Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-49/17
Датум: 30.8.2017.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 7/17-Аутентично тумачење),
САЗИВАМ
11. седницу Скупштине општине Врњачка Бања
Седница ће се одржати дана 5.9.2017. године (у т о р 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 11. 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 7/17-Аутентично тумачење), на
предлог овлашћених предлагача, достављам Вам следећи предлог
ДНЕВНОГ

РЕДА

1. Извештај о остварењу прихода и расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду 01.01.2017.30.06.2017.године
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о претварању (конверзији) потраживања насталих по
основу јавних прихода од акционарског друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО
а.д. Трстеник у основни капитал овог привредног друштва
3. Одлука о прибављању грађевинског земљишта у обухвату трасе ул.Живојина Мишића у
Врњачкој Бањи у јавну својину општине Врњачка Бања
4. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавну својину општине Врњачка Бања
непосредном погодбом
5. Одлука о оутђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања
6. Одлука о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за
трајно стамбено решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним
стамбеним програмом на к.п. број 248/4, 248/5 и 248/12 КО Врњачка Бања
7. Одлука о максималном броју запослених у сваком организационом облику система локалне
самоуправе-општине Врњачка Бања у 2017.години
8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Врњачка
Бања
9. Oдлука о изради измена и допуна плана Генералне регулације Врњачке Бање
10.Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови-СТ3
11. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних
објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања
12. Одлука о улагању непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања у основни
капитал Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка
Бања
13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на терирорији општине Врњачка Бања
14. Закључак у вези Мишљења Комисије за планове Врњачка Бања у односу на кп.бр. 844 К.О.
Врњачка Бања
15.-Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка
Бања за 2016.годину
- Извештаје независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за 2016.годину
- Разматрање Oдлуке Надзорног одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' о расподели добити
16.-Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Бели извор“
Врњачка Бања за 2016.годину
- Извештаје независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за 2016.годину
- Давање сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' о покрићу губитака

17.-Извештај о пословању Јавног предузећа за газдовање зштитним шумама „Шуме-Гоч“ Врњачка
Бања за 2016.годину
- Извештаје независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за 2016.годину
- Разматрање Oдлуке Надзорног одбора ЈП ''Шуме-Гоч'' о расподели добити
18. Измене и допуне Финансијског плана и Програма рада Културног центра за 2017.годину
19. Извештај
директору

установе Народна библиотека ''Др Душан Радић'' о исплати зарада бившем

20. Извештај Установе Спортски центар о спроведеном поступку давања у закуп пословних
просторија на Олимпијском базену
21. Шестомесечни извештај Комисије за праћење количине, састава и коришћења природног
лековитог фактора у Врњачкој Бањи
22. Одлука о образовању Комисије за планове општине Врњачка Бања
23. Иницијатива потпредседника Владе РС и министра унутрашњих послова, др Небојше
Стефановића за давање назива улице по настрадалом припаднику Жандармерије, Стевана
Синђелића
24. Избор и именовња
А)- Именовање директора Општинске стамбене агенције по конкурсу
-Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора Општинске стамбене агенције, због
именовања директора
Б)- Решење о именовању директора ЈП „Борјак“ по конкурсу
- Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора ЈП ''Борјак'', због именовања
директора
В)- Решење о именовању директора ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' по
конкурсу
- Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора ЈП ''Шуме-Гоч'', због именовања
директора
Г) -Оставка Маје Јанковић на дужност вд директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
Д) Решење у вези јавног конкурса за именовање директора Народне библиотеке
''Др.Душан Радић''
Ђ) Оставка Емине Мартиновић на дужност члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др
Душан Радић''
- именовање члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'', испред
запослених
25. 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

