
 
 
 

Извештај са састанка са месним заједницама општине Врњачка Бања 
 
Као што је 27.7.2020. године најављено на сајту Општинске управе Врњачка Бања, тим за 
израду Нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину започео је активности 
на укључивању заинтересованих грађана у усмеравању буџетских средстава Општине у 
интересу свих грађана.  
 
Тим поводом одржан је консултативни састанак са представницима месних заједница 
31.8.2020. у згради Општинске управе. Представници грађана из сеоских подручја су добили 
прилику да својим предлозима и сугестијама утичу на формирање општинског буџета за 2021. 
годину.           
 
У непосредном контакту са грађанима, представник Радне групе за процес партиципације, 
госпођа Јасмина Трифуновић је одговарала на сва постављена питања, давала потребна 
објашњења, уважавајући предлоге свих представника како би буџет био планиран по 
препознатљивим потребама грађана. 
 
Највећи проблеми заједнички за све месне заједнице које су њихови представници изнели на 
састанку јесу: 

1. Изградња канализационе мреже (МЗ Вранеши, МЗ Штулац, МЗ Грачац, МЗ Отровци, 
МЗ Врњци, МЗ Ново село,  

2. Изградња, санација или проширење капацитета водоводне мреже (МЗ Вранеши, МЗ 
Штулац, МЗ Грачац, MЗ Рсавци, МЗ Ново Село, МЗ Врњачка Бања, МЗ Врњци МЗ 
Рсовци, МЗ Ново село, МЗ Врњачка Бања, Гоч и Липово. 

3. Реконструкција дела пута – МЗ Вранеши, МЗ Штулац, МЗ Оотровци, МЗ Врњци, МЗ 
Подунавци, МЗ Рсовци (представници МЗ су наводили називи траса са дужином трасе) 
 

Представници  месних заједница су обавештени да се ради о пројектима капиталног улагања 
за које је потребно не само време ради њиховог иницирања, већ и велика финансијска 
средства за њихову реализацију, као и да је Општина већ покренула пројекат изградње 
канализације мрезе преко ЈП,  с  тим што ће реализација пројекта захтевати време и да ће се 
на њему радити у фазама. 
 
Што се тиче снабдевања водом, највећа препрека у решавању овог проблема јесте 
неспремност грађана да управљање водоводом  МЗ НОво Село  да препусте Јавном предузећу, 
те да је у оваквим околностима локална самоуправа немоћна да проблеме са водом решава 
индиректно. 
 
Остали пројекти које су представници МЗ предложили су:  
МЗ Вранеши 

- Наставити са реализацијом пројекта санације задружног дома у селу Вранеши. 

- Изградња депоније за територију читаве општине. 

МЗ Грачац  
- Наћи могућност проширења гробља – раскрчити околину око гробља машинама.  



 
- Сређивање атарских путева, јер су урасли.  

- Каналисање Грачачке реке, због изливања. Капитални пројекат за који је потребна 

студија изводљивости.  

- Замена крова на амбуланти јер прокишњава, а важна је јер опслужује неколико села.  
 
МЗ Отровци 

- Асфалтирати пут од центра села до гробља и то потребно је урадити пројекат новог 
пута, који је краћи од постојећег.  

-  
МЗ Подунавци  

- Урађен је пројекат реконструкције школе и спортске хале. Реконструкција треба да 

буде део буџета 2021. Потребно је ипратити реализацију.   

- Потребно је каналисање реке у центру села, јер се река излива.  
 
МЗ Рсовци 

- Реконструкција главног моста према школи. Рађена је реконструкција 2001. године, али 

није плански урађено, тако да аутобус који треба да скрене преко моста ка школи не 

може да скрене. 

- Прибавити земљиште од индивидуалних власника за проширење гробља. Приватни 

власници продају земљиште по нетржишној цени. 

- Потребна је реконструкција јавне расвете. 30% села нема јавну расвету.  

- Неопходна је замена прозора и врата на четворогодишњој основној школи која 

припада Новом селу због застарелости. 

- Проблем је прављење депоније око контејнера (код школе). Пошто камиони не могу 

туда да прођу и покупе све, да се сакупљање организује са малим камионима, док је 

најбоље решење склонити велике контејнере и становницима обезбедити да свако 

има своју канту.  

- Потребно је урадити 2-3 потпорна зида на местима где долази до поплава.  
 

МЗ Врњачка Бања, Гоч и Липово  
- Значајно за Врњачку Бању је унапређење паркинг простора, што јесте један од 

приоритета локалних власти.  

- Изградња туристичког садржаја на Гочу.  

- Проширење пешачких стаза.  

Представници месних заједница су истакли и да је сарадња са локалном самоуправом 
задовољавајућа и да се потребе грађана у оквиру  месних заједница задовољавају, те да се до 
сада доста урадило на изградњи спортских сала, обнову школа, итд., али да је потребно 
наставити са побољшањем квалитета живота у сеоским подручјима. 
 
Осим тога, на састанку је подељен и Упитник за прикупљање идеја грађана, који треба да 
представља пут рационалног планирања у складу са потребама  грађана, с обзиром да новац у 
буџету општине представља средства свих грађана и они имају право, као и обавезу, да 
учествују у одлукама о њиховом трошењу и улагању у приоритете. Упитници ће бити 
дистрибуирани заинтересованим грађанима од стране председника месних заједница.  


