
 
 

Извештај са састанка са организацијама цивилног друства општине 
Врњачка Бања 

 

Тим за израду Нацрта одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину, одржао је још 
један консултативни састанак 1.10.2020. године. Састанак је одржан са представницима 
организација цивилног друштва (ОЦД). Овим састанком је и овај важан сектор за општину 
Врњачка Бања добио прилику да својим предлозима и сугестијама утиче на формирање 
општинског буџета за 2021. годину.           
 
У непосредном контакту са представницима цивилног сектора, члан Радне групе за процес 
партиципације, господин Владимир Стаменчић из Одсека за финансије,  одговарао је на 
постављена питања и давао је потребна објашњења у вези са представљеним предлозима 
присутних ОЦД представника.  
 
И поред већег броја пројеката које су различити представници цивилног сектора изнели на 
састанку, сви присутни су се на неки начин сложили да је област социјалне заштите најважнија 
тема коју је потребно уградити у Нацрт одлуке у буџету за 2021. годину и то посебно у делу 
збрињавања болесних, ометених у развоју и социјално угрожених.  
 
У наставку је кратак опис предлога које су представници ОЦД-а изнели на састанку: 

 Горан Арсић - Удружење пчелара Врњачке Бање – председник Удружења.  

Удружењу пчелара недостаје погон за прераду воска, стога би финансирање једне 

овакве иницијативе било од користи свим члановима. Такође, потребно је усмеравати 

засаде у општини на медоносно биље, ради пчела и њиховог опстанка и то пре свега 

питомог кестена и багремца.  

Господин Арсић је добио информацију да се локална самоуправа не може упуштати у 

пројекте удружења финансирањем иницијатива, као што је погон за прераду воска, јер су 

то пројекти приватних власника, али да је могуће помоћи Удружењу техничком подршком 

да се пројекат припреми за конкурисање код донатора. 

 Ракић Љубомир – председник Савеза самостаних синдиката општине Врњачка Бања 

Савез спроводи пројекат стручне праксе за младе у сарадњи са швајцарском 

организацијом, чији је оснивач Влада Швајцарске и приватни синдикати, са циљем да се 

млади са територије општине Врњачка Бања узраста од 18-30 година шаљу на стручну 

праксу код представника приватног сектора, ради олакшавања проналажења 

запослења. Мера се спроводи у сарадњи са Националном службом за запошљавање. 

Након 8 година спровођења овај пројекат је у својој последњој години. Предлог је да 

финансирање овог пројекта преузме локална самоуправа и да у годишњем будџету за 

ову сврху одвоји од 2-2.500.000 РСД за наставак праксе која доноси добит младима са 

територије општине. Око 30% младих налази стално запослење на овај начин, стога је 



 
важно да локална самоуправа размотри наставак спровођења ове мере сопственим 

средствима.  

Представник Одсека за финансије Владимир Стамечић је упознао представника Савеза да 

се оваква мера већ спроводи преко Националне службе за запошљавање преко годишњег 

Акционог плана за запошљавање са вероватно већим средствима од поменутих, тако да ће 

увођење мере као посебног програма у буџету бити отежано, ако не и немогуће. Закључак 

је да се повећају средства за ову меру на годишњем нивоу.   

 Центар за децу и омладину – Валентина Крстић  

Центар за децу и омладину настоји да својим едукативним, забавним и креативним 

активностима развија таленте код деце и омладине. Пројекте које Центар спроводи 

углавном финансирају министарства, међутим кроз свој рад са омладином примећују да 

након завршене средње школе или факултета млади немају умеће да примене теоретско 

знање које су усвојили. Младима је потребно да усаврше своје вештине, па је стога 

потребно финансирати додатне обуке у средњим школама кроз ангажовање предавача 

са искуством ради њиховог даљег упознавања са конкретним вештинама и умећима. 

Предлог удружења је да локална самоуправа определи средства за допунско и додатно 

образовање и културу, за финансирање оваквих активности. Ово може бити и мера 

годишњег Акционог плана за запошљавање под називом „стварање услова за 

оспособљавање младих за запошљавање и самозапошљавање у руралним и градској 

средини“.  

Такође, на основу истраживања које је рађено приликом израде стамбене стратегије 

општине Врњачнка Бања, дошло се до закључка да је потребно да се за потребе 

корисника Центра за социјани рад изграде стамбене јединице. У ову категорију спадају и 

одрасли и деца са посебним потребама, који немају решено стамбено питање. Стамбена 

стратегија је општински документ, тако да би реализација овог пројекта имала основа и у 

стратешком документу. 

Такође, важно је да се за све људе који су у стању инвалидитета било менталног или 

физичког обезбеди/изгради неки центар или дом у коме би ове особе могле да проводе 

део дана или да трајно станују. На пример, деца са аутизмом која нису самостална за 

живот, морају се збринути негде након смрти својих родитеља стога је реализација 

оваквог пројекта од суштинског значаја. Изградња оваквог објекта би обезбедила и 

финансијску одрживост породица, јер би смештањем особа са посебним потребама у 

неки дневни центар њихови родитељи могли да раде. За овакве особе је потребно 

обезбедити и персоналне асистенте. Ово би била нова мера „становање уз подршку“ о 

којој је потребно размишљати у оквиру социјалне заштите.   

 Удружење родитеља деце ометене у развоју (УРОДОР) – Милинка Ђорђевић  

Удружење се тренутно бори за изградњу дневног боравка за децу ометену у развоју. Ово 

је веома важан пројекат који је стављен на списак пројеката који се може финансирати из 



 
пореза грађана (у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину“), али се још увек не зна 

да ли ће предлог бити усвојен. Пројекат подразумева изградњу дневног центра за особе 

са посебним потребама, али би у оквиру њега могла да се искористи и изградња 

смештајних јединица за све особе са посебним потребама, што је у вези и са пројектом 

поменутим од стране Центра за децу и омладину. Идеја је да се у оквиру објекта нађе и 

тзв. „предах смештај“ где корисници Центра могу да дођу и бораве приликом кратког 

одсуства њихових родитеља у случају болести или неодложног путовања. У сваком случају, 

да би се имплементирале услуге Удружења које су намењене овој категорији 

становништва неопходна је изградња објекта.  

  Коло српских сестара – Хилда Живковић   

Црвени крст нема Народну кухињу и то би требало успоставити што пре. Потребно је да 

се Колу српских средстава врати простор на локацији код болнице са адаптацијом објекта. 

Или да се обезбеди неки простор ради реализације њихових активности. Храна за 

најугроженије се може обезбедити и из хотела и продавница, јер се велика количина 

хране баца, посебно у великим системима када је њен рок при крају. Да би се овакве или 

сличне активности реализовале потребна је подршка локалне самоуправе у договорима са 

трговинским ланцима. 

Представник Одсека за финансије Владимир Стамечић је нагласио да локална самоуправа 

не може учествовати у правним поступцима враћања имовине приватним лицима, већ да 

је то могуће радити само за државну или имовину локалне самоуправе према Закону о 

јавној својини.  

 


