
 
Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

            Број: 06-34/21 

         Датум: 25.6.2021.године 

 

На основу члана 42. став 1.Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен текст) и члана 94. став 2.Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21-

пречишћен текст),   

 

САЗИВАМ 

7. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  

Седница ће се одржати дана 30.6.2021.године ( с р е д а ), са почетком у 10 сати у 

скупштинској сали општине Врњачка Бања. 

На основу члана 92. став 1.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, у 

прилогу Вам достављам: 

  - предлог дневног реда за 7. Седницу Скупштине, 

 На основу члана 94. став 7. и 8. 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 150. став 4. 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 

НАПОМЕНА: У складу са договором шефова Одборничких група, материјал за 

трећу тачку дневног реда 7.седнице Скупштине општине, због обимности, достављен је 

одборницима путем електронске поште 

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕОПШТИНЕ 

             Иван Радовић 
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 На основу члана 92.став 1. и 3. Пословника  Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен текст), за седницу се  

предлаже  следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Извештај Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница 

општине Врњачка Бања 

 

2. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине 

- Решење о давању сагласности на програм превенције криминалитета 

 

3. Завршни рачун буџета општине Врњачка Бања за 2020.годину 

 

4. Измена и допуна Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и 

мобилијара на јавним површинама    

 

5. Предлог Бањског одбора за доделу признања поводом Дана општине Врњачка Бања за 

2020.годину 

 

6. Одлука о утврђивању назива и давању на коришћење објекта у јавној својини општине 

Врњачка Бања – хале спортова у Врњачкој Бањи Установи Спортски центар Врњачка Бања 

 

7. Одлука о давању на управљање реквизитима на дечјим игралиштима и теренима за мале 

спортове на територији општине Врњачка Бања Установи „Спортски центар“ Врњачка Бања 

 

8. Одлука о измени Одлуке о монтажним објектима 

- Решење о давању сагласности на Закњучак Општинског већа о ослобађању 

плаћања закупнине за јавне површине 

 

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљавању признања и награда општине 

Врњачка Бања 

 

10. Одлука о изменама и допунама Одлуке изградњи, постављању и одржавању споменика, 

спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка Бања 

 

11. Одлука о утврђивању назива стаза на Црквеном брду у Врњачкој Бањи 

 

12. Одлука о постављању бисте Бошку Руђинчанину 

 

13. Одлука о изградњи и постављању статуе глумцу Данилу Бати Стојковићу 

 

14. Одлука о поступку израде и доставе материјала за Општинско веће и Скупштину општине 

Врњачка Бања 

 

15. Кодекс понашања одборника у Скупштини општине Врњачка Бања 

 

16. Одлука о изменама и допунама Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржававању 

јавне чистоће паркова, зелених и рекреационих површина и шетних стаза 

 



17. Одлука о утврђивању висина закупнина на непокретностима на којима је носилац права 

јавне својине општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења 

 

18. Одлука о давању сагласности за исправку суседних катастарских парцела и размену 

земљишта  

 

19. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 

непосредном погодбом  

 

20. Одлука о покретању поступка отуђења стана из јавне својине општине Врњачка Бања на 

кп.бр.394/38 КО Врњачка Бања 

 

21. Одлука о покретању поступка отуђења стана у ванкњижном власништву општине 

Врњачка Бања – Вила Загорка 

 

22. Одлука о изради Плана детаљне регулације ТП1 

 

23. Решење о стављању ван снаге Решења о отуђењу непокретности кп.бр. 500/66 КО Врњачка 

Бања 

-Одлука о покретању поступка за отуђење грађевинског земљишта на кп.бр.500/66 КО 

Врњачка Бања, из јавне својине општине 

 

24. Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта кп.бр. 1125/39 КО 

Врњачка Бања из јавне својине општине 

-Решење о отуђењу кп.бр.1125/39 КО Врњачка Бања из јавне својине општине Врњачка Бања 

непосредном погодбом 

 

25. Одлука  о покретању поступка отуђења и давања сагласности дела кп.бр. 2148/ КО 

Врњачка Бања из јавне својине општине Врњачка Бања непосредном погодбом 

 

26.Одлука о покретању поступка отуђења и давања сагласности на делу  кп.бр.2148/9 КО 

Врњачка Бања и дела кп.бр. 2148/8, из јавне својине општине, непосредном погодбом 

 

27.Одлука о прибављању и отуђењу земљишта путем размене између општине Врњачка Бања 

и Марије Дебељак из Врњачке Бање 

 

28.Одлука о покретању поступка и давању сагласности за исправку граница ради формирања 

грађевинске парцеле кп.бр.986/5 КО Врњачка Бања 

 

29.Одлука о покретању поступка и давању сагласности за исправку граница на кп.бр.394/41 

КО Врњачка Бања 

 

30.Одлука о покретању поступка и давању сагласности за исправку граница на кп.бр.986/1 КО 

Врњачка Бања 

 

31.Одлука о покретању поступка и двању сагласности за исправку граница на кп.бр.1260/10 

КО Врњачка Бања 

 

32. Избор и именовања 

 

 



33. Одборничка питања и одговори 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Иван Радовић 

        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


