Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-24/17
Датум: 28.4.2017.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 8/17-Аутентично тумачење),
САЗИВАМ
9. седницу Скупштине општине Врњачка Бања
Седница ће се одржати дана 4.5.2017. 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 9. 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

На основу члана 84. став 1. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст и 8/17-Аутентично
тумачење), на предлог овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог
ДНЕВНОГ

РЕДА

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације Центар 1-Аутобуска станица

2. Одлука о измени и допуни Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено осигурање лица која самостално обављају уметничку
или другу делатност у области културе
3. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врњачка Бања
4. Одлука давању овлашћења Председнику општине за поступање у вези кп.бр.1200/5 КО
Врњачка Бања
5. Решење о давању сагласности предузећу „Лимузина“д.о.о. из Краљева за извођење радова на
текућем одржавању
6. Решење о умањењу доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта по захтеву
MPSS RRESORT DOO Београд
7. Информација Председника општине о инвестицијама у хотелијерство у Врњачкој Бањи
8. Извештај о раду Општинске управе општине Врњачка Бања за 2016.годину
9.-Прва измена Плана и програма пословања са програмом туристичке пропаганде Установе
Туристичка организација Врњачка Бања
-Прва измена Финансијског плана Установе Туристичка организација врњачка Бања
10.Извештај о раду Установе Спортски центар за 2016.годину
11. Извештај о раду Установе Културни центар за 2016.годину
12. Извештај о раду Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2016. годину
13. Извештај о раду Предшколске установе ''Радост'' за 2016.годину
14.Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка
Бања, у периоду од оснивања до 31.12.2016. године
НАПОМЕНА: Материјал је достављен је за претходну седницу Скупштине, на којој је ова тачка
повучена због одсутности известиоца
15. Одлука о поступању по пресудама Вишег суда у Краљеву и Апелационог суда у Крагујевцу
16. Избор и именовња
А) - Именовање в.д. директора Народне библиотеке „Др Душан Радић“ из Врњачке Бање
Б )- Разрешење в.д. директора Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка Бања
- Именовање в.д. директора Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка Бања
В) –Решење о именовање директора ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ по конкурсу
17. 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 извештају Општинског већа.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

- Измена Програма рада са изменама Финансијског плана Центра за социјални рад за
2017.годину
-Измена Програма рада Установе Спортски центар Врњачка Бања
-Закључак о изузећу одборника Зорана Сеизовића из поступка гласања предузећу
„Лимузина“д.о.о. из Краљева за извођење радова на текућем одржавању

