суд
Војводе Пут ника 2
Престо лонаследника 11
Војводе Мишић а 10
Краља Петра 114
Краља Петра 58
Краља Петра 72
Краља Петра 91
Љубе Симића 2
Левачка 28
Поднаре дника Љубе 9
Војводе Пут ника 9
Капетана Коче
Мајора Илића 11
Левачка 73
Капетана Коче 23
Краља Петра 6
Краља Петра 91
Хајдук Вељка 4
Мајора Илића 16
Краља Петра
Војводе Степе 11
Краља Александр а 137
Гине пајевића 1
Престојништво
Левачка 77
Стевче Михаиловића 6
Краља Петра 17
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пеш. мајор
пеш. поручник
пеш. п. поручник
пеш. п. поручник
ко њ. п. поруч ник
ко њ. п. поруч ник
пеш. кап. I класе
пеш. кап. I класе
жан. кап. I класе
пеш. поручник
пеш. п. поручник
пеш. п. поручник
пеш. п. поручник

Милан Т . Нико лић
Станислав Ј. Поповић
Драгољуб Р. Ер левајн
Душан Д. Ђурђ евић
Радмило М. Симић
Бранко И. Митро вић
Милан М. Јеремић
Војислав М. Јаћимовић
Драгић М. Мило шевић
Чедо мир М. Јевђовић
Светислав М илосављевић
Живојин С. Симић
Ратко Ч. Симоно вић

Градско пог лаварство
8. децембра 1943 г.

Краља Петра 33
Ђуре Јакшића 10
Танаска Рајића 9
Краља Александр а 101
Краља Петра 85
Капетана Коче 10
Војводе Степе 11
Левачка 48
К. Д. Тасић 17
Краља Алексаб дра 2
Левачка 75
Војводе Пут ника 47
Кнеза Милете 8

Претсе дник
Градске општине

Бр. 14251
18. децембра 1942
Јаго дина
Среском су ду
Јаго дина
У вези акта тог су да бр: 621 о д 15 децембра 1942 године, дос тавља се
списак с лу жбен ика тога суда са распоре до м за вр шење стражарс ке слу жбе поред
пруге овог града, унапред за тридесет дана.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Милут иновић В. Миленко
Илић Д. Ми лор ад
Васић М. Синиша
Шондић А. Верослав
Лу кић П. Др агољуб
Карамарковић М. Бран ко
Бојовић С. Владислав
Стефано вић С. Т анасије
Лазаревић Ђ. Будимир
Павловић М. Во јислав
Трифуно вић М. Милован
Милос ављевић В. Доситије
Јовано вић Ф. Чедом ир
Златановић М. Божидар
Васић Д. Милија
Петро вић Р. Ра досав
Резнеровић Г. Илија
Милос ављевић М. Младен

судија
судија
судија
судија
судија
главни архивар
канц. чино вник
архив. ч ино вник
инт. прото ко л.
архив. ч ино вник
архив. ч ино вник
суд. припр.
суд. припр.
суд. припр.
суд. припр.
канц. пр ипр.
канц. пр ипр.
званичник
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22. децембра 1942.
23. децембра 1942.
23. децембра 1942.
24. децембра 1942.
25. децембра 1942.
26. децембра 1942.
27. децембра 1942.
28. децембра 1942.
29. децембра 1942.
30. децембра 1942.
31. децембра 1942.
1. јануара 1943.
2. јануара 1943.
3. јануара 1943.
4. јануара 1943.
5. јануара 1943.
6. јануара 1943.
7. јануара 1943.

мр Добривоје Јовановић

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Костић Б. Чедо мир
Кепић В. Бранислав
Илић Ж. Пантелија
Ђекић С. Здравко
Милос ављевић К. Владимир
Мију шко вић Ж. Бранко
Шљивић Д. Живојин
Јаћимовић М. Живадин
Ђорђе вић А. Радослав
Мијаило вић С. Мио др аг
Симић Радосав
Борозан М. Ђорђе
Лађаревић В. Драгослав

званичник
званичник
слу житељ
слу житељ
слу житељ
слу житељ
слу житељ
слу житељ
званич. днев.
званич. днев.
зван. днев.
слу житељ
судија

8. јануара 1943.
9. јануара 1943.
10. јануар а 1943.
11. јануар а 1943.
12. јануар а 1943.
13. јануар а 1943.
14. јануар а 1943.
15. јануар а 1943.
16. јануар а 1943.
17. јануар а 1943.
18. јануар а 1943.
19. јануар а 1943.
ослобођ ен

У одређене дане имају се јавити напред имено вана лица у 3 часа по по дне
овом Поглавар ству соб а бр: 4. Лица кој а су позвата за дане 6, 7, 8, 9 и 10 јану ара
имају се због пр азника јавити на дан 5 јану ара ра ди сао пштеља по питању
стражарс ке слу жб е у одређене дане. Она лица ко јима стражарчење пада у
недељу, имају се јавити у суботу по по дне у три часа ради важних саоп штења по
питању стра жарске слу жбе.
Замена одређених ч ино вника, ако је чиновник за о дређени дан
стражарчења спречен службом, мо же се вр шити а замену му о дређује шеф
надлештва.
Распоред за следећ их три десет дана, од 22 јануара па на– даље,
Пог лаварство ће б лаговр емено до ставити.
Правни референт
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ТО МА ЂО РЂЕВИЋ
Тома Ђорђе вић (Раушенб ах) рођен је у Београду 3. маја 1891. године од
мајке Фани и оца Ота Раушенбаха, кој и је такође рођен у Београду 22. марта
1867. године. Покр штен је 6. авгу ста 1911. године у храму „Свети Ђорђе“ у
Кру шевцу, када је пре шао у православну веру и у зео презиме Ђорђевић.
Осно вну школу и гимназију Тома Ђорђевић је завршио у Крушевцу, г де
се налазила његова поро дица, јер му је отац радио као електро-техничар у
Обилиће ву. До објаве рат а 1914. го дине сту дирао је на Пр авном факултету у
Београду, који је завршио по сле рата 22. новембра 1920. го дине. У то ку првог
светског рата био је ђак наре дник, један о д „1300“ каплар а. Јуна месеца 1915.
године рањен је на Руднику и проглашен пр ивремено неспо собн им за во јну
службу.
После по лагања Судијско- адвокатског испита 15. но вембра 1921. го дине,
17. новембра исте го дине, поста вљен је за пр аво заступника пр и Првостепеном
суду у Јаго дини.
За председника општине града Јагодине пос тављен је ре шењем ба на
Моравске бановине о д 11. окто бра 1941. године, а за пот пресе дника Мило је
Шоха ј, апо текар. Истим решењем смењен је дота дашњи председник Трифун
Ђурић, као и потпреседник општине Момчило Симић. Пр имо пре даја ду жност
извр шена је 20. октобр а 1941. године, а про мена на упр ави у општини
саопштена је већницима на седници одржаној 3. но вембра 1941. године.
Према многим изја вама, Тома Ђорђе вић прих ватио је место пре дседника
Градског пог лаварства да би по могао Јаго дини у време окупације. То је
доказано по сле уб иства и рањавања неколико немачких војника, јер је заједно са
Клефишем и Бекерусом, успео да спасе становништво Јагодине немач ке
одмазде.
Као председник о пштине доч екао је ко манданта совјетске јединице, ко ја
је ос лободила Јагодину, х лебо м и сољу. Ухап шен је о д стране ОЗН-е 3.
новембра. Тома Ђорђевић стре љан је 9. но вембра 1944. го дине као ратни
злочи нац на о сно ву За кон а о конфискацији имовине лица немачке народности,
као помагача, о чему су о длу ке донете т ек 19. маја 1945. и ја нуара 1946. године.
У одлу ци о утврђ ивању злочина под Зл. бр. 1694., као врста злочи на
наво ди се име Живојина Лазаревића, радника из Јаго дине, кога је Тома
Ђорђевић, новембр а 1943. го дине, на осно ву р еферата Илије Јовановића, кмета
цига нске мале, казнио са 10 дана затвора и упутио на принудни рад у Борски
рудник, зато што се није пр идр жавао наредби и избег авао принудни рад. Казну
затвора је издр жао, а из Борског ру дника је отпу штен као неспособан. Накнада
штете у тврђена је на 3.000 предр атних динара.
У одлуци о утврђивању злоч ина Зл. бр. 1691. од 11. јуна 1945. го дине, као
врста злоч ина наводи се, да је 22. новембра 1941. године нач елник сре за
беличког Бранко Лазић, ухапсио Косту Ву кос ављевића, адвоката, по д су мњом
да је одржавао везе са партизанима, предао га пре ком су ду С.Д. С., који г а је
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ослободио оптужбе. У овом случ ају накнада штете је утврђена на 1.500
13
предратних динара.
У трећој о длуц и о у тврђ ивању злочина З л. бр. 1875. о д 21. јула 1945.
године, као врста злочина наво ди се хап шење Мике Миливојевић, фризера из
Јаго дине. Њ ега је по У скр су 1944. го дине, по реферату Нико ле Џу фића, правног
референт а Градског поглаварства у Јагодини, Том а Ђорђевић осу дио на 9 дана
затвора зато што није отишао на стра жу на железничку пругу. Казну је Мика
Миливо јевић издр жао, а накнада штете ут врђена је на 1.400 пр едратних
14
динара.
Одлу ка о ко нфискацији цело купне покретне и непокр етне имо вине Томе
Ђорђевића, донела је 1. фебруара 1946. године Гр адска ком исија за
конфискацију на основу чл. 30. Зако на о конфискацији, кој и се о дноси на
конфискацију имо вине лица немачке наро днос ти по мага ча, те је по о вом члану
Тома Ђорђ евић проглашен ратним злочинцем. Вре дност целокупне имовине
износила је: по кретне имовине 33.640 динара; хартија од вре дно сти – 60 комада
акција Прометне банке у Јаго дини 30.000 динара; непо кретна имо вина вреде ла
је укупно 1.263.800 динара, а састојала се о д једног плаца у улици Светозара
Марковића на ко ме су по стој але две згра де величине 127 м² и 158 м² у
вредности од 310.108 динар а и једног кућ ног плаца у улици Стаљиновој бр. 67.
Непо кр етна имовина про цењена је 10. септембра 1945. године. У образло жењу
одлу ке о конфискацији наведено је да се на основу извештаја Отсека
унутрашњих по слова пр и Градском наро дно м о дбору у Јаго дини, да је Тома
Ђорђевић по пореклу немач ке наро дности, и да се као лице немачке наро днос ти
за време о купације декларисао као такав, а као до каз служи то што је био
председник Гра дске општине у Јаго дини у току окупације, и што је као такав
стрељан по до ласку наро дне ослобо дилач ке војске.
После избацивања породице Томе Ђорђ евића, у кућу су се уселиле Вида
Милосављевић и њена кћерка Љубинка, а касније Милош Живановић.
٭
На осно ву пр едлога Лидије Ђорђевић, кћерке Томе Ђорђе вића, 26.
октобра 2007. године у Окру жном суду у Јаго дини донето је решење, кој им се
утврђује да је Тома Ђорђевић био жртва политич ког прого на и б ез икакве
судске о длу ке убијен 9. новембр а 1944. го дине, о д стране ОЗН-е у Јагодини из
политичких и идео ло шких разлога, само зато што је по пореклу био немач ке
наро дно сти и није уч ествовао у ратним дејствима на стран и пар тизана. Овим
решењем су пони штене све пр авне по следице о вог по литичког прогона, па се
Тома Ђорђе вић сматра неосуђ иваним лице

13

Ко ста Вуко сављ евић умро је пр иродном смрћу јула 1943. годи не. Прем а изј авама њ его вих
рођака изузетно је по што вао Тому Ђорђевића.
14

Нови п ут, бр. 1184, 2 0. март 1991. Као ж ртв а злочина наводи се и Светислав В ујич ић,
поткивач, к оји ј е „ по наред би Томе Ђ орђевића к ао председника опш тине и Миливоја
Жугића, као предстојника полициј е отеран 1943. године на принудни рад у Борски
рудник г де ј е остао месец д ана па после пуштен кући.“
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Тома Ђ орђевић
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Toma Đorđević
Tom a Đorđević (Rausenbah) was born on May the 3rd 1891 in Belgrade to
m other Fani and father Oto Rausenbah, who was also born in Belgra de on March the
22nd 1867. He was baptized on Avgust the 6th 1911 in the tem ple „Sveti Đor đe“ in
Kruševac, when he moved to Ortho dox religion and took the surnam e Đorđević.
Tom a Đorđević fini she d the elem entary and high school in Kr uševac, where
his f amily was loc ated, because his father worked as an electrical techbician in
Obilićevo. He was studyin g at Law school in Belgra de until the war was declared in
1914. He gr aduated when the war was over on Nov ember the 22nd 1920. Dur ing the
First World War he was the student sergeant , one of the „1300“ corporals. He was
woun ded in Rudnik on June in 1915 and declar ed temporarily incapa ble of m ilitary
servi ce.
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 co uncil chairm an on
October t he 11th 1941, and the vice-president was Miloje Šohaj, a pharmaci st. Earlier
chairman Trifun Đurić an d vi ce-president Mom čilo Simić wer e dismissed from the
position. The exchange of duties was preformed on October the 20th 1941, and the
chan ge in governm ent was announced to the counc ilor s on the conferenc e held on
November the 3rd 1941.
Accor din g to m any statem ents, Toma Đorđev ić accepted the fun ction in order
to help Jago dina dur in g the occupat ion. That was proven after the m urder and
woun din g several German officers, because he, together with Klefiš an d Beker us,
m anaged to save Jagodina´s inhabitant s from revenge of t he Germans.
While he was the chairman, he welcomed the Sov iet unit comm ander with
brea d an d salt. That unit liber ated Jago dina. OZN arrested him on November the 3rd.
Tom a 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 Germ an nationality. Those
decision s were not made unt il on Mayt he 19th 1945 and on January 1946.
In the decision on esta blishm ent of crim e accordin g to the article num ber
1694, as the type of crime was stated the name of Živo jin Lazarević, a worker from
Jago din a. Toma Đorđević pun ish ed him with 10 days in prison on the basis of the
report of Ilija Jovanov ić, a serf, on Novem ber 1943. He addr essed him to forced
labo ur at Bor m ine, because he didn´t o bserve the or der and avoi ded forced labo ur. He
serve d the jail p unishment and was dismissed from Bor mine as incompetent for work.
The com pensation was established to be 3000 pre-war dinar s.
In the decision on establishment of cr ime in accor ding to the article n um ber
1691 on Jun e the 11th 1945, as the type of crim e was stated that Branko Lazić, the
head of Belica county, arrested Ko sta Vukosavljević, a lawy er, on November the 22nd
1941. He arrested him un der suspicion that he kept in touch with partisan s, and
handed him over to Co urt-martial S.D. S. which acquitted him of a char ge. In this case
the compensation was e stablished to be 1500 pre- war dinars.
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In the third decision on establishm ent of crim e accor ding to the article n um ber
1875, which was brought on July the 21 st 1945, as the type of cr ime was stated the
imprisonment of Mika Milivo jevi ć, a h air dresser from Jago dina. 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
establishe d to be 1400 pre- war dinars.
The decision on confiscation of Tom a Đor đević´s movables and real estate
was ma de on Febr uary the 1st 1946. T he city com mittee for confiscation accor din g to
the article 30 of the law, whi ch ref ers to confiscation of the property of those of
Germ an origin, declare d T oma Đorđević the war cr iminal. The value of his property
was: movables 33.640 dinar s; securites-60 shar es of stock in Circulation bank in
Jago din a in the amount of 30.000 dinars; real estate was worth 1.263.800 dinar s, and
it consisted of one site in Svetozar Markov ić Street, wher e t wo buildings were located
of the size 127 m² and 158m² to the val ue 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 an d he declare d as such during the
occupation, an d the eviden ce is that he was the chairman in Jagodina during the
occupation and that he was executed when the liberation movem ent arm y came.
After the Toma Đorđev ić´ s fam ily was thown out, Vida Milosavl jević and her
daughter Ljubinka m ove d into the house, and later Miloš Živanović.
٭
On the basis of t he suggestuin of Lidija Đorđević, Toma Đor đev ić´ s daught er,
on Octo ber the 26t h 2007 the re solution was m ade in District Court in Jagodina,
which state d that Toma Đorđev ić was the vict im of political persecution an d witho unt
any legal decision m ur dere d on Novembar t he 22nd 1944. OZN ex ecuted him out of
political an d ideolo gical reason s, only because he was of Germ an origin and didn´t
participat e in war actions with partisans. This resolution abolished all legal
consequrnces of thi s political per secution, so it is con sider ed that Toma Đorđev ić
doesn´t have a crim inal r ecord.
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