
 

                   
Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

            Број: 06-72/16 

         Датум: 16.12.2016.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),   

 

С А З И В А М 

6. седницу Скупштине општине Врњачка Бања  

  

Седница ће се одржати дана 22.12.2016. године (ч е т в р т а к), 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 6. 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, 

- шефица Службе за послове Скупштине 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), на предлог 

овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог 
 

Д Н Е В Н О Г       Р Е Д А 

1. Избор два члана Општинског већа општине Врњачка Бања 

Предлагач: Бобан Ђуровић, Председник општине Врњачка Бања 
 

2. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину 
 

3. Четврте измене  Плана  опште туристичке пропаганде Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања за 2016.годину 
 

4.- Одлука  о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама 

- Одлука о изменама Одлуке о висини стопе пореза на имовину 

- Кадровски план Општинске управе општине Врњачка Бања  

- Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2017. годину 
 

5. Одлука о матичним подручјима општине Врњачка Бања 
 

6. Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2015.годину 
 

7. Одлука о организацији Општинске управе општине Врњачка Бања  
 

8.-. Одлука о доношењу Плана генералне регулације Врњачка Бања 

- Нацрт  Извештаја о обављеном  јавном увиду у нацрт Плана генералне регулације  

Врњачка Бања, са Извештајем  о стратешкој процени утицаја предметног Плана на 

животну средину  
 

9. Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ''___'' 

Врњачка Бања 
 

10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима  
 

11. Одлука о изменама и допунама Одлуке о  усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за обављање комуналне делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања 
 

12. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавно приватно партнерство са 

елементима концесије за обављање комуналне делатности управљање комуналним 

отпадом и одржавање депоније на територији општине Врњачка Бања 
 

13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину поступања са непокретностима које 

су у јавној својини Општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања 

има посебна својинска овлашћења 
 

14. Одлука о  изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције 
 

15.- Давање сагласности на нацрт Уговора о припајању Дирекције за планирање и 

изградњу општине Врњачка Бања ЈП, Општинској стамбеној агенцији Врњачка Бања 

  - Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Општинске стамбене 

агенције 
 

16. Одлука o усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу 

Предлагач: Овлашћени представник предлагача 
 

17.  Одлука о успостављању сарадње општине Врњачка Бања са градовима и општинама у 

сливу Западне Мораве 
 

 



18. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната 

на територији општине Врњачка Бања 2017-2021. 
 

19. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања и развоја људских ресурса 

општине Врњачка Бања за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.г. 
 

20.Давање сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних делатности 

''___'' Врњачка Бања 
 

21. Извештај Општинског правобранилаштва о предузетим активностима поводом наплате 

потраживања за станарину од лица које је бесравно користило стан у згради ''Градиштанац'' 
 

22. Прве измене Програма пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2016.годину 
 

23. Измене Програма рада Установе Спортски центар  за 2016.годину 
 

24. Ценовник комуналних производа и услуга-цене воде ''Врући извори'' ДОО Грачац 
 

25. Давање сагласности на Пијачни ред ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 
 

26. Правилник о поступку, условима, начину коришћења и давања на коришћење 

пијачног простора и објеката 
 

27.Давање сагласности на Ценовник услуга ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

 

28. Избор и именовња 

А) –Разрешење директора Дома здравља ''Др Никола Џамић'', због истека мандата  

     - Именовање директора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' 

Б) Разрешење и именовање члана Скуппштине Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом ''Регион Краљево'' доо. 

В) -Разрешење директора ЈП ''Бели извор'' 

  - Именовање ВД директора ЈП ''Бели извор'' 

- Разрешење Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' 

- Именовање Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' 

Г) -Разрешење Свилановић Ненада дужности члана Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретно-стима у јавној својини општине Врњачка Бања, на лични захтев 

 - Именовање члана Комисије  

 

29.Одборничка питања и одговори 

 

НАПОМЕНА: Предлагач аката који се налазе на дневном реду ове седнице је одредио  

овлашћене представнике предлагача, одн.известиоце који ће исте образлагати на 

седници Скупштине општине, што је садржано у извештајима Општинског већа. 

  

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Иван Радовић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


