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УВПД 

 

Лпкалнп акципнп планираое на ппљу инвалиднпсти 

Да бисмп разумели щта ппдразумева увпђеое инвалиднпсти у лпкалне пплитике; требамп разумети щта тп ппдразумева увпђеое 

у редпвни систем, инвалиднпст и пплитика, са ппсебним псвртпм на лпкалну пплитику. 

Укљушиваое неке теме у редпван систем знаши ушинити је упбишајенпм темпм за креатпре/ке пплитике и представнике/це 

заинтереспваних група, такп да пна све време буде на дневнпм реду дпнпсилаца пдлука тпкпм свих прпцеса дефинисаоа стратегија, 

планираоа, дпнпщеоа пдлука, спрпвпђеоа планпва у делп, надгледаоа и прпцеоиваоа оихпве успещнпсти. Дакле, щта гпд да се 

ради та тема је на дневнпм реду. Кпнцепт увпђеоа у редпвни систем назива се јпщ и укљушиваое. 

Инвалиднпст је питаое људских права. УН Кпнвенција п правима пспба са инвалидитетпм у свпјпј преамбули даје дефиницију 

инвалиднпсти: 

„Инвалиднпст прпистише из интеракције пспба са пщтећеоима са пкплинским баријерама и баријерама кпје се пдражавају у 

ставпвима заједнице а птежавају пунп и ефективнп ушещће пспба са инвалидитетпм у друщтву на пснпву једнакпсти са псталим 

шланпвима тпг друщтва“. 

Пва дефиниција јаснп наглащава спцијалну димензију инвалиднпсти и местп препрека у спрешаваоу пспба са инвалидитетпм да 

ушествују у активнпстима заједнице кап пстали грађани/ке. Важнп је наппменути да није реш п тпме да пспбе са инвалидитетпм треба 

да узму пунп ушещће у друщтву, већ да буду у мпгућнпсти да ушествују на истпј равни са другима укпликп тп желе. 

Лпкала пплитика представља нашин да лпкална власт претпши правила у праксу вреднпсти једнпг друщтва, визију п тпме каква 

заједница треба да буде и какп треба да функципнище. Лпкална пплитика изражава вреднпсти и стратегију за развпј једне заједнице 

да би се визија заједнице пстварила. 

Укпликп навпдимп пример дпбре пплитике из перспективе пспба са инвалидитетпм, пна би псликавала следеће: вреднпсти, визију 

друщтва и стратегије: 



 

ППЩТИНА ВРОАШКА БАОА I OPŠTINA VRNJAČKA BANJA I MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 
 

6                                                   Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа 2016-2020 

6 

 Вреднпсти: спцијалини мпдел инвалиднпсти, приступ инвалиднпсти заснпван на људским правима; 

 Визија: укљушивп друщтвп, дпбра сарадоа представника/ца институција лпкалне управе и прганизација пспба са 

инвалидитетпм, пспбе са инвалидитетпм укљушене у рад тела за планираое и надзпр примене стратегија и пплитика; 

 Стратегије: закпне, закпнске мере, пплитике, расппделу финансијских средстава, расппређиваое људских и институципналних 

ресурса, спрпвпђеое акципнпг плана. 

Щта је тп лпкални план акције у пбласти инвалиднпсти? 

Лпкални план акција у пбласти инвалиднпсти (ЛПАИ) представља план кпји ппвезује низ акција и мера кпје треба да буду 

спрпведене да би се на пдгпварајући нашин пдгпвприлп на пптребе и права свих пспба са инвалидитетпм у једнпј лпкалнпј заједници. 

ЛПАИ је знашајнп кпмплекснији пд акципнпг плана неке прганизације јер укљушује планираое акција и мера кпје је пптребнп 

спрпвести крпз институције система у једнпј лпкалнпј заједници у перипду пд најмаое гпдину дана а мпгуће је и дуже. Затп је јакп 

важнп да људи укљушени у израду ПЛАИ ппзнају метпде планираоа и знају какп и кпга да укљуше да би прпцес планираоа бип 

ефикасан и дап дпбре резултате – дпбар план, дпбра рещеоа. 

Лпкални акципни план у пбласти инвалиднпсти треба да буде деп генералнпг кпнтекста свих стратегија и планпва лпкалне 

заједнице. ЛПАИ треба да се ппред лпкалнпг кпнтекста пслаоа какп на ппстпјеће наципналне регулативе, закпне, стратегије такп и на 

ппстпјећа међунарпдна дпкумента, кпнвенције, акципне планпве, стратегије, итд. 
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1. МЕТПДПЛПГИЈА РАДА 

 

У изради ЛАП-а кпристили смп се наципналнпм закпнпдавнпм регулативпм и међунарпдним актима, кпја се пднпсе на пспбе са 

инвалидитетпм и људским правима уппщте. Пснпвнп пплазищте за израду пвпг дпкумента је „Агенда 22“ базирана на Стандардним 

правилима УН-а за изједнашаваое мпгућнпсти кпја се пружају пспбама са инвалидитетпм и усвпјенпм пплитикпм у пбласти 

инвалиднпсти у Републици, шија је сврха да се пмпгући пспбама са инвалидитетпм да уживају иста права и да имају исте пбавезе кап и 

пстали шланпви друщтва у кпме живе. 

 

1.1. Правни пснпв 

 

Правни пснпв за израду ЛАП-а су: 

 

1) Устав Републике Србије; 

2) Универзална декларација УН-а п људским правима; 

3) Стандардна правила УН-а за изједнашаваое мпгућнпсти за пспбе са инвалидитетпм и Агенда 22; 

4) Међунарпдна кпнвенција п правима пспба са инвалидитетпм; 

5) Миленијумски развпјни циљеви; 

6) Еврппска спцијална ппвеља; 

7) Кпнвенција УН-а п правима пспба са инвалидитетпм; 

8) Кпнвенција УН-а п правима детета; 

9) Преппрука ЕУ-е п кпхерентнпј пплитици за пспбе са инвалидитетпм; 

10) Акципни план Савета Еврппе за прпмпцију права и пунпг ушествпваоа у друщтву пспба са инвалидитетпм; 

11)  Светска декларација п пбразпваоу; 

12)  Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм Републике Србије; 

13)  Стратегија за смаоеое сирпмащтва; 

14) Наципнални план акције за децу; 
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15)  Наципнална стратегија пдрживпг развпја; 

16)  Стратегија развпја спцијалне защтите; 

17)  Статут ппщтине Вроашка Баоа; 

18)  Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Вроашка Баоа 2013-2023.; 

19)  Лпкални акципни план за младе 2015-2019.; 

20)  Изврщен пппис пптреба пспба са инвалидитетпм у ппщтини Вроашка Баоа и пппис ппстпјећих ресурса и 

21)  Усвпјен предлпг и реализпван закљушак Струшнпг саветпдавнпг раднпг тела за унапређеое пплпжаја пспба са 

инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа, на пснпву кпга је фпрмирана Мултидисциплинарна радна група за израду Нацрта 

ЛАП-а. 

 

Уставпм Републике Србије, највищим правним актпм једне земље, јемше се људска и маоинска права и кап таква, неппсреднп се 

примеоују. Држава јемши равнпправнпст жена и мущкараца и развија пплитику једнаких мпгућнпсти. 

 

Стандардна правила за изједнашаваое мпгућнпсти кпје се пружају пспбама са инвалидитетпм 

 

 Генерална скупщтина УН-а крајем 1993. гпдине усвпјила је Стандардна правила за изједнашаваое мпгућнпсти кпје се пружају 

пспбама са инвалидитетпм. Ппстпје 22 Стандардна правила УН-а и пна се састпје пд ташака кпје се пднпсе на пбавезе држава, 

смерница пплитике за пспбе са инвалидитетпм и предлпга за кпнкретнп делпваое. Ташке из СПУН-а су: ппвећаое свеснпсти, 

медицинска нега, рехабилитација, сервиси ппдрщке, приступашнпст, пбразпваое, заппщљаваое, шуваое дпхптка и спцијална 

сигурнпст, ппрпдишни живпт и лишни интегритет, култура, рекреација и сппрт, вера, инфпрмације и истраживаоа, креираое пплитике и 

планираое, закпнпдавствп, екпнпмска пплитика, кппрдинација рада, прганизације пспба са инвалидитетпм, пбука пспбља, праћеое и 

евалуација, технишка и екпнпмска сарадоа и међунарпдна сарадоа. 

 

Права детета у међунарпдним дпкументима 

 

 Кпнвенција п правима детета  
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Права детета на међунарпднпм плану преппзната су у брпјним међунарпдним дпкументима пд кпјих је најзнашајнија Кпнвенција 

Уједиоених нација п правима детета из 1989. гпдине. Државе угпвпрнице се пбавезују да ће ппщтпвати и пбезбеђивати права 

утврђена Кпнвенцијпм, свакпм детету кпје се налази ппд оихпвпм јурисдикцијпм, без икакве дискриминације и без пбзира на расу, 

бпју кпже, ппл, језик, верписппвест, пплитишкп или другп увереое, наципналнп, етнишкп или спцијалнп ппреклп, импвинскп стаое, 

сметое у развпју, рпђеое или други статус детета, оегпвпг рпдитеља или закпнскпг старатеља. Државе угпвпрнице се пбавезују да ће 

предузети све пдгпварајуће мере какп би се пбезбедила защтита детета пд свих пблика дискриминације или кажоаваоа, заснпванпг 

на статусу, активнпстима, израженпм мищљеоу или увереоу дететпвих рпдитеља, закпнских старатеља или шланпва ппрпдице.  

 

Деца са сметоама у развпју и инвалидитетпм  

 

Дете са сметоама у развпју и инвалидитетпм треба да ужива пун и квалитетан живпт у услпвима кпји пбезбеђују дпстпјанствп, 

унапређују сампппуздаое и плакщавају оегпвп активнп ушещће у живпту заједнице. Ппмпћ кпја се пружа детету са сметоама у развпју 

биће, увек када је тп мпгуће, бесплатна и биће псмищљена такп да пбезбеди детету делптвпран приступ и стицаое пбразпваоа, пбуке, 

здравствене защтите, услуга рехабилитације, припрему за заппщљаваое и мпгућнпсти рекреације на нашин кпји впди ппстизаоу 

највище мпгуће спцијалне интеграције и индивидуалнпг развпја детета, укљушујући и оегпв културни и духпвни развпј.  

 

(Кпнвенција п правима детета, шлан 23) 

Наципнални план акције за децу 

 

 У фебруару 2004. гпдине Савет за права детета Владе Србије дпнеп је „Наципнални план акције за децу“(НПА), кпји представља 

стратещки дпкумент Владе Републике Србије у кпме се дефинище ппщта пплитика земље према деци дп 2015. гпдине. Припритети 

делпваоа ради унапређеоа пплпжаја деце, дефинисани у НПА, јесу: смаоеое сирпмащтва деце; квалитетнп пбразпваое за сву децу; 

бпље здравље за сву децу; унапређеое пплпжаја и права деце са сметоама у развпју; защтита права деце без рпдитељскпг стараоа; 

защтита деце пд злпстављаоа, занемариваоа, искприщћаваоа и насиља; јашаое капацитета земље за рещаваое прпблема деце. 

 

Кпнвенција п правима пспба са инвалидитетпм 
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 Генерална скупщтина Уједиоених нација усвпјила је 13. Децембра 2006. гпдине Кпнвенцију п правима пспба са инвалидитетпм 

(КППСИ). Пвпј Кпнвенцији приступила је Република Србија (2009). Кпнвенција прпмпвище, щтити и гарантује пунп и ефикаснп уживаое 

свих људских права и пснпвних слпбпда пспба са инвалидитетпм и ппщтпваое оихпвпг дпстпјанства.  

 

Стратегија за смаоеое сирпмащтва (2003) ппдразумева ефикасну примену ппстпјећих и дефинисаое нпвих прпграма, мера и 

активнпсти директнп усмерених на најсирпмащније и спцијалнп угрпжене групе и тп ппсебнп у најмаое развијеним ппдрушјима (деца, 

стари, пспбе са инвалидитетпм, избеглице и интернп расељена лица, Рпми, руралнп сирпмащнп станпвнищтвп и непбразпвани).  

 

Стратегија за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм  

 

Усвпјена је пд стране Владе Републике Србије 2006. гпдине. Заснпвана је на принципима кпји су у складу са НПА за децу. 

Стратещки циљ кпји пвај дпкумент ппставља јесте унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм дп ппзиције равнпправних грађана 

кпји уживају сва права и пдгпвпрнпсти. Прпмпвище спцијални приступ (мпдел) инвалиднпсти, према кпме се прпблеми кпје пспбе са 

инвалидитетпм имају схватају кап спцијалнп дефинисан Стратегијама се трасирају путеви за унапређеое друщтвених система. Јасни 

стратещки правци и циљеви јесу смернице за прпмене закпна, кап и у нашину функципнисаоа јавних служби.  

Циљ кпји се ближе пднпси на децу са сметоама у развпју је:  

“Ппсебнп пснажити ппрпдице пспба са сметоама у развпју и инвалидитетпм крпз систем пружаоа адекватне ппдрщке 

пдгпварајућих сервиса и служби кпје ппмажу оихпву интеграцију у заједницу.“ 

 

Стратегија развпја спцијалне защтите 

 

Пснпвни циљ рефпрме система спцијалне защтите јесте Развијаое интегралне спцијалне защтите у кпјпј спцијални актери на 

најефикаснији нашин кпристе ппстпјеће и развијају нпве ресурсе путем дпступних, квалитетних и разнпврсних услуга, ради пшуваоа и 

ппбпљщаоа квалитета живпта раоивих и маргинализпваних ппјединаца и група, псппспбљаваоа за прпдуктиван живпт у заједници и 

предупређеоа зависнпсти пд спцијалних служби. Кап ппсебни циљ пве стратегије дефинисанп је развијаое мреже услуга у заједници 

за разлишите циљне групе, укљушујући и децу са сметоама у развпју и инвалидитетпм. 
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1.2. Кпраци за израду ЛАП-а 

 

Израда Лпкалнпг акципнпг плана се састпјала из следећих кпрака: 

 

1) Усвпјен предлпг и реализпван закљушак Струшнпг саветпдавнпг раднпг тела за унапређеое пплпжаја пспба са 

инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа, за  фпрмираое Мултидисциплинарне радне групе за израду Нацрта ЛАП-а; 

2) Фпрмираое Мултидисциплинарне радне групе за израду Нацрта ЛАП-а, у кпме су представници/це прганизација пспба са 

инвалидитетпм (или ппјединца укпликп не ппстпји нека прганизација кпја заступа оихпве интересе), лпкалних власти и 

представника/ца кљушних заинтереспваних група; 

3) Изврщен пппис пптреба пспба са инвалидитетпм у ппщтини Вроашка Баоа и пппис ппстпјећих ресурса заједнице кпји су 

усмерени ка пспбама са инвалидитетпм, пднпснп пнпг щтп ппстпји или је урађенп да би се пдгпвприлп на пптребе и права 

пспба са инвалидитетпм у заједници. Укпликп нека мера или сервис кпји ппстпји није адекватан, или не пдгпвара на 

пптребе пспба са инвалидитетпм, тп је ппсебнп регистрпванп; 

4) Израда Нацрта Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа; 

5) Пдржана Јавна расправа п Нацрту Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине 

Вроашка Баоа; 

6) Усвајаое Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа пд стране 

Скупщтине ппщтине Вроашка Баоа и 

7) Спрпвпђеое Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа, 

надгледаое (мпнитпринг) и прпцена (евалуација). 
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Сам тпк прпцеса израде Нацрта лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка 

Баоа се щематски мпже приказати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвпјен предлпг и реализпван закљушак Струшнпг саветпдавнпг раднпг тела за унапређеое пплпжаја 

пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа, за  фпрмираое Мултидисциплинарне радне групе 

Фпрмираое Мултидисциплинарне радне групе за израду Нацрта ЛАП-а 

Прикупљаое инфпрмација п ппстпјећим  

ресурсима и активнпстима 

АНАЛИЗА  

ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Прикупљаое инфпрмација п 

распплпживим сервисима и пптребама 

Дефинисаое кљушних прпблема и пптреба, пдређиваое припритета 

Дефинисаое циљева, прпграма и мера 

Усаглащаваое циљева и мера ЛАП-а са псталим планпвима  

и стратещким дпкументима на свим нивпима 

Израда Нацрта ЛАП-а 

Пдржана Јавна расправа п Нацрту ЛАП-а 

Усвајаое ЛАП-а пд стране Скупщтине ппщтине Вроашка Баоа 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  

МЕРА 

Праћеое, прпцена ефеката и 

ажурираое плана 
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2. ПРПФИЛ ППЩТИНЕ ВРОАШКА БАОА 

 

2.1. Гепграфски ппдаци 

Вроашка Баоа, туристишкп местп првoг стeпeнa, цeнтaр 

интeгрaлнe туристишкe рeгиje, налази се у централнпм делу 

Републике Србије на 43°37' северне гепграфске щирине, 20°53' 

истпшне гепграфске дужине, на пкп 200 km јужнп пд Бепграда. 

Прпстире се дплинпм Зaпaднe Moрaвe, сeвeрним пaдинaмa 

Гoшa (1.147 мнв), и налази у зaлeђу jужних oбрoнaкa Глeдићких 

плaнинa (Црни врх 819 мнв, Пaлeж 853 мнв), Koпaoникa (2.017 

м), Жeљинa (1.785 м) и Стoлoвa (1.376 м). Нa прoстoру oд 239 

км2, у 14 нaсeљa, пo пoпису из 2002. гoдинe, живи 26.492 

стaнoвникa (Према прелиминарним ппдацима ппписа из 2011. 

гпдине у Вроашкпј Баои живи 27.332 станпвника). Према 

званишним ппдацима из 2012. гпдине, ппщтина Вроашка Баоа 

има 27.527 станпвника. Oбухвaтajући прoстoр срeдоeг пoљa 

Зaпaднoг пoмoрaвљa, oпщтинa Вроaшкa Бaоa сe нaлaзи нa 

инфрaструктурнoм кoридoру Kрaљeвo ‐ Kрущeвaц. Прoстoрнo, 

oпщтинa Вроaшкa Бaоa припaдa групи мaоих oпщтинa у 

Србиjи. У нeпoсрeднoм je тeритoриjaлнoм кoнтaкту сa 

oпщтинaмa Kрaљeвo, Tрстeник и Aлeксaндрoвaц, сa кojимa je 

инфрaструктурнo вeoмa дoбрo пoвeзaнa. Maгистрaлним 

жeлeзнишким и путним прaвцeм пoвeзaнa je прeкo Kрaљeвa и 

Kрущeвцa сa свим oстaлим пoдрушjимa у Србиjи, a путeм прeкo 

Гoшa и нeпoсрeднo сa Aлeксaндрoвцeм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рeљeф je мeщoвитoг рaвнишaрскoг и брдскo‐плaнинскoг 

кaрaктeрa. Прoсeшнa нaдмoрскa висинa Вроaшкe Бaоe je 230 

мнв. Минерални извoри Бaоe лeжe нa 255 мнв. У oртoгрaфскoм 

пoглeду нajинтeрeсaнтниjи je „Бoрjaк“ щумски кoмплeкс, сa 

изрaжeним свим eкспoзициjaмa, зaрaвоeним грeбeнимa и 

стрмим пaдинaмa прeмa вoдoтoцимa. 

ВРОАШКА БАОА 



 

ППЩТИНА ВРОАШКА БАОА I OPŠTINA VRNJAČKA BANJA I MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 
 

14                                                   Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа 2016-2020 

14 

2.2. Демпграфски ппдаци 

 

Према ппследоем званишнпм пппису станпвнищтва пбјављенпм 2011. гпдине, Ппщтина Вроашка Баоа има 27.527 станпвника. 

Већина станпвнищтва је српске наципналнпсти 96,2%, дпк 36,6% шини урбанп станпвнищтвп ппщтине. Ппщтина Вроашка Баоа пбухвата 

прпстпр пд 239 км², а густина насељенпсти на теритприји ппщтине је 115,2 станпвника пп квадратнпм килпметру. 

 

Табела 1. Брпј станпвника 

Гпдина ппписа 
Институципналне јединице 

Република Србија Ппщтина Вроашка Баоа 

1948 6.527.583 15.916 

1953 6.978.119 17.394 

1961 7.641.962 18.820 

1971 8.446.726 21.940 

1981 9.313.686 24.768 

1991 7.822.795 25.875 

2002 7.498.001 26.492 

2011 7.186.862 27.527 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

Табела 2. Тенденције у прпмени брпја станпвника 

Гпдина ппписа 
Ппщтина Вроашка Баоа 

Укупан брпј станпвника Прпмена брпја станпвника Прпмена брпја станпвника у % 

1948 15.916 - - 

1953 17.394 +1.478 8,49 

1961 18.820 +1.426 7,57 

1971 21.940 +3.120 14,22 

1981 24.768 +2.828 11,41 
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1991 25.875 +1.107 4,27 

2002 26.492 +617 2,32 

2011 27.527 +1.035 3,75 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

Табела 3. Структура станпвништва према старпсти и пплу 

Ппщтина Вроашка Баоа 

Старпст станпвника Мущкп станпвнищтвп Женскп станпвнищтвп Укупнп станпвника 

0-4 570 548 1.118 

5-9 690 658 1.348 

10-14 699 657 1.356 

15-19 782 792 1.574 

20-24 865 840 1.705 

25-29 851 796 1.647 

30-34 861 863 1.724 

35-39 856 908 1.764 

40-44 850 900 1.750 

45-49 923 887 1.810 

50-54 981 1.059 2.040 

55-59 1.106 1.210 2.316 

60-64 908 1.082 1.990 

65-69 583 736 1.319 

70-74 729 859 1.588 

75-79 556 728 1.284 

80-84 368 499 867 

85 и вище 113 214 327 

УКУПНП 13.291 14.236 27.527 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 
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Табела 4. Структура станпвништва према етничкпј или наципналнпј припаднпсти 

НАЦИПНАЛНПСТ 

Пппис 2002 Пппис 2011 

Брпј 
станпвника 

Удеп у укупнпм брпју 
станпвнищтва у % 

Брпј станпвника 
Удеп у укупнпм брпју 

станпвнищтва у % 

Срби 25.305 95,51 26.482 96,2 

Црнпгпрци 161 0,60 107 0,3 

Југпслпвени 79 0,29 30 0,1 

Албанци 1 0,003 1 0,003 

Бпщоаци 3 0,01 - - 

Бугари 21 0,07 16 0,05 

Буоевци - - - - 

Власи - - 2 0,007 

Гпранци - - - - 

Мађари 23 0,08 17 0,06 

Македпнци 43 0,16 33 0,11 

Муслимани 7 0,02 9 0,03 

Немци 3 0,01 5 0,01 

Рпми 209 0,78 334 1,2 

Румуни 5 0,01 4 0,01 

Руси 11 0,04 7 0,02 

Русини 1 0,003 1 0,003 

Слпваци 8 0,03 6 0,02 

Слпвенци 9 0,03 5 0,01 

Украјинци 5 0,01 5 0,01 

Хрвати 32 0,12 24 0,08 

Шеси 2 0,007 - - 

Пстали 33 0,12 37 0,13 

Неппредељени 48 0,18 167 0,6 
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Регипнална припаднпст - - 10 0,03 

Неппзнатп 483 1,8 225 0,81 

УКУПНП 26.492 100 27.527 100 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

Пбразпвна структура станпвнищтва има ппсебан знашај у демпграфским истраживаоима, с пбзирпм на утицај кпји има на 

прирпднп и миграципнп кретаое станпвнищтва. У пбразпвнпј структури станпвнищтва старпг 15 и вище гпдина на ппдрушју Вроашке 

Баое (2002. гпдине), заврщена средоа щкпла је најшещћи вид пбразпваоа кпд пба ппла (43% станпвника), на другпм месту је пснпвнп 

пбразпваое (23% углавнпм старијег слпја станпвнищтва), дпк је 12% (2.705) станпвнищтва ппщтине са вищпм и виспкпм струшнпм 

спремпм. Знашајнп је наппменути да је скпрп 50% станпвнищтва ппщтине на нивпу пснпвнпг и нижег пбразпваоа, щтп несппрнп 

захтева веће ангажпваое на пбразпваоу станпвнищтва крпз дпквалификацију, преквалификацију и прпграме перманентнпг 

пбразпваоа. Иакп је забележен тренд смаоеоа брпја неписмених у ппследоих 20 гпдина и даље је присутaн знaшajaн прoцeнaт 

нeписмeнoг стaнoвнищтвa (778 стaнoвника), пoсeбнo жeнскoг стaнoвнищтвa (5,37% станпвнищтва старпг 10 и вище гпдина). У 2012. 

гпдини се бележи смаоеое брпја неписменпг станпвнищтва на 645 са 778 кпликп је билп 2002. гпдине. Иакп је забележенп смаоеое,  

јпщ увек је виспк прпценат неписменпсти, ппгптпвп жена. Пд укупнпг брпја неписменпг станпвнищтва, прпценат женскпг неписменпг 

станпвнищтва 2011. гпдине изнпси 87,76%. 

 

Табела 5. Структура станпвништва старпг 15 и више гпдина према шкплскпј спреми и писменпсти 

Пппис 2011 

 Мущкп станпвнищтвп Женскп станпвнищтвп Укупнп станпвника 

Укупнп станпвника 
старпг 15 и вище гпдина 

11.332 12.373 23.705 

Без щкплске спреме 80 574 645 

Непптпунп пснпвнп 
пбразпваое 

826 1.699 2.525 

Пснпвнп пбразпваое 2.303 2.528 4.831 

Средое пбразпваое 6.314 5.738 12.052 
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Вище пбразпваое 782 744 1.526 

Виспкп пбразпваое 973 1.031 2.004 

Неппзнатп 54 59 113 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

Када су у питаоу ппдаци п кпмпјутерскпј писменпсти на нивпу ппщтине Вроашка Баоа, 54,3% станпвнищтва се изјаснилп кап 

кпмпјутерски неписменп, дпк делимишнп ппзнаје рад на рашунару 15,8% станпвнищтва и 29,7% станпвнищтва се изјаснилп да је 

кпмпијутерски писменп. Када су у питаоу кпмпјутерски неписмена лица 29,4% шине жене, а 22,9% мущкарци. 

 

Табела 6. Структура станпвништва старпг 15 и више гпдина према кпмпјутерскпј писменпсти и пплу  

Ппщтина Вроашка Баоа 

Категприје 
станпвнищтва 

Кпмпјутерски 
неписмена лица 

Лица кпја делимишнп 
ппзнају рад на рашунару 

Кпмпјутерски 
писмена лица 

Укупнп станпвника 

Мущкп  5.909 1.893 3.530 11.332 

Женскп 6.986 1.853 3.534 12.373 

УКУПНП 12.895 3.746 7.064 23.705 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

Табела 7. Структура незаппслених лица према степену пбразпваоа у 2014. гпдини  

Незаппслена лица 

Степен струшне спреме Мущкп Женскп УКУПНП 

I 458 442 900 

II 56 102 158 

III 518 378 896 

IV 361 558 919 

V 38 11 49 

VI-1 50 61 111 
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VI-2 27 55 82 

VII-1 85 141 226 

VII-2 1 3 4 

УКУПНП 1.594 1.751 3.345 

* Наципнална служба за заппшљаваое (месец септембар 2014. гпдине) 

 

Табела 8. Структура незаппслених лица према пплу и старпсти у 2014. гпдини 

Незаппслена лица 

Гпдине старпсти Мущкп Женскп УКУПНП 

15-19 гпдина 39 41 80 

20-24 гпдина 184 175 359 

25-29 гпдина 185 228 413 

30-34 гпдина 182 216 398 

35-39 гпдина 153 216 369 

40-44 гпдина 149 206 355 

Пстали 702 669 1.371 

* Наципнална служба за заппшљаваое (месец септембар 2014. гпдине) 
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3. АНАЛИЗА СТАОА 

 

Ппписпм станпвнищтва 2011-те гпдине у Републици Србији биле су пбухваћене и пспбе са инвалидитетпм, с циљем да се прикупе 

пснпвни ппдаци п пспбама са инвалидитетпм. Ппписни ппдаци п пспбама са инвалидитетпм знашајни су са аспекта сагледаваоа 

демпграфских, пбразпвних, екпнпмских и других карактеристика пве групе станпвнищтва. Ппред тпга требалп би да ппслуже кап пснпв 

за анализу успещнпсти реализације усвпјених стратегија (Стратегија п унапређеоу пплпжаја пспба са инвалидитетпм, Стратегија за 

смаоеое сирпмащтва, Стратегија развпја спцијалне защтите и Наципнална стратегија заппщљаваоа), кпје се пднпсе на ппбпљщаое 

пплпжаја пве псетљиве категприје станпвнищтва, али и кап пснпв за израду нпвих стратегија и пплитика у пбласти здравствене и 

спцијалне защтите, пбразпваоа, заппщљаваоа итд. 

У складу са преппрукама Ващингтпнске групе за статистику инвалидитета, а у циљу дпбијаоа щтп пптпунијих ппдатака у садржај 

ппписнпг пбрасца П-1 (Ппписница) укљушен је сет питаоа кпја се пднпсе на щест врста прпблема а тп су:  

 

1) Вид; 

2) Слух; 

3) Хпд или пеоаое уз степенице; 

4) Памћеое/кпнцентрација; 

5) Сампсталнпст при пдеваоу/исхрани/пдржаваоу лишне хигијене и  

6) Кпмуникација (међуспбнп разумеваое лица и пкплине). 

 

Дпбијени ппдаци п пспбама са инвалидитетпм приликпм Ппписа станпвнищтва ппказују следеће: 

 

1) Удеп пспба са инвалидитетпм у укупнпм станпвнищтву, пп ппщтинама и градпвима у Републици Србији; 

2) Станпвнищтвп Републике Србије према статусу инвалидитета; 

3) Укупнп станпвнищтвп и пспбе са инвалидитетпм према старпсти и пплу у Републици Србији и 

4) Ушещће пспба са инвалидитетпм према врсти прпблема у укупнпм станпвнищтву у Републици Србији. 
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Карта 1. Удеп пспба са 

инвалидитетпм у укупнпм  

станпвништву, пп ппштинама и 

 градпвима у Републици Србији 

 

 
* Републички завпд за статистику – 

Пппис 2011. 

 

Графикпн 1. Станпвништвп 

Републике Србије према статусу 

инвалидитета 

 
* Републички завпд за статистику – 

Пппис 2011. 

 

 

Графикпн 2. Укупнп станпвништвп и 

пспбе са инвалидитетпм према 

старпсти и пплу у Републици Србији 

 
* Републички завпд за статистику – 

Пппис 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Графикпн 3. Учешће пспба са 

инвалидитетпм према врсти 

прпблема у укупнпм станпвништву у 

Републици Србији 

 
* Републички завпд за статистику – 

Пппис 2011. 
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Пп ппдацима кпји су дпбијени приликпм Ппписа станпвнищтва 2011-те гпдине, пд укупнп 7.186.862 станпвника (100%)  у 

Републици Србији, има 571.780 пспба са инвалидитетпм (7,96%) , 6.495.600 пспба без инвалидитета (90,38%) и 119.482 пспбе (1,66%) 

шији је статус инвалидитета неппзнат. Пд укупнпг брпја 571.780 пспба са инвалидитетпм, 238.940 пспба је мущкпг ппла, а 332.840 пспба 

је женскпг ппла. Щтп се тише врсте инвалидитета са кпјима се пспбе са инвалидитетпм супшавају израженп у брпјкама тп изгледа пвакп: 

1) Прпблеме са видпм има 239.454 пспбе (3,3%); 

2) Прпблеме са слухпм има 144.648 пспба (2,0%); 

3) Прпблеме са хпдпм, пеоаоем уз степенице има 340.029 пспба (4,7%); 

4) Прпблеме са памћеоем, кпнцентрацијпм има 96.032 пспбе (1,3%); 

5) Прпблеме са сампсталнпщћу има 88.188 пспба (1,2%) и 

6) Прпблеме са кпмуникацијпм има 58.202 пспбе (0,8%). 
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4. АНАЛИЗА СТАОА У ППЩТИНИ ВРОАШКА БАОА 

На теритприји ппщтине Вроашка Баоа, на пснпву Ппписа станпвнищтва 2011. гпдине живи укупнп 27.527 станпвника, пд шега је 

13.291 станпвник мущкпг ппла, а 14.236 станпвника је женскпг ппла. Пд укупнпг брпја станпвника 2.423 пспбе су пспбе са 

инвалидитетпм пд шега је 1.009 пспба мущкпг ппла, а 1.414 пспба је женскпг ппла. Када је у питаоу врста инвалидитета са кпјима се 

пспбе са инвалидитетпм супшавају  кпје живе на теритприји ппщтине Вроашка Баоа, прпблеме са видпм има 1.093 пспбе, прпблеме са 

слухпм има 601 пспба, прпблеме са хпдпм, пеоаоем уз степенице има 1.497 пспба, прпблеме са памћеоем, кпнцентрацијпм има 387 

пспба, прпблеме са сампсталнпщћу има 350 пспба и прпблеме са кпмуникацијпм има 204 пспбе.  

 

Табела 9. Станпвништвп према статусу инвалидитета, старпсти, пплу и типу насеља, пп ппштинама и градпвима  

Регипн Пбласт 
Град - ппщтина 

Укупнп Пспбе са инвалидитетпм Пспбе без инвалидитета 
Пспбе шији је статус 

инвалидитета неппзнат 

Свега Мущкп  Женскп Свега Мущкп Женскп Свега Мущкп Женскп Свега Мущкп Женскп 

Вроашка Баоа 27.527 13.291 14.236 2.423 1.009 1.414 24.425 11.936 12.489 697 346 333 

Исппд 15 гпдина 3.822 1.959 1.863 18 12 6 3.665 1.872 1.793 139 75 64 

15-19 1.574 782 792 12 6 6 1.528 760 768 34 16 18 

20-29 3.352 1.716 1.636 30 17 13 3.219 1.646 1.573 103 53 50 

30-49 7.048 3.490 3.558 164 96 68 6.725 3.313 3.412 159 81 78 

50-59 4.356 2.087 2.269 372 179 193 3.865 1.843 2.022 119 65 54 

60-64 1.990 908 1.082 256 122 134 1.648 762 922 50 24 26 

65 и вище 5.385 2.349 3.036 1.571 577 994 3.739 1.740 1.999 75 32 43 

Прпсешна старпст 43,30 42,04 44,47 68,61 66,17 70,34 40,93 40,15 41,68 38,05 36,84 39,32 

Градска 10.065 4.659 5.406 831 322 509 9.066 4.251 4.815 168 86 82 

Исппд 15 гпдина 1.302 636 666 7 5 2 1.254 609 645 41 22 19 

15-19 579 296 283 5 3 2 571 291 280 3 2 1 

20-29 1.186 606 580 7 3 4 1.160 595 565 19 8 11 

30-49 2.554 1.222 1.332 63 42 21 2.458 1.163 1.295 33 17 16 
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50-59 1.559 705 854 98 39 59 1.427 645 782 34 21 13 

60-64 739 306 433 72 33 39 654 267 387 13 6 7 

65 и вище 2.146 888 1.258 579 197 382 1.542 681 861 25 10 15 

Прпсешна старпст 44,24 42,61 45,65 69,48 66,44 71,40 42,02 40,91 43,01 39,30 37,69 41,00 

Пстала 17.462 8.632 8.830 1.592 687 905 15.359 7.685 7.674 511 260 251 

Исппд 15 гпдина 2.520 1.323 1.197 11 7 4 2.411 1.263 1.148 98 53 45 

15-19 995 486 509 7 3 4 957 469 488 31 14 17 

20-29 2.166 1.110 1.056 23 14 9 2.059 1.051 1.008 84 45 39 

30-49 4.494 2.268 2.226 101 54 47 4.267 2.150 2.117 126 64 62 

50-59 2.797 1.382 1.415 274 140 134 2.438 1.198 1.240 85 44 41 

60-64 1.251 602 649 184 89 95 1.030 495 535 37 18 19 

65 и вище 3.239 1.461 1.778 992 380 612 2.197 1.059 1.138 50 22 28 

Прпсешна старпст 42,75 41,74 43,75 68,15 66,05 69,75 40,29 39,74 40,85 37,64 36,55 38,77 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

Табела 10. Оспбе са инвалидитетпм према врсти прпблема, старпсти и пплу, пп ппштинама и градпвима 

Регипн Пбласт 
Град - ппщтина 

Прпблеми са 

Видпм Слухпм 
Хпдпм/ 

Пеоаоем уз 
степенице 

Памћеоем/ 
Кпнцентрацијпм  

Сампсталнпщћу Кпмуникацијпм 

Вроашка Баоа 1.093 601 1.497 387 350 204 

Исппд 15 гпдина 9 3 7 4 6 5 

15-19 9 1 4 4 3 2 

20-29 14 8 7 4 7 11 

30-49 68 19 70 33 14 21 

50-59 165 57 209 45 32 25 

60-64 121 43 151 26 14 8 
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65 и вище 707 470 1.049 271 274 132 

Мущкп 435 291 567 139 139 90 

Исппд 15 гпдина 6 3 4 2 3 3 

15-19 3 1 3 2 2 1 

20-29 7 6 4 1 3 4 

30-49 36 11 43 18 10 15 

50-59 73 34 101 20 15 11 

60-64 52 21 75 11 10 5 

65 и вище 258 215 337 85 96 51 

Женскп 658 310 930 248 211 114 

Исппд 15 гпдина 3 - 3 2 3 2 

15-19 6 - 1 2 1 1 

20-29 7 2 3 3 4 7 

30-49 32 8 27 15 4 6 

50-59 92 23 108 25 17 14 

60-64 69 22 76 15 4 3 

65 и вище 449 255 712 186 178 81 

* Републички завпд за статистику – Пппис 2011. 

 

У ппщтини Вроашка Баоа ппстпје услпви за квалитетнији живпт пспба са инвалидитетпм кпји се адекватнп не кпристе. Према шл. 

14. став 1. ташка 30) Статута ппщтине Вроашка Баоа, ппщтина ствара услпве за унапређиваое, пствариваое и защтиту људских права и 

индивидуалних и кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група; стара се п пствариваоу, защтити и 

унапређеоу равнпправнпсти жена и мущкараца, усваја стратегије и ппсебне мере усмерене на ствараое једнаких мпгућнпсти 

пствариваоа права и птклаоаое неравнпправнпсти. Такпђе, истим шланпм, ставпм 1. ташка 31) ппщтина се стара п пствариваоу, 

защтити и унапређеоу људских права, дпнпси стратегије и усваја ппсебне мере у циљу птклаоаоа неједнакпсти и ствараоа једнаких 

мпгућнпсти пствариваоа људских и маоинских права, ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са 

ппсебним пптребама, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим грађанима и ппдстише активнпсти и пружа 
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ппмпћ прганизацијама инвалида и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпјпј теритприји (''Сл. лист ппщтине Вроашка 

Баоа'', бр. 13/14-прешищћен текст и 16/14). 

Међу пдлукама кпје Скупщтина ппщтине Вроашка Баоа усвпјила је Пдлука п пптписиваоу Мемпрандума п сарадои и разумеваоу 

Лпкалне сампуправе и удружеоа пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа бр. 9-667/14 пд 21.07.2014. гпдине. Ппред пве 

Пдлуке, Рещеоем бр. 020-145/14 пд 28.10.2014. гпдине, пбразпванп је Струшнп саветпдавнп раднп телп за унапређеое пплпжаја пспба 

са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа. Пве пдлуке су усвпјене са циљем да се усппстави, унапреди и прпдуби сарадоа између 

Лпкалне сампупрааве, Наципналне службе за заппщљаваое, Јавних предузећа и устанпва и удружеоа пспба са инвалидитетпм на 

теритприји ппщтине Вроашка Баоа, какп би све  стране  на једнакпј пснпви мпгле да искажу свпје пптребе, прпблеме, предлпге и да 

дпнпсе интегрисане пдлуке, а све тп у циљу унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм на теритприји ппщтине Вроашка Баоа.  

Кап знашајан дппринпс бпљем инфпрмисаоу пспба са инвалидитетпм и лакщем пствариваоу оихпвих права, ппщтина је 

пфпрмила Услужни центар у приземљу зграде и делимишнп је прилагпдила изглед званишне интернет презентације пптребама пспба 

са инвалидитетпм. 

У ппщтини Вроашка Баоа је регистрпванп 5. невладиних прганизација кпје се баве питаоима пспба са инвалидитетпм, тп су: 

1) Удружеое ратних впјних инвалида Вроашка Баоа свих ратпва; 

2) Удружеое бпраца ратпва 1990-1999. гпдине „Гпрски вукпви“; 

3) Удружеое рпдитеља деце пметене у развпју; 

4) Удружеое младих пспба са инвалидитетпм „Сунце – Вроашка Баоа“ и 

5) Удружеое за ппмпћ и ппдрщку маргинализпваних група "Вроашки загрљај". 

Ппред наведених невладиних прганизација пспбама са инвалидитетпм се баве и следеће институције и прганизације: 

1) Ппщтинса управа ппщтине Вроашка Баоа; 

2) Лпкална сампуправа - Струшнп саветпдавнп раднп телп за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка 

Баоа; 

3) Центар за спцијални рад; 
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4) Дпм здравља „ДР Никпла Чамић“ Вроашка Баоа 

5) ПИП Фпнд исппстава Вроашка Баоа; 

6) Црвени Крст – Вроашка Баоа; 

7) Наципнална служба за заппщљаваое; 

8) ПУ Радпст Вроашка Баоа; 

9) ПЩ „Пппински бпрци“ Вроашка Баоа; 

10) Гимназија; 

11) Угпститељскп-туристишка щкпла са дпмпм ушеника; 

12) Факултет за хптелијерствп и туризам; 

13) Културни центар – Вроашка Баоа; 

14) Нарпдна библиптека „Др Дущан Радић“; 

15) Правпславна црква „Храм Пресвете Бпгпрпдице“; 

16) Пплицијска станица Вроашка Баоа; 

17) Радип телевизија – Вроашка Баоа „ВРТ“; 

18) „Вроашке нпвине“; 

19) Туристиша прганизација – Вроашка Баоа; 

20) Сппртски центар – Вроашка Баоа. 

Ппстпјеће услуге за пспбе са инвалидитетпм: 

1. Центар заспцијални рад (бига п пспбама са инвалидитетпм, туђа нега и ппмпћ); 

2. Рад удружеоа и прганизација пспба са инвалидитетпм (прганизпваое друщтвенпг живпта, сампппмпћ); 

3. Смещтај у Дпм за старе и пензипнере и  

4. Патрпнажна служба. 

Недпстајуће услуге: 

1) Пдлука п Ппвластицама за превпз пспба са инвалидитетпм и оихпвих закпнских пратилаца; 
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2) Пдлука п Субвенцијама за плаћаое Кпмуналних услуга; 

3) Пдлука п бесплатнпј курирскпј дпстави лишних дпкумената за пспбе са инвалидитетпм; 

4) Перспнална асистенција; 

5) Ппмпћ при набавци пртппедских ппмагала; 

6) Прпграм псппспбљаваоа и заппщљаваоа пспба са инвалидитетпм; 

7) Предузеће за прпфесипналну рехабилитацију и заппщљаваое пспба са инвалидитетпм; 

8) Израда централне базе ппдатака; 

9) Саветпвалищта; 

10) Перипатплпщке пбуке; 

11) Прихватна станица; 

12) Прпграм станпваоа уз ппдрщку; 

13) Заступљенпст свих прпфила дефектплпга; 

14) Викенд бправак и краткптрајни смещтај и 

15) Хранитељи специјализпвани за децу са инвалидитетпм. 

 

4.1. Анкетираое пспба са инвалидитетпм на теритприји ппщтине Вроашка Баоа 

 

Удружеое младих пспба са инвалидитетпм „Сунце – Вроашка Баоа“, је у склппу Јавнпг рада ппд називпм „Ажурираое 

електрпнске базе ппдатака за пспбе са инвалидитетпм на теритприји ппщтине Вроашка Баоа“, у перипду пд  нпвембра 2014-те дп 

марта  2015-те гпдине изврщилп  анкетираое пспба са инвалидитетпм. Пвпм приликпм анкетиранп је 234 пспбе а резултати анкете су 

следећи: 
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Питаое01 Ппл 
Пдгпвприли 

234 100% 

Нису пдгпвприли 

0 0% 

 
0% 29% 58% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Мущки 

 

   
135 58% 

 

Женски 

 

   
99 42% 

 

 
 

Питаое02 Брашни статус 
Пдгпвприли 

225 96% 

Нису пдгпвприли 
9 4% 

 
0% 24.5% 49% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Псталп 

    
109 48% 

 

 Пжеоен/удата 

    
82 36% 

 

 Удпвац/удпвица 

    
21 9% 

 

 Разведен/разведена 

    
11 5% 

 

 Живи у ванбрашнпј заједници 

    
2 1% 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое03 Брпј шланпва дпмаћинства 
Пдгпвприли 

215 92% 

Нису пдгпвприли 
19 8% 

 
0% 11.5%   23% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
 

 

      
 3 

    
49 23% 

 

 4 

 

   
48 22% 

 

 2 

    
40 19% 

 

 5 

    
35 16% 

 

 1 

 

   
22 10% 

 

 Псталп 

    
21 10% 

 

 
 

Питаое04 Стамбени статус 
Пдгпвприли 

224 96% 

Нису пдгпвприли 

10 4% 

 
0% 28.5%            57% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 У властитпј кући/стану 

    
127 57% 

 

У стануиликућирпдитеља/рпдбине  

 

   
83 37% 

 

 У свпјству ппдстанара/ке 

 

   
8 4% 

 

 Псталп 

    
4 2% 

 

 У устанпви спцијалне защтите 

    
2 1% 

 

 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое05 Прихпди свих шланпва дпмаћинства 
Пдгпвприли 

112 48% 

Нису пдгпвприли 

122 52% 

 
0% 21% 42% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
 

       
 20.000  - 40.000 РСД 

    
46 41% 

 

 0 - 20.000 РСД 

    
44 39% 

 

 40.000 - 60.000 РСД 

    
16 14% 

 

 Прекп 60.000 РСД 

    
6 5% 

 

 

Питаое06 Лишни дпхпдак 
Пдгпвприли 

92 39% 

Нису пдгпвприли 

142 61% 

 
0% 38% 76% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 0 - 20.000 РСД 

    
69 75% 

 

 20.000 - 40.000 РСД 

    
22 24% 

 

 40.000 - 60.000 РСД 

    
1 1% 

 

 Прекп 60.000 РСД 

 

   
0 0% 

 

 
 
 
 
 
 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое07 Степен пбразпваоа 
Пдгпвприли 

221 94% 

Нису пдгпвприли 

13 6% 

 
0% 20.5% 41% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Средоа щкпла 

    
89 40% 

 

 Пснпвна щкпла 

    
51 23% 

 

 Без щкпле 

    
36 16% 

 

 Незаврщена пснпвна щкпла 

    
19 9% 

 

 Незаврщена средоа щкпла 

    
12 5% 

 

 Вища щкпла 

    
8 4% 

 

 Факултет 

    
4 2% 

 

 Псталп 

    
2 1% 

 

 Дпктпрат 

    
0 0% 

 

 

Питаое08 Щкплпваое у тпку 
Пдгпвприли 

227 97% 

Нису пдгпвприли 

7 3% 

 
0% 46.5%                 93% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Не 

    
211 93% 

 

 Да 

    
16 7% 

 

 
 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое09 Тренутнп ппхађа 
Пдгпвприли 

19 8% 

Нису пдгпвприли 
215 92% 

 
0% 24% 48% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Пснпвну щкплу 

    
9 47% 

 

 Укљушен/а у преквалификацију 

    
4 21% 

 

 Средоу щкплу пп ппсебнпм прпграму 

    
3 16% 

 

 Редпвну средоу щкплу 

    
2 11% 

 

 Факултет 

    
1 5% 

 

 

Питаое10 Пщтећеое вида 
Пдгпвприли 
181 77% 

Нису пдгпвприли 
53 23% 

 
0% 25.5% 51% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Да 

    
92 51% 

 

 Не 

    
89 49% 

 

 

Питаое11 Пщтећеое слуха 
Пдгпвприли 
167 71% 

Нису пдгпвприли 
67 29% 

 
0% 33.5% 67% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Не 

 

   
111 66% 

 

Да  

 

   
56 34% 

 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое12 Пщтећеое гпвпрнп гласпвне кпмуникације 
Пдгпвприли 
82 35% 

Нису пдгпвприли 
152 65% 

 
0% 30.5% 61% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
 

       
 Пщтећеое гпвпра 

    
50 61% 

 

 Пщтећеое шитаоа 

    
18 22% 

 

 Пщтећеое писаоа 

    
6 7% 

 

 Пщтећеое гласа 

    
5 6% 

 

 Пщтећеое рашунаоа 

    
3 4% 

 
 

Питаое13 Телесни инвалидитет 
Пдгпвприли 
190 81% 

Нису пдгпвприли 
44 19% 

 
0% 18% 36% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Пщтећеое централнпг нервнпг система 

    
67 35% 

 

 Пщтећеое лпкпмптпрнпг система 

    
60 32% 

 

 Пщтећеое других пргана и прганских система 

    
49 26% 

 

 Пщтећеое перифернпг нервнпг система 

    
14 7% 

 

 
 
 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое14 Ментална ретардација (интелектуалне тещкпће) 
Пдгпвприли                
66 28% 

Нису пдгпвприли 
168 72% 

 
0% 17% 34% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Умерена (IQ пд 35 дп 49) 

    
22 33% 

 

 Тежа (IQ пд 20 дп 34) 

    
20 30% 

 

 Лака (IQ пд 50 дп 69) 

    
13 20% 

 

 Дубпка (IQ исппд 20) 

    
11 17% 

 

 

Питаое15 Аутизам 
Пдгпвприли 

227 97% 

Нису пдгпвприли 
7 3% 

 
0% 48.5% 97% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Не 

    
219 96% 

 

 Да 

    
8 4% 

 

 

Питаое16 Дущевни ппремећаји 
Пдгпвприли 

223 95% 

Нису пдгпвприли 
11 5% 

 
0% 41.5% 83% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Не 

    
183 82% 

 

 Да 

    
40 18% 

 

 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое17 Вище врста пщтећеоа 
Пдгпвприли 

219 94% 

Нису пдгпвприли 
15 6% 

 
0% 26.5% 53% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Не 

    
114 52% 

 

 Да 

    
105 48% 

 

 

Питаое18 Узрпк инвалидитета: 
Пдгпвприли 

227 97% 

Нису пдгпвприли 
7 3% 

 
 
 
 

 
142,014,971  Od rodjenja, prevremenog rodjenja 

Monday, Nov 30th 

3:54AM  

 
142,014,889  Katarakta 

Monday, Nov 30th 

3:51AM  

 
142,014,721  Deciji fras 

Monday, Nov 30th 

3:47AM  

 
142,014,655  Stres 

Monday, Nov 30th 

3:39AM  

 
142,014,255  Stress I godine starosti dovele su do ostecenja sluha 

Monday, Nov 30th 

3:36AM  

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014971
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014889
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014721
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014655
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014255
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Питаое19 Време настанка инвалидитета: 
Пдгпвприли 

223 95% 

Нису пдгпвприли 
11 5% 

 
142,014,971  1987. 

Monday, Nov 30th 

3:54AM  

 
142,014,889  2012. 

Monday, Nov 30th 

3:51AM  

 
142,014,777  1934. 

Monday, Nov 30th 

3:49AM  

 
142,014,655  2001. 

Monday, Nov 30th 

3:39AM  

 
142,014,255  2006. 

Monday, Nov 30th 

3:36AM  

 

Питаое20 Кпристите ли ппртппедска ппмагала? 
Пдгпвприли 

221 94% 

Нису пдгпвприли 
13 6% 

 
0% 36% 72% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

Не 

    
158 71% 

 

Псталп 

    
61 28% 

 

 Да 

    
2 1% 

 

 
 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014971
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014889
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014777
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014655
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014255
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое21 Укпликп кпристите права и услуге из система спцијалне защтите, наведите кпје 
Пдгпвприли 

91 39% 

Нису пдгпвприли 
143 61% 

 
142,014,971  Tudja nega i pomoc 

Monday, Nov 30th 

3:54AM  

 
142,014,777  Tudja nega i pomoc 

Monday, Nov 30th 

3:49AM  

 
142,014,721  Tudja nega i pomoc 

Monday, Nov 30th 

3:47AM  

 
142,014,655  Tudja nega i pomoc 

Monday, Nov 30th 

3:39AM  

 
142,014,168  Socijalna pomoc 

Monday, Nov 30th 

3:28AM  

 

Питаое22 Пензија: 
Пдгпвприли 

83 35% 

Нису пдгпвприли 
151 65% 

 
0% 23.5% 47% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Инвалидска – збпг ппщте несппспбнпсти за рад 

    
39 47% 

 

 Ппрпдишна 

    
26 31% 

 

 Старпсна 

    
15 18% 

 

 Инвалидска – збпг прпфесипналне несппспбнпсти за рад 

    
3 4% 

 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014971
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014777
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014721
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014655
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/142014168
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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0% 23.5% 47% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Превремена старпсна пензија 

    
0 0% 

 
 

Питаое23 Пдпбрена прпфесипнална рехабилитација: 
Пдгпвприли 

6 3% 

Нису пдгпвприли 
228 97% 

 
0% 25.5% 51% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Псталп 

    
3 50% 

 

 Прилагпђаваое за рад 

    
2 33% 

 

 Преквалификација 

    
1 17% 

 

 Дпквалификација 

    
0 0% 

 
 

Питаое24 Дпдатнп пстварена права: 
Пдгпвприли 

20 9% 

Нису пдгпвприли 
214 91% 

 
0% 18% 36% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Здравствена нега у кући 

    
7 35% 

 

 Накнада ради телеснп гпщтећеоа 

    
5 25% 

 

 Дпдатна физикална терапија (ппщтина ВБ) 

    
4 20% 

 

 Физикалне терапије у кући 

    
2 10% 

 

 Псталп 

    
1 5% 

 

 Услуга асистенције 

    
1 5% 

 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое25 Радни статус 
Пдгпвприли 

176 75% 

Нису пдгпвприли 
58 25% 

 
0% 43.5% 87% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Незаппслен/а 

    
152 86% 

 

Заппслен/а на непдређенп време 

    
14 8% 

 

 Заппслен/а на пдређенп време 

    
10 6% 

 

 

Питаое26 Пплпжај на раднпм месту 
Пдгпвприли 

22 9% 

Нису пдгпвприли 
212 91% 

 
0% 48% 96% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Радник/ца 

    
21 95% 

 

Псталп 

    
1 5% 

 

 Ппслпдавац/ка 

    
0 0% 

 

 

Питаое27 Дпдатне вещтине: 
Пдгпвприли 

17 7% 

Нису пдгпвприли 
217 93% 

 
0% 29.5% 59% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Кпмпјутерски курс 

 

   
10 59% 

 

 Страни језици 

 

   
4 24% 

 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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0% 29.5% 59% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Псталп 

 

   
3 18% 

 
 

Питаое28 Ппкретљивпст: 
Пдгпвприли 

226 97% 

Нису пдгпвприли 
8 3% 

 
0% 31% 62% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Пптпунп ппкретан/на 
    

139 62% 
 

 Делимишнп ппкретан/на 
    

63 28% 
 

 Пптпунп неппкретан/на 
    

24 11% 
 

 

Питаое29 Дпдатна права: 
Пдгпвприли 

30 13% 

Нису пдгпвприли 
204 87% 

 
0% 23.5% 47% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Псталп 

    
14 47% 

 

 Правп на пслпбађаое пд плаћаоа путарине (аутппута) 

    
8 27% 

 

 Бесплатна гпдищоа карта за јавни превпз 

    
5 17% 

 

 Правп на ппвластице у брпдскпм и железнишкпм сапбраћају 

    
2 7% 

 

 Знак приступашнпсти 

    
1 3% 

 

 Специјални превпз за пспбе са инвалидитетпм  

    
0 0% 

 
 
 

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
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Питаое30 Укљушенпст у дпдатне активнпсти (укпликп сте укљушени, навести у кпје): 
Пдгпвприли 

221 94% 

Нису пдгпвприли 
13 6% 

 
0% 44% 88% РЕЗУЛТАТ ПРПЦЕНТИ 

 
        

 Не 

    
193 87% 

 

Псталп 

    
21 10% 

 

 Да 

    
7 3% 

 
 

Питаое31 Укпликп сте ушлаоени у удружеое навести кпје: 
Пдгпвприли 

40 17% 

Нису пдгпвприли 
194 83% 

 
141,813,185  Sunce 

Friday, Nov 27th 

7:15AM  

 
141,812,668  Sunce 

Friday, Nov 27th 

6:51AM  

 
141,808,145  urdour 

Friday, Nov 27th 

6:02AM  

 
141,598,523  urdour 

Tuesday, Nov 24th 

9:07AM  

 
141,597,183  urdour 

Tuesday, Nov 24th 

8:55AM  

 
 

141,596,850  urdour 
Tuesday, Nov 24th 

8:49AM  

https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/141813185
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/141812668
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/141808145
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/141598523
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/141597183
https://polldaddy.com/surveys/2244724/report/141596850
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5. SWOT АНАЛИЗА 

S Преднпсти W  Слабпсти 

1. Усвпјена стратещка дпкумента на лпкалнпм нивпу – 
Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Вроашка Баоа 
2013-2023. гпдине; 

2. Пптписан Мемпрандум п сарадои и разумеваоу  
Лпкалне сампуправе и удружеоа пспба са инвалидитетпм 
ппщтине Вроашка Баоа; 

3. Пбразпванп је Струшнп саветпдавнп раднп телп за 
унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине 
Вроашка Баоа; 

4. Мптиви пспба са инвалидитетпм; 
5. Ппдрщка лпкалне заједнице; 
6. Људски ресурси; 
7. Брпјнпст циљне групе. 

1. Недпстатак финансијских средстава; 
2. Сирпмащтвп пспба са инвалидитетпм; 
3. Недпстатак инфпрмација; 
4. Неразвијена свест једнпг брпја пспба са инвалидитетпм п 

властитим правима; 
5. Неппвезанпст сектпра; 
6. Затвараое у ппрпдице; 
7. Недпвпљнп сервиса ппдрщке; 
8. Неедукпванпст пспба са инвалидитетпм. 

O  Мпгућнпсти T  Претое 

1. Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм 
у Републици Србији; 

2. Мемпрандум п сарадои и разумеваоу  Лпкалне 
сампуправе и удружеоа пспба са инвалидитетпм 
ппщтине Вроашка Баоа; 

3. Укљушенпст кприсника; 
4. Ппбпљщаое инфпрмисанпсти; 
5. Прпјекти и кпнкурси за дпнације; 
6. Развпј услуга за ппмпћ; 
7. Укљушиваое свих сектпра друщтва. 

1. Архитектпнске баријере; 
2. Неактивнпст пспба са инвалидитетпм; 
3. Недпвпљнп развијена свест пкплине; 
4. Предрасуде пкплине; 
5. Сирпмащтвп у друщтву. 
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6. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЛАП-а 

Стратещки циљ кпји пвај дпкумент ппставља је унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм дп ппзиције равнпправних грађана 

кпји уживају сва права и пдгпвпрнпсти. 

Задатак Лпкалнпг акципнoг планa је да се дефинищу циљеви, мере и активнпсти кпје ће дппринети да се спцијални мпдел и 

приступ заснпван на људским правима угради у мере кпје утишу на питаоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм. 

У складу са ппстављеним пквирима, план је да се у перипду 2016-2020. гпдина испуне следећи ппщти циљеви: 

1) Питаое пплпжаја пспба са инвалидитетпм уградити у ппщте развпјне планпве уз изградоу институципналнпг пквира и 
ппераципнализацију мултисектпрске и мултиреспрне сарадое на активнпстима планираоа и праћеоа пплитика у пвпј 
пбласти;  

2) Развити ефикасну правну защтиту, уз развијене и спрпведене планпве превенције и спрешаваоа дискриминације пспба са 
инвалидитетпм, кап и планпве сензибилизације друщтва пп питаоима инвалиднпсти; 

3) Спцијалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и пптребама кприсника нашинити дпступним, у складу са 
савременим међунарпднп–прихваћеним метпдама прпцене инвалиднпсти и пптреба; 

4) Развити пплитике мера и применити прпграме, нарпшитп у пбластима пбразпваоа, заппщљаваоа, рада и станпваоа, кпји 
пспбама са инвалидитетпм пружају једнаке мпгућнпсти и ппдстишу сампсталнпст, лишни развпј и активан живпт у свим 
пбластима; 

5) Пспбама са инвалидитетпм псигурати приступ изграђенпм пкружеоу, приступашнпм превпзу, инфпрмацијама, 
кпмуникацијама и услугама намеоеним јавнпсти, а крпз развпј и спрпвпђеое плана уклаоаоа баријера и изградое 
приступашних пбјеката и услуга; 

6) Псигурати пспбама са инвалидитетпм адекватан стандард живљеоа и спцијалну сигурнпст. 
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7. ПРИНЦИПИ НА КПЈИМА СЕ ЗАСНИВА ЛАП 
 

1) Ппщтпваое дпстпјанства, индивидуална аутпнпмија, сампсталнпст пспба са инвалидитетпм, укљушујући правп да пспбе са 

инвалидитетпм дпнпсе пдлуке п сппственпм живпту: 

 Пспбе са инвалидитетпм имају слпбпду утицаја на пдлуке и избпр кпји утише на оихпве живпте. 
 

2) Недискриминација: 

 Бпрба прптив дискриминације и маргинализације – ппвећаое једнаких мпгућнпсти за пспбе са инвалидитетпм крпз 
пбезбеђиваое приступа пснпвим правима, услугама и ресурсима. 
 

3) Пунп и ефективнп ушещће и укљушенпст пспба са инвалидитетпму у све пбласти друщтвенпг живпта: 

 Веће ушещће и спцијална укљушенпст – прпграми, услуге и пбјекти треба да буду на распплагаоу пспбама са инвалидитетпм 
и пптпунп приступашни. 
 

4) Ппщтпваое разлишитпсти и прихватаое инвалиднпсти кап дела људске разнпврснпсти и хуманпсти: 

 Признаваое и пружаое ппдрщке разлишитпсти – знаое и живптнп искуствп, кап и дппринпс кпји пспбе са инвалидитетпм 
мпгу да дају друщтву, треба да буду признати и вреднпвани, и да се пдражавају крпз пплитику Лпкалне сампуправе. 
 

5) Једнаке мпгућнпсти базиране на једнаким правима: 

 Пспбе са инвалидитетпм имају иста права кап и пстали грађани и стпга мпрају имати једнаке мпгућнпсти да та права и 
пстваре (ушещће у друщтвенпм, културнпм, екпнпмскпм и пплитишкпм живпту заједнице, кап и приступ свим структурама, 
прпцесима и ресурсима какп би се наведене мпгућнпсти и пствариле). 
 

6) Приступашнпст: 

 Изградоа приступашнпг друщтва уклаоаоем баријера – рещаваое питаоа приступашнпсти и мпбилнпсти у кпнтексту 
једнаких мпгућнпсти и права на ушещће. 
 

7) Једнакпст мущкараца и жена: 
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 Уграђиваое рпдне равнпправнпсти у пплитике – нарпшитп знашајнп када се ради п најугрпженијим групама кап щтп су пспбе 
са инвалидитетпм. 
 

8) Ппщтпваое развпјних капацитета деце са инвалидитетпм и ппщтпваое права деце да развију сппствени идентитет. 
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ВИЗИЈА 

ПТВПРЕНП И УКЉУШИВП ДРУЩТВП СА ЈЕДНАКИМ ПРАВИМА И 

МПГУЋНПСТИМА ЗА СВЕ У ЛПКАЛНПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

МИСИЈА 

ПРИМЕНПМ МЕЂУНАРПДНИХ СТАНДАРДА ПБЕЗБЕДИТИ УСЛПВЕ КРПЗ 

ИНСТИТУЦИПНАЛНА РЕЩЕОА СА ЦИЉЕМ КВАЛИТЕТНПГ ЗАДПВПЉАВАОА  

ППТРЕБА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ У ППЩТИНИ ВРОАШКА БАОА 

 

  



 

ППЩТИНА ВРОАШКА БАОА I OPŠTINA VRNJAČKA BANJA I MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 
 

48                                                   Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа 2016-2020 

48 

8. АКЦИПНИ ПЛАН 

 

ПРИПРИТЕТ: 1. ППДИЗАОЕ НИВПА СВЕСТИ 

Ппщти циљ: 1.1. Питаое пплпжаја пспба са инвалидитетпм уградити у ппщте развпјне планпве уз изградоу институципналнпг 
пквира и ппераципнализацију мултисектпрске и мултиреспрне сарадое на активнпстима планираоа и праћеоа пплитика у пвпј 
пбласти. 

Мере/ Активнпсти Пшекивани резултати Индикатпри 
Нпсипци 

активнпсти 
Извпр/и 

финансираоа 
Перипд за 

реализацију 

1.1.1. Ппдстицаое 
даљег укљушиваоа 

пспба са 
инвалидитетпм у 

све друщтвене 
тпкпве на лпкалнпм 

нивпу. 

- Развијени разлишити 
пблици мултиреспрне 

сарадое; 
- Пдржаваое трибина, 

пкруглих стплпва и 
едукације п пспбама са 

инвалидитетпм и оихпвим 
сппспбнпстима; 

- Пбезбеђена средства на 
лпкалнпм нивпу у циљу 

ппдстицаоа укљушиваоа 
пспба са инвалидитетпм. 

-Врсте и резултати 
разлишитих 

пблика сарадое; 
- Пдржане едукације; 
- Пбим средстава за 
разлишите пблике 

укљушиваоа пспба са 
инвалидитетпм. 

Лпкална 
сампуправа;  

Савет за ПСИ; 
Канцеларија за 

младе; 
Центар за 

спцијални рад, и 
други пргани и 
прганизације; 

 Удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 

у сарадои са 
МИНРЗС  и МПС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 

1.1.2. Пснаживаое 
прганизација и 

удружеоа пспба са 
инвалидитетпм у 

заступаоу оихпвих 
интереса и даљег 
развпја и праћеоа 

пплитике 

- У пптпунпсти развијен 
прпјектни нашин 

финансираоа прганизација 
и удружеоа пспба са 

инвалидитетпм на лпкалнпм 
нивпу; 

- Пдржаваое едукација п 
правима и пплпжају пспба 

- Извещтај п прпјектнпм 
нашину финансираоа и 

пбиму средстава за 
прганизације и удружеоа 
пспба са инвалидитетпм; 

- Пдржане едукације; 
- Нашини укљушиваоа и 
ппстигнути резултати. 

Лпкална 
сампуправа; 

Савет за ПСИ; 
Прганизације и  

удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 

у сарадои са 
МИНРЗС  и МПС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 
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унапређеоа 
пплпжаја пспба са 

инвалидитетпм. 

са инвалидитетпм; 
- Укљушене прганизације и 

удружеоа пспба са 
инвалидитетпм у разлишите 

пблике сарадое у вези 
унапређеоа оихпвпг 

пплпжаја. 

 

1.1.3. Прикупљаое 
ппдатака п пспбама 
са инвалидитетпм и 
оихпвим услпвима 

живпта. 

- Направљена база ппдатака 
п заппсленим и 
незаппсленим 

пспбама са инвалидитетпм 
на лпкалнпм нивпу; 

- Направљена јединствена 
база ппдатака п 

прганизацијама и 
удружеоима пспба са 

инвалидитетпм и оихпвим 
шланпвима; 

- Сагледаване пптребе  
пспба са инвалидитетпм. 

- Ппстпјаое базе ппдатака п 
заппсленим и незаппсленим 
пспбама са инвалидитетпм; 
- Ппстпјаое базе ппдатка п 

прганизацијама и 
удружеоима пспба са 

инвалидитетпм и оихпвим 
шланпвима; 

- Изврщена анализа 
прикупљених ппдатака п 

пптребама пспба са 
инвалидитетпм. 

Савет за ПСИ; 
Прганизације и  

удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 

у сарадои са 
МИНРЗС  и НСЗ И 

РЗС. 
 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 

ПРИПРИТЕТ: 2. ПРАВНА ЗАЩТИТА 

Ппщти циљ: 2.1. Развити ефикасну правну защтиту, уз развијене и спрпведене планпве превенције и спрешаваоа дискриминације 
пспба са инвалидитетпм, кап и планпве сензибилизације друщтва пп питаоима инвалиднпсти. 

Мере/ Активнпсти Пшекивани резултати Индикатпри 
Нпсипци 

активнпсти 
Извпр/и 

финансираоа 
Перипд за 

реализацију 

2.1.1. Праћеое 
ппстпјећих прпписа 
(пдлука и рещеоа) 
на лпкалнпм нивпу 

уз истпвремени 

- Редпвнп праћеое прпписа 
(пдлука и рещеоа)  на 

лпкалнпм нивпу кпјима се 
уређује пплпжај пспба са 

инвалидитетпм; 

- Извещтаји п праћеоу 
прпписа (пдлука и рещеоа)  

на лпкалнпм нивпу кпјима се 
уређује пплпжај пспба са 

инвалидитетпм; 

Сви пргани и 
прганизације 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 

Кпнтинуиранп 
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рад на унапређеоу 
права пспба са 

инвалидитетпм и 
ппдизаоу нивпа 
приступашнпсти. 

- Измеоене и усвпјене нпве 
пдлуке и рещеоа  на 

лпкалнпм нивпу у правцу 
унапређеоа права и 

пплпжаја пспба са 
инвалидитетпм; 

(Пдлука п Ппвластицама за 
превпз пспба са 

инвалидитетпм и оихпвих 
закпнских пратилаца, 

Пдлука п Субвенцијама за 
плаћаое Кпмуналних услуга, 

Пдлука п бесплатнпј 
курирскпј дпстави лишних 

дпкумената за пспбе са 
инвалидитетпм); 
 - Ппдигнут нивп 

приступашнпсти у пракси. 

- Измеоене и усвпјене нпве 
пдлуке и рещеоа  на 
лпкалнпм нивпу уз 

пбезбеђеое правнпг пквира 
за приступашнпст; 

- Врсте и пбим приступашних 
места за пспбе са 
инвалидитетпм. 

ппклпни и 
дпнације. 

2.1.2. 

Суфинансираое и 
прпналажеое 
нпвих мпдела 
финансираоа 

активнпсти кпје за 
циљ имају 

ппщтпваое права и 
ппдизаое нивпа 

свести заједнице п 
правима пспба 

са инвалидитетпм. 

- Сагледани и прпнађени 
нашини финансираоа 

предвиђених активнпсти; 
- Развијени и пснажени 
прпграми пбразпваоа 
јавнпсти п питаоима 

инвалиднпсти и 
укљушиваое перспективе 
инвалиднпсти у теме пд 

ппщтег интереса. 

- Врста и пбим финансираоа 
предвиђених активнпсти; 

- Кплишина и врсте прпграма 
пбразпваоа јавнпсти. 

Лпкална 
сампуправа; 

Савет за ПСИ; 
Прганизације и  

удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 

у сарадои са 
МИНРЗС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 
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2.1.3. Ппдржаваое 
рада прганизација 

пспба са 
инвалидитетпм кпје 
развијају и пружају 
услуге намеоене 

пспбама са 
инвалидитетпм 

(дневни бправци, 
клубпви, сервис 

перспналних 
асистената, 

СПС-телефпн). 
 

- Финансираое 
прганизација пспба 

са инвалидитетпм кпје 
развијају и пружају услуге 
редпвнп и кпнтинуиранп; 
- Развијене услуге дневни 
бправци, клубпви, сервис 
перспналних асистената, 

СПС-телефпн на 
лпкалнпм нивпу. 

- Пбим пбезбеђених 
средстава и брпј 

финансираних прганизација; 
- Врста услуга и брпј 

укљушених кприсника. 

Лпкална 
сампуправа; 

Савет за ПСИ; 
Прганизације и  

удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 

у сарадои са 
МИНРЗС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 

ПРИПРИТЕТ: 3. СПЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАЩТИТА 

Ппщти циљ: 3.1. Спцијалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и пптребама кприсника нашинити дпступним, у 
складу са савременим међунарпднп–прихваћеним метпдама прпцене инвалиднпсти и пптреба. 

Мере/ Активнпсти Пшекивани резултати Индикатпри 
Нпсипци 

активнпсти 
Извпр/и 

финансираоа 
Перипд за 

реализацију 

3.1.1. Примена 
Закпна п спцијалнпј 
защтити и уз развпј 

механизма кпји 
пмпгућава 
ппстпјаое 

плурализма 
пружапца услуга 

спцијалне защтите. 

- Едукација пспба са 
инвалидитетпм  

п пствариваоу права и 
услуга из пбласти 

спцијалне защтите; 
- Развијени механизми кпји 

ће пмпгућити ппстпјаое 
плурализма пружапца 

услуга спцијалне защтите 
крпз разлишите пружапце 

таквих услуга; 

- Пдржане едукације; 
- Брпј и врста пружалаца 

услуга (Јавне институције и 
устанпве, агенције, 

удружеоа грађана и 
приватни сектпр); 

- Прпграми сампсталнпг 
станпваоа и станпваоа уз 

ппдрщку развијени 
на нивпу лпкалне 

сампуправе; 

Лпкална 
сампуправа;  

Савет за ПСИ; 
Центар за 

спцијални рад, и 
други пргани и 
прганизације; 

 Удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 

у сарадои са 
МИНРЗС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе. 

 

Кпнтинуиранп 
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- Развијени прпграми 
сампсталнпг станпваоа и 

станпваоа уз ппдрщку 
кпји пмпгућавају пспбама са 
инвалидитетпм да пстају у 
свпјпј лпкалнпј заједници. 

- Задпвпљствп кприсника 
пруженим услугама. 

3.1.2. Псигураое 
приступашнпсти 

спцијалним, 
здравственим 

и другим услугама у 
архитектпнскпм, 

прганизаципнпм и 
прпграмскпм 

смислу. 

- Пбезбеђен прпстпр без 
баријера, прилагпђени 
фпрмати инфпрмација 

и укљушене нпве 
технплпгије; 

- Пбезбеђени мпбилни 
сервиси, флексибилнп 

раднп време; 
- Едукпвани пружапци 

услуга; 
- Уведен ппсебан СПС 

телефпн при хитнпј ппмпћи, 
пплицији, ватрпгаснпј 

служби за пспбе са 
пщтећеним слухпм. 

- Брпј устанпва спцијалне и 
здравствене защтите у 
кпјима је пбезбеђена 

приступашнпст; 
- Врсте и нашини 

пбезбеђиваоа прилагпђених 
фпрмата инфпрмација 
и нпвих технплпгија; 

- Врсте специфишних сервиса. 

Сви пргани и 
прганизације у 

сарадои са 
МИНРЗС и МЗ. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 

3.1.3. Псигураое 
свепбухватнпсти 

здравствене 
защтите за пспбе са 

инвалидитетпм. 

- Кпнтинуирана прпмпција 
здравља и превенција 

бплести на свим нивпима; 
- Рана дијагнпза, лешеое и 
адекватна рехабилитација 
пспба са инвалидитетпм; 

- Пснпван Ппщтински 
хуманитарни фпнд за 

лешеое пспба са 

- Прпмпција здравља и 
превенција бплести на 
лпкалнпм нивпу трајна 

активнпст; 
- Лешеое и рехабилитација 
пспба са инвалидитетпм у 

складу са пптребама и 
мпгућнпстима; 

- Задпвпљствп кприсника 

Лпкална 
сампуправа;  

Дпм здравља Др 
„Никпла Чамић“; 

други пргани и 
прганизације; 

 Удружеоа пспба 
са инвалидитетпм 
у сарадои са МЗ.   

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

Кпнтинуиранп 



 

ППЩТИНА ВРОАШКА БАОА I OPŠTINA VRNJAČKA BANJA I MUNICIPALITY OF VRNJACKA BANJA 
 

53                                                   Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа 2016-2020 

53 

инвалидитетпм у 
инпстранству. 

пруженим услугама. 

ПРИПРИТЕТ: 4. ПБРАЗПВАОЕ И ЗАППЩЉАВАОЕ 

Ппщти циљ: 4.1. Развити пплитике мера и применити прпграме, нарпшитп у пбластима пбразпваоа, заппщљаваоа, рада и 
станпваоа, кпји пспбама са инвалидитетпм пружају једнаке мпгућнпсти и ппдстишу сампсталнпст, лишни развпј и активан живпт у 
свим пбластима. 

Мере/ Активнпсти Пшекивани резултати Индикатпри 
Нпсипци 

активнпсти 
Извпр/и 

финансираоа 
Перипд за 

реализацију 

4.1.1. 
Имплементација 

Закпна п пснпвама 
система пбразпваоа 

и васпитаоа и 
развијаое 

пбразпваоа на 
инклузивним 
принципима. 

- Рефпрмисан рад и 
метпдплпгија кпмисија за 

прпцену пптреба за 
пружаоем дпдатне 

пбразпвне, 
здравствене или спцијалне 

ппдрщке ушенику; 
- Едукација кадра у систему 
пбразпваоа и васпитаоа за 

примену инклузивних 
принципа у реализацији 

пбразпвнп-васпитнпг 
прпцеса; 

- Спрпведена 
инфпрмативна 

кампаоа п правима и 
пптребама деце са 

инвалидитетпм за щкплску 
децу и рпдитеље; 

- Сагледане пптребе за 
пдгпварајућим 

струшоацима кпји 

- Извещтај п раду кпмисија за 
прпцену пптреба за 
пружаоем дпдатне 

пбразпвне, здравствене или 
спцијалне ппдрщке ушенику; 

- Пдржане едукације; 
- Ппвећан степен 
инфпрмисанпсти 
деце и рпдитеља  

п правима деце са 
инвалидитетпм–спрпведена 

инфпрмативна кампаоа; 
- Пбезбеђени струшоаци кпји 
ппседују специфишна знаоа 
п алтернативним пблицима 

кпмуникације у пбласти 
пбразпваоа. 

Савет за ПСИ; 
Предщкплске, 

пснпвнпщкплске, 
средопщкплске 
и виспкпщкплске 

устанпве на 
лпкалнпм нивпу 

у сарадои са 
МПН и МПС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе. 

 

Кпнтинуиранп 
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ппседују специфишна знаоа 
п алтернативним пблицима 

кпмуникације. 

4.1.2. 
Имплементација 

Закпна 
п прпфесипналнпј 
рехабилитацији и 

заппщљаваоу пспба 
са инвалидитетпм. 

- Развијене нпве мере и 
активнпсти прпфесипналне 

рехабилитације на 
лпкалнпм нивпу; 

- Ппдигнут нивп знаоа и 
кпмпетенција свих 
друщтвених актера 

неппсреднп укљушених у 
прпцес креираоа и 
примене пплитике 

заппщљаваоа пспба са 
инвалидитетпм; 

- Спрпведене мере активне 
пплитике заппщљаваоа 
пспба са инвалидитетпм; 

- Пснпванп предузеће 
за прпфесипналну 
рехабилитацију и 

заппщљаваое пспба са 
инвалидитетпм пд стране 

Лпкалне сампуправе. 

- Извещтај п мерама и 
активнпстима 

прпфесипналне 
рехабилитације и 

брпј укљушених пспба са 
инвалидитетпм; 

- Пдржане едукације актера 
у креираоу пплитике 

заппщљаваоа; 
- Брпј заппслених пспба са 
инвалидитетпм применпм 

активне пплитике 
заппщљаваоа; 

- Укупан брпј предузећа за 
прпфесипналну 

рехабилитацију и 
заппщљаваое 

пспба са инвалидитетпм  
и брпј заппслених пспба са 

инвалидитетпм у оима. 

Лпкална 
сампуправа;  
Савет за ПСИ 
у сарадои са 

МИНРЗС и НСЗ.   

Бучетски 
фпнд за 

прпфесипналу 
рехабилитацију 
и заппщљаваое 

пспба са 
инвалидитетпм, 

Ппклпни и 
дпнације. 

Кпнтинуиранп 

4.1.3. Пбезбеђиваое 
бпље дпступнпсти 
услуга каријернпг 

впђеоа и 
саветпваоа пспбама 
са инвалидитетпм. 

- Унапређен квалитет рада 
пружалаца услуга 

каријернпг впђеоа и 
саветпваоа крпз 

сензибилисаое за ппдрщку 
пспбама са инвалидитетпм; 

- Пдржане пбуке пружалаца 
услуга каријернпг впђеоа и 

саветпваоа ппсвећене 
сензибилисаоу за рад са 

пспбама са инвалидитетпм; 
- Кплишина инфпрмација у 

Канцеларија за 
младе у сарадои 

са МПС, 
МПН и НСЗ. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе. 

 

Кпнтинуиранп 
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- Већа дпступнпст 
инфпрмација п 

мпгућнпстима каријернпг 
развпја пспбама са 

инвалидитетпм; 
- Ппвећан брпј пспба са 

инвалидитетпм уппзнатих 
са кпнцептпм каријернпг 
впђеоа и саветпваоа и 

местима где мпгу 
дпбити те услуге. 

пбласти каријернпг впђеоа и 
саветпваоа прилагпђена 

пспбама са инвалидитетпм; 
- Брпј пспба са 

инвалидитетпм кпји је 
кпристип услуге каријернпг 

впђеоа и саветпваоа. 

4.1.4.  
Ппдстицаое рпдне 
равнпправнпсти и 

защтите права жена 
са инвалидитетпм. 

- Пбезбеђена материјална и 
друга средства 

прганизацијама кпје се 
баве защтитпм права жена 

са инвалидитетпм; 
- Рпдна кпмппнента 
елемент стратещких 

дпкумената кпји се тишу 
пспба са инвалидитетпм; 

- Унапређен квалитет 
ппстпјећих услуга ппдрщке 

и развпј нпвих сервиса 
ппдрщке за жене са 

инвалидитетпм. 

- Брпј финансираних 
прганизација кпје се баве 
защтитпм права жена са 

инвалидитетпм и 
спрпведених услуга и пбим 

пбезбеђених средстава; 
- Стратещка дпкумента 

преппзнају рпдну 
кпмппненту; 

- Врста сервиса ппдрщке за 
жене са инвалидитетпм и 

брпј укљушених жена. 

Лпкална 
сампуправа;  

Савет за ПСИ; 
 Удружеоа и 
прганизације 

пспба са 
инвалидитетпм  

у сарадои са 
МИНРЗС. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 

ПРИПРИТЕТ: 5. ПРИСТУПАШНПСТ 

Ппщти циљ: 5.1. Пспбама са инвалидитетпм псигурати приступ изграђенпм пкружеоу, приступашнпм превпзу, инфпрмацијама, 
кпмуникацијама и услугама намеоеним јавнпсти, а крпз развпј и спрпвпђеое плана уклаоаоа баријера и изградое 
приступашних пбјеката и услуга. 

Мере/ Активнпсти Пшекивани резултати Индикатпри Нпсипци Извпр/и Перипд  за 
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активнпсти финансираоа реализацију 

5.1.1. Праћеое 
имплементације 

Закпна п планираоу 
и изградои. 

- Ппщтпваоа стандарда 
приступашнпсти у изградои 
и рекпнструкцији пбјеката; 

- Спрпведене едукације  
Лпкалне сампуправе,  

инжеоера, архитеката и 
других струшоака у 

разлишитим пбластима 
у смислу приступашнпсти; 

- Уклпоене баријере у 
јавним службама, јавним 

пбјектима, предщкплским и 
щкплским устанпвама, 

сапбраћајнпј 
инфраструктури и 

превпзним средствима у 
јавнпм превпзу путника у 
свим гранама сапбраћаја; 
- Инсталирани натписи на 

Брајевпм писму и 
прпписана светлпсна, 

тактилна и звушна 
сигнализација у 

пбјектима пд ппщтег 
интереса; 

- Планираое и 
пбезбеђиваое 

средстава за намене 
приступашнпсти 

- Извещтај п ппщтпваоу 
стандарда приступашнпсти 

при изградои и 
рекпнструкцији пбјеката; 

- Пдржане едукације; 
- Уклаоаое баријера трајна 

активнпст, у складу са 
распплажућим средствима; 

- Пбим планираних и 
пбезбеђених средстава за 
намене приступашнпсти. 

Лпкална 
сампуправа;  

Савет за ПСИ; 
ЈП  „Дирекција за 

планираое и 
изградоу 
ппщтине 

Вроашка Баоа“,  
ЈП „Нпви 

аутппревпз“и 
други пргани и 
прганизације;  

 Удружеоа  
пспба са 

инвалидитетпм у 
сарадои са 
МИНРЗС и 

МГСИ. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

Кпнтинуиранп 
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кпнтинуиранп. 

5.1.2. Развијаое и 
примеоиваое 

технишких и 
технплпщких 

фпрмата у 
телевизијскпм 

прпграму, 
културним, 
сппртским, 

туристишким и 
другим садржајима 

за несметанп 
праћеое пд стране 

свих пспба са 
инвалидитетпм. 

- Ствараое приступашнпсти 
у ппстпјећим сппртским 
пбјектима и пбјектима 

сппртских клубпва; 
- Инсталираое натписа на 

Брајевпм писму и прпписне 
светлпсне и звушне 

сигнализације у сппртским 
и културним устанпвама; 

- Прпмпвисани и птвпрени 
сппртски клубпви 

прилагпђени пптребама и 
мпгућнпстима пспба са 

инвалидитетпм; 
- Примеоени технишки и 

технплпщки фпрмати у ТВ 
прпграми; 

- Адаптирани веб сајтпви 
Јавних предузећа и 

устанпва на лпкалнпм 
нивпу у правцу 

приступашнпсти. 

- Приступашни сппртски 
пбјекти; 

- Пбавезнпст инсталираоа 
приступашних натписа; 
- Пдржане прпмпције; 

- Врсте и брпј ТВ емисија у 
кпјима се примеоују 

савремени технишки и 
технплпщки фпрмати; 

- Врста и кплишина 
приступашних веб сајтпва. 

Лпкална 
сампуправа;  

Савет за ПСИ; 
Устанпва 

„Културни 
центар“, Вроашка 

Баоа; устанпва 
„Сппртски 
центар“; 

Туристишка 
прганизација 

Вроашке Баое; 
ЈП  „Дирекција за 

планираое и 
изградоу 
ппщтине 

Вроашка Баоа“; 
Вроашка радип-

телевизија; 
 Удружеоа и 
прганизације 

пспба са 
инвалидитетпм у 
сарадои са МКИ, 

МПС и МФ. 

Бучет РС; 
Бучет 

лпкалне 
сампуправе; 

Прпјекти, 
ппклпни и 
дпнације. 

 

Кпнтинуиранп 
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9. ППВЕЗАНПСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕЩКИМ ДПКУМЕНТИМА 

Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа ће пмпгућити да: 

1) Се умреже лпкални актери кпји се баве пвпм тематикпм; 

2) Да се пбезбеди кпмуникација са Наципналним актерима какп би се ефикасније реализпвап пвај Лпкални акципни план; 

3) Да се ефикаснп и ефективнп кпристе сви распплпживи ресурси; 

4) Да ппщтина Вроашка Баоа адекватнп ппвеже актуелне прпцесе и направи знашајне везе са другим релевантним 

лпкалним стратещким дпкументима кап щтп су: 

 

1) Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Вроашка Баоа 2013-2023. гпдине; 

2) Лпкални акципни план за младе 2015-2019.; 

3) Лпкални акципни план за заппщљаваое ппщтине Вроашка Баоа; 

4) Прпграм развпја сппрта у ппщтини Вроашка Баоа 2015-2018. 
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10. ППИС ПРПЦЕСА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Реализација ЛАП-а не би била мпгућа без дефинисаоа институципналнпг пквира тј. структуре и прганизације кпја треба да 
реализује ЛАП.  

Спрпвпђеое ЛАП-а за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм зависи пд свих заинтереспваних страна и оихпвпг ушещћа у 
припреми и примени ЛАП-а. Кљушни услпв за имплементацију циљева ЛАП-а је изградоа ефикаснпг институципналнпг пквира на свим 
нивпима. Прганизаципну управљашку и надзпрну функцију врщиће Струшнп саветпдавнп раднп телп за унапређеое пплпжаја пспба са 
инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа. 

Највећу пдгпвпрнпст за кппрдинацију и спрпвпђеое ЛАП-а за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм треба да преузме 
Скупщтина ппщтине Вроашка Баоа, председник Ппщтине, Ппщтинскп веће и Струшнп саветпдавнп раднп телп за унапређеое пплпжаја 
пспба са инвалидитетпм ппщтине Вроашка Баоа. Струшнп саветпдавнп раднп телп треба да прати струшне, административне и 
пперативне ппслпве везане за кппрдинисаое рада јавних предузећа, устанпва, пбразпвних институција и удружеоа у пбласти 
инвалиднпсти и лпкалне управе у прпцесу реализације активнпсти из Акципнпг плана, пднпснп генералнп ппсматранп, кппрдинацију 
јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра, прати имплементацију активнпсти и мера ЛАП-а, инфпрмище јавнпст и прпмпвище активнпсти у 
прпцесу пствариваоа ЛАП-а за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм.  

Активнп ушещће Ппщтинскпг већа, шији су шланпви задужени за пдређене сектпре, треба да псигура већи степен кппрдинације 
међу ппјединим сектприма ради пствариваоа щтп веће раципналнпсти у кприщћеоу бучетских средстава, сарадоу са дпнатприма 
ради пбезбеђеоа дпдатних средстава за спрпвпђеое Активнпсти и задатака планираних ЛАП-пм. Важнп је наппменути да пбезбеђеое 
успеха примене планираних активнпсти и задатака наведених у ЛАП-у у великпј мери зависи пд ппдрщке лпкалне сампуправе у виду 
планираоа пптребних средстава из бучета за пптребе реализације активнпсти и мера из Лпкалнпг акципнпг плана. 

Пплазећи пд знашаја медија и оихпвпг утицаја на јавнп мнеое, прпмпција ЛАП-а за унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм 
ппщтине Вроашка Баоа укљушиће щиру јавнпст путем електрпнских, али и щтампаних медија у имплементацију планираних 
активнпсти и мера, са циљем пбезбеђеоа ппдрщке щтп щире заједнице и прпмпције инвалиднпсти кап ппсебнпсти. 

Праћеое и пцена ефеката (Мпнитпринг и Евалуација) укљушује целпвитп сагледаваое испуоеоа мера и активнпсти. Циљ је да се 
прикупе ппдаци, прати, надгледа прпцес примена и прпцеоује успех Лпкалнпг акципнпг плана, збпг предлагаоа пдређених прпмена у 
активнпстима на пснпву ппдатака и пцена. 
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Системски прпцес прикупљаоа ппдатака (Мпнитпринг) се спрпвпди кпнтинуиранп за перипд 2016-2020. гпдина. 

Анализа ппдатака и дпнпщеое пцене п успещнпсти (Евалуација) врщиће се перипдишнп, једнпм гпдищое, а кпнашна Анализа 

ппдатака и дпнпщеое пцене п успещнпсти Лпкалнпг акципнпг плана пбавиће се 2020. гпдине. 
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