
                   
Република Србија 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

            Број: 06-____/2017 

         Датум: 4.1.2017.године 
 

 На основу члана 38. став 2. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 72a. став 3. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – 

пречишћен текст),   

 

С А З И В А М 

1. седницу Скупштине општине Врњачка Бања по хитном поступку 
  

Седница ће се одржати дана 5.1.2017. године (ч е т в р т а к), са почетком у 10 сати 

у скупштинској сали општине Врњачка Бања. 

 На основу захтева овлашћеног предлагача из чл.72.а. Пословника Скупштине 

општине (Председника општине) заказујем седницу по хитном поступку, јер су испуњени 

услови из чл.72.а.става 1. и 2.  Пословника за одржавање седнице по хитном поступку, са 

предложеним дневним редом од стране овлашћеног предлагача. 

  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,  

- помоћници председника општине,  

- секретар Скупштине општине  Саша Радисављевић, 

- начелник Општинске управе, Славиша Пауновић, 

- Општински правобранилац, Славица Станковић,  

- 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 72а. став 2.и 3.  Пословника  Скупштине општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен текст), за седницу по 

хитном поступку, предлаже се следећи 

 

 

 

 

 Д Н Е В Н О Г    Р Е Д А 

 

 

1. Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                     Иван Радовић  

 

 

 

 

 

 


