
   

                   
Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

            Број: 06-63/18 

         Датум: ___.2018.године 

 

 На основу члана 38. став 1. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72. став 1. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 

– пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење),   

 

С А З И В А М 

18. седницу Скупштине општине Врњачка Бања  

  

Седница ће се одржати дана 02.10.2018. године (уторак), са почетком у 10 сати у 

скупштинској сали општине Врњачка Бања. 

На основу члана 70. став 1. и став 3. Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања, у прилогу Вам достављам: 

  - предлог дневног реда за 18. седницу Скупштине, 

 На основу члана 80. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, на седницу 

су позвани: 

 -     одборници Скупштине општине, 

- Председник општине, Бобан Ђуровић, 

- заменик Председника општине, Иван Џатић, 

- чланови Општинског већа,  

- секретар Скупштине општине  Саша Радисављевић, 

- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић, 

- Општински правобранилац, Славица Станковић,  

- помоћници Председника општине, 

- руководилац Одсека за послове органа општине, Јасмина Трифуновић 

- известиоци по појединим тачкама дневног реда, 

- средства јавног информисања 

 

 Сходно члану 113. став 2. Пословника Скупштине општине у обавези сте да 

председника Скупштине обавестите о евентуалној спречености да присуствујете овој 

седници, на тел.612-620, 069/882-77-65 или нa e-mail: predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs 

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Иван Радовић 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:predsednik.so@vrnjackabanja.gov.rs


 

 

На основу члана 84. став 1. Пословника  Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 7/17-Аутентично 

тумачење), на предлог овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог 
 

Д Н Е В Н О Г       Р Е Д А 
 

1. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 
 

2.-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Врњачка Бања 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Гоч 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Липова 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Врњци 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Ново Село 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Подунавци 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Грачац 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Вранеши 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Рсавци 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Станишинци 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Руђинци 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Штулац 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Вукушица 

-Одлука о одређивању назива улица и засеока у насељеном месту Отроци 
 

3. Одлука о давању назива делу насељеног места Врњачка Бања-Црквено брдо 
 

4. Решење о давању сагласности за измену Уговора о закупу грађевинског земљишта за 

изградњу ''Аква парка'' на кп.бр.519 КО Врњачка Бања, који је закључен између општине 

Врњачка Бања и Привредног друштва ''Амига'' Краљево 
 

5. Одлука о покретању процеса израде Локалног акционог плана запошљавања општине 

Врњачка Бања за 2019.годину 
 

6. Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа за ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања 
 

7. Одлука о о повећању основног капитала Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 
 

8. Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за газдовање заштитним 

шумама Врњачке Бање ''Шуме- Гоч'' Врњачка Бања 
 

9.Одлука о повећању основног капитала Јавног  предузећа за обављање комуналних 

делатности  ''Белимарковац'' Врњачка Бања  
 

10.Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Бели извор'' Врњачка Бања 
 

11. Одлука о стављању ван снаге Одлуке  о отпочињању поступка реализације пројекта 

јавно приватног партнерства за замену постојећих светиљки јавне расвете штедљивим 

''ЛЕД'' светиљки  у зони улица, паркова, шеталишта, на јавним површинама и спољашње 

декоративне јавне расвете јавних зграда у насељеним местима у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији општине 

Врњачка Бања 
 

12.Одлука о успостаљању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и  
града Речица, Република Белорусија 
 



 

 

13.Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији општине Врњачка 

Бања 
 

14. Одлука о приступању општине Врњачка Бања у чланство удружења ''Покрет за децу  три 

плус'' из Чачка 
 

15.Аутентично тумачење одредбе  члана 11.става 1. Одлуке о допринису за уређивање 

грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/17-пречишћен текст и 3/18 - 

Аутентично тумачење) 
 

16. Одлука о  давању сагласности за промену намене дела кп.бр.1093 КО Подунавци у 

поступку озакоњења објекта 
 

17. Одлука о  давању сагласности за промену намене  кп.бр. 1746/3 и 1093/2 обе у КО 

Подунавци   
 

18. Одлука о  давању сагласности за промену намене делoва кп.бр.1368/5 и 1368/6 обе у КО 

Врњачка Бања  
 

19. Давање сагласности на предлог Одлуке о изменама и допунама Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за оглашавање и рекламирање на јавним местима 
 

20. Одлука о изменама и допунама  Статута Јавног  предузећа за превоз путника и транспорт 

робе   ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 
 

21. Измењен и допуњен Програм активности Црвеног крста Врњачка Бања са изменама и 

допунама Финансијског плана за 2018.годину 
 

22.Избор и именовања 

-Оставка Немање Драшковића на дужност члана Школског одбора Гимназије Врњачка Бања и 

-именовање члана, испред локалне самоуправе 
 

- Разрешење Светлане Максимовић, дужности члана Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' 

Вранеши, због престанка основа за именовање и 

-именовање члана, испред Савета родитеља 
 

-Разрешење Маје Јанковић дужности члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан 

Радић'' због престанка радног односа и 

-именовање члана, испред установе  
 

-Оставка Бурмаз Саше на дужност члана Надзорног одбора ЈП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'',  и 

-именовање члана, испред локалне самоуправе 
 

- Оставка Стевановић Ратомира на дужност вд директора ЈП ''Бели извор''  

 

23. Одборничка питања и одговори 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Иван Радовић 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


