
 

 

 

 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. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022.годину 

2. Прве измене и допуне кадровског плана Општинске управе општине Врњачка Бања 

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о отпису потрживања субјекту приватизације 

акционарском друштву „Индустрија обуће“ Београд 

4. Одлука о усвајању локалног акционог плана запошљавања општине Врњачка Бања за 2022-

2023.годину 

5. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Врњачка Бања 

6. Одлука о додели субвенција у виду једнократне новчане помоћи привредним субјектима 

(државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенције) са седиштем 

регистрованим на територији општине Врњачка Бања за ублажавање негативних последица 

проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19  изазване вирусом SARS-Cov-2 

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању комисије за планове општине Врњачка 

Бања 

8. Одлука о давању на коришћење дела кп.бр. 510/1 КО Врњачка Бања 

9. Решење о прибављању непокретности кп.бр.570/7 КО Врњачка Бања у јавну својину општине 

Врњачка Бања непосредном погодбом 

10. Решење о отуђењу кп.бр.741/31 КО Врњачка Бања најповољнијем понуђачу 

11. Решење о отуђењу кп.бр.1238/6 КО Врњачка Бања најповољнијем понуђачу 

12. Решење о отуђењу кп.бр.1904/8 КО Врњачка БАња, површине 987м2 из јавне својине општине 

Врњачка Бања непосредном погодбом ради озакоњења објекта 

13. Решење о установљавању службености пролаза на кп.бр.1264/5 КО Врњачка Бања 

14. Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о монтажним објектима 

15. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање билборда и посебних 

објеката за оглашавање и рекламирање на јавним површинама 

16. План општег распореда места за постављање монтажних објеката и мобилијара на јавним 

површинама 

17. Давање сагласности на Уговор о међусобним правима и обавезама између општине Врњачка Бања 

и „Добровољног ватрогасног друштва Врњачка Бања“ 

18. Анализа пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се 

примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине Врњачка Бања, са 

предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању 

19. Давање сагласности на: 

19.1.Измену и допуну ценовника ЈП „Нови Аутопревоз“ 

19.2.Измену и допуну ценовника ЈП „Шуме Гоч“ 

19.3.Измена и допуна ценовника „Врући извори“, д.о.о. Грачац 

19.4.Измена и допуна ценовника ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ 

20. Давање сагласности на : 

 

20.1.Извештај о раду ЈУ „Културни центар“ за 2021 годину 

20.2.Извештај о раду и пословању Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања за 2021.годину 

20.3.Извештај о раду Установе „Центар за социјални рад“ Врњачка Бања за 2021.годину 



 

 

20.4.Извештај о реализацији Програма пословања-Програма рада установе за буџетску 2021.годину 

ПУ „Радост“  

20.5.Прва измена програма пословања за 2022.годину Општинске стамбене агенције 

20.6.Прва измена Плана и програма пословања Туристичке организације 

20.7.Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања и 

Одлуку Надзорног одбора о усвајању истог 

20.8.Посебан Програм пословања ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања и Одлуку Надзороног 

одбора о усвајању истог 

20.9.Прву измену Програма пословања ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања и Одлуку Надзорног 

Одбора о усвајању истог 

20.10.Одлуку Надзорног одбора  о другорочном кредитном задужењу ЈП „Нови Аутопревоз“ 

Врњачка Бања 

20.11.Одлуку о давању јемства по дугорочном кредитном задужењу ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка 

Бања Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме Гоч“ 

20.12.Одлуку о давању јемства по дугорочном кредитном задужењу ЈП „Нови Аутопревоз“ Врњачка 

Бања Надзорног одбора ЈП „Белимарковац“ 

 

 

21. Избор и именовања 

 

22. Одборничка питања и одговори 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Иван Радовић 

        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


