
Извештај о процесу консултација са привредом општине Врњачка Бања 
 

Консултативни процес са представницима приватног сектора у општини Врњачка Бања је 

спроведен електронским путем, слањем упитника за достављање предлога пројеката од 

интереса за Општину и привреду на доступне е-маил адресе Одсека за локални економски 

развој и инвестиције. Електронска пошта је послата 15.9.2020. на 302 адресe, што укључује 

предствнике локалних фирми и издаваоце смештаја. Због слабог одзива, поновљено је слање 

упитника 5.10.2020. године, зато што се учешће привреде сматра кључним за даљи развој и 

раст општине Врњачка Бања. 

У току процеса консултација са привредом прикупљено је укупно 10 упитника.  

Када је у питању гласање за понуђене пројекте Општинске управе Врњачка Бања, 

представници привреде су гласали на следећи начин: 

  

РЕЗУЛТАТИ БОДОВАЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ИЗ 
АНКЕТНОГ ЛИСТИЋА  бр.гласова % 

1 Изградња туристичког садржаја планине Гоч 6 1,9 

2 Реконструкција јавне расвете 4 1,0 

3 
Унапређење саобраћајне комуникације (изградња подземне 
гараже, проширење паркинг површина) 6 1,9 

4 
Прикључење на регионалне депоније и санирање дивљих 
депонија 4 1,3 

5 Реконструкција централног дела канализације Врњачке Бање 4 1,3 

6 
Унапређење услуга социјалне заштите према осетљивим групама 
од стране ЈЛС (помоћ у кући, геронто домаћице) 0 0,0 

7 Дневни центар за особе са посебним потребама 6 2,3 

8 Реконструкција и конзервација објеката под заштитом 0 0,0 

 

Највећи број гласова је добили су пројекти: „Изградња туристичког садржаја планине Гоч“,  

„Унапређење саобраћајне комуникације“ и „Дневни центар за особе са посебним 

потребама“, који је истовремено предложен и од стране организација цивилног друштва. 

Остали предложени предлози од стране привреде се односе на: 

1. Боље садржаје. 

2. Брже и ефикасније решавање проблема. 

3. Нормативно решавање буке у централној бањској зони. 

4. Изградња пешачке стазе од ресторана Вир до Снежника. 

Осим пројекта под редним бројем 3. и 4. који се конкретно односи на решавање буке и 
изградњу пешачке стазе, пројекти под редним бројем 1. и 2. нису прецизно дефинисани, стога 
се привредници који су ово предложили позивају да узму учешће у јавној расправи о Нацрту 
буџета општине Врњачка Бања како би прецизирали своје предлоге. Све информације о јавној 
расправи се могу добити путем линка 
 https://www.vrnjackabanja.gov.rs/aktuelnosti/javna-rasprava-budzeta 

 

Општина Врњачка Бања  


