
  

                   
Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

            Број: 06-19/18 

         Датум: 5.4.2018.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 

15. седницу Скупштине општине Врњачка Бања  

  

Седница ће се одржати дана 13.4.2018. године (п е 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 15. 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 
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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. Одлука о утврђивању престанка одборничког мандата за  

- Радоја Симића, због наступања смрти 
 

2. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка Бања 

- избор Верификационог одбора 

- подношење извештаја Одбора 

- доношење одлуке о потврђивању мандата 

 -    давање и потписивање свечане заклетве 
 

3. Ребаланс буџета општине Врњачка Бања за 2018.годину 
 

4. Одлука о изградњи и постављању  споменика Павлу Мутавџићу  
 

5. Одлука о постављању  бисте Миодрагу Б.Протићу 

 

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о изградњи, постављању и одржавању 

споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Врњачка 

Бања 
 

7.Одлука о  Мишљењу  и допунском Мишљењу Комисије за планове у вези примене  Плана 

генералне регулације Врњачка Бања 
 

8. Одлука о изради Плана детаљне регулације за потес ''Пијаца''  
 

9.Одлука о  изради Плана детаљне регулације  ''Грачац 1'' 
 

10.Одлука о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања  за 2018. годину 

 

11.Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врњачка Бања   
 

12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 
 

13. Одлука у вези сарадње и удруживања са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама и  сарадњи са невладиним организацијама, хуманитарним и 

другим организацијама 
 

14. Одлука  о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II реда за 2018. годину 
 

15. Одлука  о  давању сагласности за промену намене дела кп.бр.1027 КО Подунавци у 

поступку озакоњења објекта 
 

16. Одлука о  давању сагласности за промену намене дела кп.бр.1368/1  КО Врњачка 

Бања у поступку озакоњења објекта 
 

17. Одлука о прибављању непокретности 24/1 и 2 и 25/3 КО Врњачка Бања у јавну 

својину општине Врњачка Бања 
 

 

 

 



 

18. Одлука о изменама и допунама Одлуке  о оснивању Јавног предузећа за газдовање 

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

19.Одлука о  изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања 
 

20.Одлука о  изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања 

21. Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама  Статута Јавног  предузећа за 

превоз путника и транспорт робе   ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 

22. Давање сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за ванредни превоз на 

општинским путевима и улицама на територији општине Врњачка Бања 

23.- Извештај о раду Регионалног центра yа управљање  комуналним отпадом  ''Регион 

Краљево'' ДОО за 2017.годину 

- Годишњи Програм пословања Регионалног центра yа управљање  комуналним отпадом 

''Регион Краљево'' ДОО за 2018.годину 

 

24.- Извештај о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину 

- Годишњи План  рада Општинског Штаба за ванредне ситуације за 2018.годину 
 

25.Извештај о раду Установе Спортски центар за 2017.годину 
 

26. Извештај о раду Установе Културни центар за 2017.годину 
 

27. Извештај о раду Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2017. годину 
 

28.Извештај о раду Предшколске установе ''Радост'' за 2017.годину 
 

29.Извештај о раду Центра за социјални рад за 2017.годину 
 

30. Извештај о раду  Туристичке организације Врњачка Бања за 2017.годину 
 

31. Извештај о раду Општинске стамбене агенције за 2017.године 
 

32. Избор и именовња 
 

А) –Решење о именовање директора ЈП „Нови Аутопревоз“ по конкурсу 

- Закључак о престанку мандата вд директора ЈП „Нови Аутопревоз“ 
 

Б) Утврђивање престанка дужности Радоју Симићу, члану Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања, због наступања 

смрти и 

 - именовање члана Комисије 

 

33.  Одборничка питања и одговори 
  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Иван Радовић 

 

 

 

 

 

 

 


