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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ШТИНЕ 

 општине Врњачка Бања на 
аној 15.1.2008.године, која 
ица од 25.12.2007.г. и 
основу  Националне 

лне заштите Републике 
 РС бр. 108/05) и чл. 23. 
Врњачка Бања (Сл.лист 
р.24/04), донела је  

РАТЕГИЈУ  
ИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
АЧКА БАЊА 2008-2012 

 

шегодишњег рада на 
ма социјалне заштите у 
 Влада је крајем 2005. 
тратегију развоја социјалне 
е до сада највећи део 
врђивање права у области 
е, одлучивања о начину 
ња и потребним средствима 
 нивоу Републике, а с 
ан од стратешких праваца 
ентрализација система 
, општинама је пружена 
ктикујући методологију и 
планирања битно унапреде 
својих грађана. Ефикасан 
аштите на нивоу општине 
ба да одговори на стварне 
 новим околностима и да 
е и маргинализоване 
пе којима је неопходна 
ћ наше заједнице, као и 
 у стању да учешћем у 
вности обезбеде своју 
адом Стратегије развоја 
оставке за организован и 
 дефинисаним стратешким 
љевима.  
ет за социјалну политику је 
2007. године као део 

јкта планирања локалних 
 заштите – ПЛУС“, 

заједничког пројекта Министарства рада и 
социјалне политике, Програма Уједињених 
нација за развој и Европске агенције за 
реконструкцију. Савет има 9 чланова - 
представника локалне самоуправе, јавних 
институција и удружења грађана и уз 
менторску подршку ангажовану од стране 
Програма Уједињених Нација за развој  
(УНДП) спровео је процес стратешког 
планирања у периоду јун-октобар 2007. 
године. 

 
УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКA ОПШТИНЕ 

 Општина Врњачка Бања се попут 
многих у Србији суочава са тешком 
економском ситуацијом која за последицу има 
високу стопу незапослености, све већи 
проценат социјално угроженог становништва 
и сиромаштва. Овако комплексна ситуација 
захтева организован и плански приступ 
решавању проблема и мобилизовање свих 
расположивих ресурса заједнице. Процес 
планирања није ништа друго до инструмент у 
функцији ефикаснијег одлучивања о важним 
питањима на оптимализацији расположивих 
ресурса и искоришћавању могућности у 
складу са трендовима развоја наше општине 
 Да бисмо ефикасно решавали 
нагомилане проблеме, морамо имати јасну 
визију развоја наше локалне заједнице. Она 
треба да послужи као смерница за будућност 
око које су окупљени сви субјекти и чиниоци 
локалног развоја. 
 Ефикасност развоја локалне заједнице 
поред економског аспекта огледа се и у 
развијености система социјалне заштите одн. 
система подршке и помоћи оним нашим 
грађанима који због неке неповољне ситуације 
у животу нису у стању да себи обезбеде живот 
достојан човека. Планирање развоја социјалне 
заштите на нивоу општине је веома битан 
чинилац јер показује одговорност локалне 
власти према грађанима. 
 Стратешки план развоја социјалне 
заштите општине Врњачка Бања је први корак  
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који треба да створи предуслове за ефикасан и 
успешан развој услуга за различите категорије 
грађана којима је таква услуга потребна. 
Посебну вредност читавом процесу даје 
чињеница да су у настанку овог документа 
учествовали како представници локалне 
самоуправе, као будућег носиоца активности 
када су у питању локалне услуге социјалне 
заштите и то како у погледу финансирања и 
планирања тако и имплементације и 
континуираног побољшања квалитета услуга, 
такође и представници осталих јавних служби 
на општинском нивоу као и представници 
удружења грађана.  

Овај стратешки план је усаглашен са 
стратешким документима вишег хијера-
рхијског ранга, пре свега Стартегијом развоја 
социјалне заштите и Стратегијом смањења 
сиромаштва и предвиђен је да прати њихову 
институционализацију. Усаглашеност се 
огледа у поштовању већ дефинисаних 
секторских приоритета са развојним правцима 
који подразумевају и институционалну 
реформу.  

Како је стратегија, «жива ствар», 
подложна сталним променама и надоградњи 
предлози пројеката нису дати конкретно већ ће 
зависити од листе приоритета коју одредити 
општина Врњачка Бања и могућности њиховог 
финансирања и имплемантације.  

Стратегија развоја социјалне заштите 
заједно са Програмом развоја општине 2005-
2015 године као општијим документом, као и 
решеност локалних власти да подрже све 
процесе који могу да унапреде живот грађана 
залога су да ће Врњачка Бања постати једно од 
лепших места за живот, рад и одмор у Србији. 

Будимо поносни на своју традицију и 
порекло, сачувајмо богато наслеђе и учинимо 
заједнички напор да Врњачка Бања поново 
заблиста пуним сјајем. 

 
ВИЗИЈА, МИСИЈА И ПРИНЦИПИ 
 
ВИЗИЈА 

Визија Општине Врњачка Бања је да се 
кроз убрзани развој формира одрживи и 
стабилан систем услуга социјалне заштите и 
функционалних  социјалних сервиса, постигне 
пуна заштита маргинализованих и најрањи-
вијих друштвених група и побољша укупни 
социјални статус грађана на личном, породи-
чном и ширем социјалном плану. 
 
МИСИЈА  

У реализовању стратегије развоја 
система социјалне заштите Општина ће имати 
улогу лидера и координатора а у партнерству  

са свим релевантним актерима, са једне стране 
на регионалном и државном нивоу, са НВО 
сектором и потенцијалним донаторима, као и 
на локалном нивоу са свим локалним 
институцијама и установама а уз активно 
учешће грађана. Квалитет услуга социјалне 
заштите биће подигнут на виши ниво кроз 
увођење иновативних програма и омогућавања 
приступа расположивим општинским 
фондовима, остварење партнерских односа и 
међуопштинске сарадње, поштовање усвоје-
них стандарда, перманентно образовање 
кадрова као и охрабривање и оснаживање 
приватног сектора и грађанских иницијатива. 
Проценама и континуираним праћењем 
потреба корисника, адекватно ће се планирати 
перманентна реализација и евалуација процеса 
пружања услуга поједницима и циљним 
друштвеним групама. 
 
ПРИНЦИПИ 
 
ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКОГ 
ПЛАНА 

• Усаглашеност са националним 
стратешким документима 

• Мултидисциплинарни и међусекторски 
приступ 

• Транспарентност процеса припремања 
и доношења Стратешког плана 

• Демократско одлучивање 
• Специфични, мерљиви и оствариљиви 

циљеви 
• Дугорочна перспектива  

 
ПРИНЦИПИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

• Заснованост услуга на потребама 
корисника у заједници 

• Партнерство локалне самоуправе и 
локалних институција и удружења 
грађана у пружању услуга 

• Одрживост у пружању услуга 
• Једнакост у доступности услуга 
• Континуирани рад на подизању 

компетентности пружалаца услуга 
• Активно учешће грађана 

 
КОНТЕКСТ - АНАЛИЗА ОКРУЖЕЊА 
 
1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

У дoлини зaпaднe Moрaвe, нa сeвeрним 
пaдинaмa Гoчa (1.147 мнв), 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) 
прoстирe сe oпштинa Врњaчкa Бaњa,  
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нajпoзнaтиje бaњскo лeчилиштe у Србиjи, 
бaњa првoг стeпeнa, мeђунaрoднoг рaнгa, 
цeнтaр интeгрaлнe туристичкe рeгиje. Нa 
прoстoру oд 239 км2, у 14 нaсeљa, пo пoпису из 
2002. гoдинe, живи 26.492 стaнoвникa.  

Oбухвaтajући прoстoр срeдњeг пoљa 
Зaпaднoг пoмoрaвљa, oпштинa Врњaчкa Бaњa 
сe нaлaзи нa инфрaструктурнoм кoридoру 
Kрaљeвo - Kрушeвaц. Прoстoрнo, oпштинa 
Врњaчкa Бaњa припaдa групи мaњих oпштинa 
у Србиjи. У нeпoсрeднoм je тeритoриjaлнoм 
кoнтaкту сa oпштинaмa Kрaљeвo, Tрстeник и 
Aлeксaндрoвaц, сa кojимa je инфрaструктурнo 
вeoмa дoбрo пoвeзaнa. Maгистрaлним 
жeлeзничким и путним прaвцeм пoвeзaнa je 
прeкo Kрaљeвa и Kрушeвцa сa свим oстaлим 
пoдручjимa у Србиjи, a путeм прeкo Гoчa и 
нeпoсрeднo сa Aлeксaндрoвцeм. 

 
 
2. ПОПУЛАЦИОНА СТРУКТУРА 
 Општина Врњачка Бања обухвата 
простор oд 239 км2 на коме живи 26.492 
стaнoвникa или 111 стaнoвникa нa км2, што je 
незнатно изнад републичког просека. У 
последње четири деценије присутан је благи 
тренд повећања густине насељености (1953. 
године износила је 72,8; 1971. године 91,8; 
1981. године 102,4 и 2002. године 111 
становника на км2 ).  
 Kрeтaње стaнoвништвa нa пoдручjу 
oпштинe Врњачка Бања, пoрeд aпсoлутнoг 

повећања стaнoвништвa, кaрaктeришу три 
oснoвнe дeтeрминaнтe: 
(a) механички прилив, (б) негативни природни 
прираштај и (в) демографско пражњење 
брдско-планинског подручја. 
 Основно обележје демографских 
кретања општине Врњачка Бања јесте низак 
природни прираштај, тако да више није 
осигурана ни проста репродукција становни–
штва. Стопа прирoднoг прирaштaja, бележи 
негативан тренд од 1991. године са изузетком 
1992. и 1996. године када је она позитивна и 
износи 1,80/00, односно 0,10/00. У периоду од 
1997. године стопа природног прираштаја 
константно опада са –1,80/00 (1997.)  на чак – 
4,20/00  (2000), да би се 2003. године вратила на 
ниво од –1,80/00. Негативна  стопа природног 
прираштаја у дужем временском периоду 
указује на проблем депопулације, односно 
"беле куге". 
 Нa тeритoриjи oпштинe Врњачка Бања 
рeгистрoвaнo je око 877 (3,3%) избeглих лица, 
што се намеће као битан социјални проблем. 
Важно је истаћи да пописом нису обухваћена 
расељена лица са Косова и Метохије, а којих 
на подручју ове општине према последњој 
евиденцији има чак 2.816. 

Старосна структура становништва 
општине Врњачка Бања све више има 
карактеристике «регресивног», односно 
старијег типа становништва, будући да се 
смањују фертилни и омладински контингент 
становништва, што се може уочити из облика 
старосне пирамиде за 2002. годину. 

 
95+

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

starost

020040060080010001200 0 200 400 600 800 1000 1200

m

старост  
Старост Укупно Жене Мушкарци 

Број жена 
на 100 

мушкараца 
Укупно 100,0 100,0 100,0 107 

0-4 4,4 4,8 4,0 89 
5-9 5,1 5,4 4,9 97 

10-14 6,0 6,3 5,8 98 
15-19 6,4 6,5 6,2 100 
20-24 6,6 7,0 6,3 97 
25-29 6,2 6,1 6,2 108 
30-34 6,0 6,2 5,9 102 
35-39 6,4 6,6 6,2 100 
40-44 7,2 7,3 7,1 103 
45-49 8,5 8,7 8,3 102 
50-54 7,2 7,1 7,3 109 
55-59 4,6 4,4 4,8 118 
60-64 6,2 6,1 6,4 112 
65-69 6,8 6,7 6,9 110 
70-74 5,8 5,5 6,1 119 
75+ 5,3 4,3 5,5 138 

непознато 1,2 1,1 1,3 130 

 uwko
xensko
мушко 
женско 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Страна 4       -   Број 1.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          18. јануар  2008. 
 

 

 
Такође, промене у броју становника по 

појединим старосним групама у међупописном 
периоду 1991-2002. указују на процес старења  
становништва, па се тако контингент старог 
становништва изнад 65 година у посматраном 
периоду повећао за око 54%. 

Посматрајући становништво по великим 
старосним групама, закључак је да се иначе 
ниско учешће младог становништва и  
даље смањује. У складу с тим може се рећи да 
на 100 становника узраста до 15 година долази 
115 становника старијих од 65 година. 

Доминантан број становника спада у 
категорију радно способног становништва,  
што се може узети у обзир као значајан развојни 
потенцијал. 

КРЕТАЊЕ НАРОДНОГ ДОХОТКА  ПО СТАНОВНИКУ
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У образовној структури становништва 
старог 15 и више година на подручју Врњачке 
Бање (2002.), завршена средња школа је 
најчешћи вид образовања код оба пола (43% 
становника), на другом месту је основно 
образовање (23% углавном старијег слоја 
становништва), док је 10% (2.326) становништва 
општине са вишом и високом стручном 
спремом. Значајно је напоменути да је скоро 
50% становништва општине на нивоу основног 
и нижег образовања, што неспорно захтева веће 
ангажовање на образовању становништва кроз 
доквалификацију, преквалификацију и програме 
перманентног образовања.  
 Иако је забележен тренд смањења броја 
неписмених у последњих десет година и даље је 
присутaн знaчajaн прoцeнaт нeписмeнoг 
стaнoвништвa (790 стaнoвника), пoсeбнo 
жeнскoг стaнoвништвa (5,7% становништва 
старог 10 и више година). 
 
3. ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ 
 

Привреда Србије налази се у процесу 
транзиције, реструктурирања и развоја 
националне економије у отворену тржишну 
привреду. Након деценије изоловања и 
блокираног развоја, Република Србија је 
прихватила концепт отварања, кооперације са 
светом и убрзаног развоја. Кључна ограничења 
развоја која карактеришу привреду Србије, 
односе се и на Рашки округ и општину Врњачка 
бања, а то су, пре свега: структурална неравно-
тежа, низак ниво привредне активности, 
проблеми дуговања, недостатак тржишности, 
неразвијеност приватног сектора, предузе-
тништва, менаџмента и маркетиншких вештина, 
нетранспарентност правних и регулаторних 
оквира, као и висок степен незапослености и 
социјалних тензија. Привреда је израубована 
вишегодишњим дезинвестирањем, технолошки 
заостала, неприлагођена условима савременог  

тржишта и због тога је њен стабилан и 
динамичан раст условљен претходним 
инвестирањем, приватизацијом и укупним 
структурним прилагођавањем.  

Општина Врњачка Бања се може 
сврстати у ред привредно релативно развијених 
општина у Републици. Поред доминантно 
заступљене индустријске производње, присутна 
је у мањој мери пољопривредна производња, 
затим саобраћајне услуге и туризам као 
традиционална делатност општине, грађеви-
нарство, трговина и друге услужне делатности. 

Привредна активност општине 
Врњачка Бања одвија се у 11 сектора, али 
највећи утицај на привредна кретања имају 

предузећа из прерађивачког сектора и трговине, 
која запошљавају 55,5% укупно запослених, 
располажу с 38,0% основних средстава, 
остварују 70,5% укупног прихода, 78,4% добити, 
72,7% губитка и 95,7% прихода од извоза. 
 Као значајан развојни потенцијал 
општине издвајају се четири велика предузећа: 
«Тодор», АТП «Морава», «Вода Врњци» и ХТП 
«Фонтана». Ова предузећа представљају 
значајан ослонац даљем друштвено-економском 
развоју и добру основу за увођење нових 
програма и ширење асортимана производа. 

Најзначајнији развојни приоритет 
општине Врњачка Бања је туризам и то 
првенствено бањско-здравствени туризам са 
великим потенцијалом у комплементарним 
облицима туризма: спортско-рекреативан, 
културно-манифестациони, транзитни и ловни 
туризам, који својим садржајима доприносе 
диверзитету туристичке понуде. 
 Туристичку активност општине Врњачка 
Бања у периоду 1990-2002. година карактерише 
пад посете туриста. Оваквом обиму туристичких 
токова првенствено су допринеле санкције што 
је утицало на пад животног стандарда,  
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недовољне инвестиције, ниску привредну  
активност и изражене социјалне проблеме 
(долазак великог броја избеглих и расељених 
лица).  

У протеклој деценији туризам као 
привредна грана, делио је судбину укупне 
друштвено-економске стагнације и рецесије. 
Поред тога и бројни други фактори су 
успоравали развој туризма (недовољна 
инфраструктурна опремљеност, недовољне 
инвестиције, пад животног стандарда итд). Тако 
је период константног раста и развоја 
туристичке активности до 1990. године, замењен 
периодом драстичног смањења свих показатеља 
пословања туристичке привреде. Број туриста се 
у протеклој деценији постепено смањивао, тако 
да је у 2002. години остварено 78% обима посете 
реализоване у 1990. години. 

Промет туриста у Врњачкој Бањи
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  По евиденцији Националне службе за 
запошљавање на дан 31. 12. 2006. године 
незапослених на територији Општине Врњачка 
Бања има укупно 4120 лица. Од тога жена 
2255, следеће квалификационе структуре: 
 
Степ. 
Стр. 
спреме 

I II III IV V VI VII/
1 

VII/
2 

Жене 756 115 501 746 53 63 65 0 
УКУП 
НО 

1315 177 1200 1148 9 114 113 0 

 
Број незапослених младих лица од 18-27 

година старости који су евидентирани у 
Националној служби за запошљавање је 23%, а 
одраслих активних лица од 27-40 година 
старости је 40%. Незнатно је смањена полна 
разлика – процентуално незапослених особа 
женског пола на крају децембра 2005. године 
било је 55%, а у 2006. години незапослених жена 
евидентираних на Тржишту рада је 54,73%.У 
односу на укупан број активног становништва 
(13.981) незапослених лица у Општини Врњачка 
Бања је 29,46%, а у односу на укупан број 
становника Општине Врњачка Бања 15,55%. 
Активног – запосленог становништва у  

Врњачкој Бањи је по резултатима пописа 
становништва спроведеног 2002. године 9120 
(мушкараца 5066, жена 4054).  
          У Општини Врњачка Бања живи 9111 
издржаваних лица или изражено у процентима 
34,39% од укупне популације и 5612 лица која 
имају личне приходе. Многи приватни 
послодавци не пријављују своје раднике па се и 
они третирају као незапослена лица јер су 
пријављени Националној служби за 
запошљавање. 
4. ЗДРАВСТВО 

Анализа здравствених потреба, која је 
кључни део процеса планирања здравствене 
заштите, је систематска анализа здравствених 
проблема становништва на одређеном подручју 
која има за циљ да одреди приоритете и 
алокацију ресура који ће довести до побољшања 
здравља становништва. Нова здравствена 
политика, имајући у виду стандарде Светске 
здравствене организације подразумева 
оптималну ефикасност система здравствене 
заштите, укључење приватне праксе у систем 
здравственог осигурања, уједначавање услова 
пружања здравствене заштите и побољшање 
стручног рада запослених у овим установама. У 
складу с тим, приоритет треба да буде заштита 
здравља мајки и деце, што је, између осталог, и 
саставни део националне здравствене стратегије 
за смањење сиромаштва. 

Здравствене услуге у општини Врњачка 
Бања пружају Дом здравља „Др. Никола 
Џамић“, Специјална болница за интерне болести  
и Специјална болница "Меркур". 

Дом здравља „Др. Никола Џамић“ се 
налази у насељу Врњачка Бања и према њему 
гравитира око 20.000 становника из насеља 
Врњци, Руђинци, Штулац, Станишинци, Гоч, 
Липова, Рсовци и јужног дела Новог Села. 
Здравствене станице се налазе у насељу 
Подунавци и Ново Село, а амбуланте су смеште-
не у удаљеним насељима Грачац и Вранеши.    
Специјална болница за интерне болести је од 
посебног значаја, како за кориснике здравстве-
них услуга са територије општине Врњачка 
Бања, тако и из Трстеника и Александроваца. 
Посебно је важна и за посетиоце Бање у току 
туристичке сезоне. 

Специјална болница „Меркур“ Врњачка 
Бања, је једна од најсавременијих медицинских 
установа за дијагностику, превенцију, лечење и 
рехабилитацију болести органа за варење и 
шећерне болести, са високим квалитетом 
смештајних објеката, ресторана и велнес центра. 
У саставу установе су сви бањски паркови и 
четири извора минералне воде: Топла Вода 
35,3°C, Језеро 26,4°C, Слатина 14,3°C и 
Снежник 17,4°C. Медицинске услуге пружају се  
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у амбулантно-поликлиничком одељењу са 
специјалистичким службама. Медицински тим 
чине 3 субспецијалиста (ендокринолога, дијабе-
толога, гастроентеролога), 35 специјалиста 
(интерниста, офталмолога, физијатара, реумато-
лога, кардиолога, неуро-психијатара, педијатара, 
уролога, гинеколога, специјалиста спортске 
медицине и медицине рада), лекари опште 
праксе, физиотерапеути, биохемичари и фарма-
цеути, професори са Медицинског факултета у 
Београду и остали здравствени радници. 

Рецептивни капацитети Специјалне 
болнице „Меркур“ - Меркур нови, Меркур 
стари, Шумадија, ''Мирко Томић'' - располажу 
са око 700 лежаја, Wellness центром, Aqua 
центром и Fitness центром, базенима, сауном, 
салом за конгресе капацитета 350 места, салама 
за семинаре, ресторанима, кафеима и баштама, 
што представља реалну основу носиоца 
здравственог туризма у општини. У том смислу, 
неопходна је промена законске регулативе у 
делу који се односи на смештајне капацитете 
Специјалне болнице. 

 
Табела 27:  Здравствена заштита 

Генерално, за обе здравствене установе 
неопходна је адаптација и замена дотрајале 
медицинске опреме и апарата. У кадровском 
погледу неопходно је допунско екипирање, 
имајући у виду разне облике интеграције 
здравствене превентиве и бањског туризма. 
Показатељ као што је број становника на једног 
лекара, који се од почетка деведесетих стално 
повећава (1991. – 267, 2002. – 312) указује на 
неопходност мењања функционисања система 
здравствене заштите.  

 
  Табела 28: Број становника на 1 лекара 

 
5. ПРОСВЕТА 

Образовни систем мора одговорити 
економским и друштвеним императивима које 
пред њега ставља нов економски поредак и 
слободно тржиште. Даљи развој нашег друштва, 
све више ће се заснивати на развоју науке, 
сложених технологија и информатике, што ће 
захтевати већи ниво образовања кадрова и бољу  

организацију цивилног друштва. Да би 
образовање постало снажан инструмент 
економског, демократског и културног развоја, 
потребно је креирати фундаменталне промене у 
образовном систему, које се пре свега односе на 
промену метода, садржаја и квалитета наставног 
процеса. Едукатори су наравно кључна тачка 
наставног процеса и према томе један од стубова 
промене. 

Мрежу установа основног и средњег 
образовања у Врњачкој Бањи чине четири 
основне школе и две средњошколске установе: 

 
Постојеће образовне институције пред-

стављају реалну основу за развој квалитетног 
образовног система и стварања услова за укљу-
чивање у Европски образовни простор. У том 
контексту примарну улогу имају школе, у 
којима ће се помоћу нових наставних метода 
стицати савремена знања која имају директну 
примену у пракси. Истовремено, разноврсна и 
флексибилна мрежа образовних програма омо-
гућиће да се предшколско, основно, средње 
(опште и професионално) и универзитетско 
образовање уклопи у промене које настају у 
окружењу. Зато се од школа очекује квалитетан 
и иновативан пренос знања које ће омогућити 
његову креативну примену у пракси. Посма-
трајући период између два последња пописа, 
односно негативних померања у контигенту 
деце до 14 година (смањење од 3,7%), неопхо-
дно је већу пажњу посветити подизању нивоа и 
квалитета задовољавања потреба становништва 
у сфери образовања. 

 Број 
лекара 

Број 
техничара 

ДОМ ЗДРАВЉА 45 72 
СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ 
БОЛЕСТИ 

11 29 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛИЦА 
„МЕРКУР“ 38 70 

 1991. 2002. 
Рерублика Србија 396 375 

Рашки округ 421 437 
Врњачка Бања 267 312 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Број 

 ученика 
Број  

наставника 

Степен 
 

опремљености 
ОШ "ПОПИНСКИ 

БОРЦИ" 
1316 74 35% 

ОШ "МЛАДОСТ" 277 22 35% 
ОШ "БАНЕ 

МИЛЕНКОВИЋ" 
374 28 50% 

ОШ "БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ" 
495 43 30% 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
ГИМНАЗИЈА 449 37 45% 
УГОСТИТЕЉСКО
-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА 

750 79 50 % 

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 Број деце Број  

запослених 
 

РАДОСТ 
КОЛИБРИ 
МЛАДОСТ 

790 83 
 

Обухватност деце предшколског узраста 44% 
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу - одсек туризам – од 
I до IV године укупно 500 студената. 
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Број деце предшколског и школског узраста 1991-2002. 
 БРОЈ ДЕЦЕ 

 ПРЕДШКОЛСКОГ  
И 

ШКОЛСКОГ УЗРАСТА /ДО 
14 ГОД./ 

БРОЈ ДЕЦЕ  
ОД 15-24 ГОД. 

1991. 4983 3220 
2002. 4118 3437 
+ / - -865 +217 

 Учешће у укупном 
 становништву општине 

Учешће у укупном  
становништву општине 

1991. 19,2% 12,4% 
2002. 15,5% 12,9% 
+ / - -3,7% +0,5% 

 Републички просек Републички просек 
1991. 22,7% 14,6% 
2002. 15,7% 13,4% 
+ / - -3,5% -1,2% 

Просторни, организациони, технички и 
менаџмент услови за рад већине школа су 
неповољни. Недостају учионице за редовну 
наставу, кабинети за практичну наставу, фиску-
лтурне сале, опрема и интернет прикључак. 
Такође недостају квалификовани кадрови који 
би организовано сарађивали са другим школама, 
факултетима и локалном привредом у целини. 
Такође је веома битно повезивање образовних 
институција (кроз програме, реализујући их 
самостално или у сарадњи са локалним власти-
ма) са европским едукативним, научним и фина-
нсијским центрима како би се креирао амбијент 
за укључење у европске међународне програме 
и пројекте. 
 
7. НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
              На територији Општине Врњачка Бања 
у области социјалне заштите активни су Црвени 
крст, невладине организације и Културно 
уметничка друштва:  
 1.Црвени крст Врњачке Бање је 
друштвено- хуманитарна организација која 
делује на подручју општине Врњачка Бања и као 
саставни део Црвеног крста Србије има положај 
организације која помаже надлежним органима 
општине Врњачка Бања у хуманитарној области.  
 У вршењу јавних овлашћења, спрово-
ђењу програма активности, пружању услуга и 
испуњавању циљева и задатака, Црвени крст 
Врњачка Бања сарађује са надлежним државним 
органима, органима локалне самоуправе, као и 
са установама и организацијама у области 
система здравствене заштите, социјалне зашти-
те, пензионог и инвалидског осигурања, просве-
том и другим облицима организовања заштите и 
спасавања становништва, материјалних и других 
добара, црквама и верским заједницама, преду-

зећима и другим облицима организовања за 
обављање делатности или услуга, невладиним 
организацијама и грађанима.  
 Црвени крст Врњачке Бање је органи-
зација са значајним инфраструктурним и 
људским ресурсима, великим бројем активиста, 
људима добре воље и бројним добровољним 
даваоцима крви, која је кроз низ делатности 
обезбедила известан степен самоодрживости. 

2.Социо хуманитарно удружење за 
заштиту деце „Дуга“ Врњачка Бања. Мисија 
организације је пружање психосоцијалне и 
хуманитарне помоћи и подршке деци и њиховим 
породицама са циљем да се задовоље потребе 
које су за њих примарне и подстакне њихов 
развој. До сада је сарађивала са Центром за 
социјални рад - партнерство у већини пројеката, 
постоји и партнерство са свим школама и 
сарадња са другим институцијама, организа-
цијама и удружењима – размена информација у 
складу са одређеним пројектом, затим сарадња 
са Министарством рада и социјалне политике, 
Виктимолошким друштвом, Данском 
канцеларијом, НВО „Тriangle“. На националном 
нивоу сарађују са женским организацијама из 
Београда и организацијама за заштиту деце из 
Београда, Ужица, Чачка, Крушевца. До сада су 
реализовали следеће пројекте: Подршка 
девојкама и женама, Борба против сиромаштва и 
насиља и за равноправност полова уз подршку 
Фонда за отворено друштво, пројекти 
хуманитарне помоћи уз подршку IAN-a, 
превенција наркоманије уз подршку ACDI- 
VOCA, пројекти подршке инвалидним лицима и 
пројекти намењени едукацији младих. 

3. Центар за децу и омладину – 
Врњачка Бања. Мисија организације је 
склањање деце са улице и усмеравање на 
њихово усавршавање кроз развијање њихових 
талената и способности пружајући им стручну 
помоћ у креативним, едукативним и забавним 
радионицама. Удружење је формирано на 
иницијативу Центра за социјални рад, уз 
финансијску подршку француске хумантиране 
организације „Triangle Generation Humanitaire“ 
(адаптација простора и набавка опреме) и 
подршку општине Врњачка Бања (простор). На 
општинском нивоу има остварену сарадњу са 
школама, Центром за социјални рад,  
удружењима грађана „Дуга“, „Здраво да сте“ и 
осталим, Туристичко спортским центром, 
Општином,  Специјалном болницом, Медијима. 
На националном нивоу сарађује са свим 
организацијама мреже „Живети заједно“, са 
швајцарском фондацијом „Pestalozzi“ – 
интеркултурална размена и 15 дневни боравак 
омладинаца једном годишње у Дечјем селу у 
Трогену, Швајцарска. Од активности и пројеката 
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до сада су реализоване: 1. Перманентна 
реализација едукативних, креативних и забавних 
активности, 2. Пројекат „Јачање свести деце и  
младих о заштити животне средине“ - REC, 3. 
Пројекат „Међународни илустровани буквар“ 
MJC Bazin, Nancy - Француска, 4. Пројекат 
„Живети заједно“ интеркултурално образовање 
и омладински активизам – Центар за права 
детета и „Pestalozzi“, 5. Вршњачка медијација у 
решавању конфликата – GTZ. 

4.Удружење родитеља деце ометене у 
развоју -  Удружење је основано 2007. године 
од стране родитеља деце са сметњама у развоју. 
Удружење је добило просторије  на коришћење 
од стране Специјалне болнице "Меркур" које су 
реновиране и адаптиране уз помоћ учешћа 
локалних привредника и општине Врњачка 
Бања. 

5.Удружење „Здраво да сте“ спроводи 
активности намењене  избеглим и расељеним 
лицима. Спроводи различите програме за 
социјализацију и економско оснаживање 
избеглих и расељених жена као и посебне 
програме са децом и омладином који припадају 
овој категорији. 

6.Удружење „Реформске иницијативе“ 
је реализовало неколико социјалних пројеката 
како са локалним становништвом тако и са 
избеглим и расељеним. 

7.Удружење“ФОБНАС“ реализује 
активности за децу и младе са циљем њиховог 
правилног усмеравања. Њихов најзначајнији 
пројекат је Отворена забавна школа фудбала 
која промовише спорт у циљу превенције 
болести зависности. 

8.Удружење „Златне нити“ ради на 
социјализацији и економском оснаживању жена, 
као на промоцији културе и традиције. 

9.Друштво Југословенско Норвешког 
пријатељства је удружење које развија 
пријатељске односе између српског и норвешког 
народа и значајно је утицало на успостављање 
сарадње и остваривање братимљења општине 
Врњачка Бања и норвешке општине Хатфјелдал 
ради остваривања међусобне сарадње у разним 
друштвеним и привредним областима. 

10.Удружења Рома - У овом моменту у 
општини Врњачка Бања постоје три регистро-
вана ромска удружења.  

11.На територији општине Врњачка 
Бања активно раде три културно уметничка 
друштва, „Абрашевић“, „Извор“ и „Јелек“ Ова 
друштва окупљају велики број деце и младих 
који својим активним учешћем на различитим 
манифестацијама у нашем месту, широм Србије, 
и у иностранству, представљају културу и 
богатство нашег фолклора. Такође рад ових 
друштава у многоме доприноси за социјали-

зацију и усмеравање деце и младих на праве 
вредности. 

 
На територији општине постоји још 

неколико удружења чије активности нису 
примарно усмерене на област социјалне 
заштите. 
8. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 Центар за социјални рад Врњачка Бања 
једина је установа социјалне заштите у 
општини. У поступку решавања захтева и 
остваривања појединих права грађана од општег 
интереса у социјалној заштити, извршава 
обимне и разноврсне стручне и управне послове. 
Своје основне задатке Центар за социјални рад 
реализује према одредбама прописа који 
регулишту делатност свих центара за социјални 
рад, а то су: 

Закон о социјалној заштити и 
обезбеђењу социјалне сигурности грађана, 
Породични закон, Закон о извршењу кривичних 
санкција, Кривични закон, Закон о прекршајима, 
Закон о малолетним учиниоцима и кривично- 
правној заштити малолетних лица, Закон о 
локалној самоуправи, Закон о избеглицама, 
Правилник о вођењу документације и 
евиденције и друго као и нова Одлука о 
социјалној заштити на територији општине 
Врњачка Бања којом су Центру за социјални рад 
поверени и послови на признавању права од 
општег интереса о којим се стара Општина у 
области социјалне заштите, и то: 
1. право на опрему корисника за смештај у 

устанаову или у другу породицу, 
2. право на једнократну новчану  помоћ, 
3. право на изузетну социјалну помоћ, 
4. право на путне трошкове и исхрану 

пролазника, 
5. право на накнаду трошкова сахране, 
6. право на помоћ у кући, 
7. право на коришћење услуга саветовалишта, 
8. право на дневни боравак деце са сметњама у 

развоју, 
9. право на дневни боравак старих лица, 
10. право на дневни боравак за умерено и теже 

ментално недовољно развијена одрасла 
лица, 

11. социјално становање у заштићеним 
условима, 

12.право на смештај у прихватилиште. 
Одлука о правима у социјалној заштити 

Општине Врњачка Бања, усвојена је у новембру 
2006. године на предлог Центра за социјални рад 
и на основу чл. 9. став 4. закона о социјалној 
заштити и обзебеђивању социјалне сигурности 
грађана, чл. 30. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи. У 2006. години нису реализована 
сва наведена права из Одлуке о социјалној 
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заштити из разлога што средства из буџета 
Општине нису обезбеђена (дневни боравак за 
децу са сметњама у развоју, дневни боравак  

 
старих  лица, социјално становање у зашти-
ћеним условима, дневни боравак за МНРО, 
право на смештај у прихватилиште, док је помоћ 
у кући  реализована као пројектна активност у 
трајању од 9 месеци уз подршку ФСИ). 

Центру за социјални рад поверени су 
послови одлучивања о правима грађана у 
социјалној заштити у првом степену, која се 
финансирају из буџета Републике. Центар 
извршава и послове социјалне затштите из 
надлежности  органа локалне самоуправе. Поред 
послова на остваривању законом утврђених 
права грађана, Центар за социјални рад има 
задатак да континуирано прати укупно стање 
материјалане и социјалне сигурности грађана, 
породица и појединих група, да обезбеђује 
ажурну слику укупне социјалне проблематике и 
потреба у Општини Врњачка Бања за појединим 
видовима социјалне заштите. 

Према Закону о избеглицама и 
одговарајућим уредбама о збрињавању избегли-
ца, Центар за социјални рад пружа избеглим, 
расељеним и прогнаним лицима, одговарајуће 
облике, мере и услуге социјалног рада, када се 
нађу у стању социјалне потребе. У области 
породично-правне заштите те услуге су као и за 
остале грађане, а у области социјалне заштите 
код смештаја у установе социјалне заштите и 
додатка за туђу негу и помоћ. За расељена лица 
са Косова и Метохије, обзиром да су држављани 
Србије, третман је исти као и за локално 
становништво. 

Центар за социјални рад своје задатке и 
послове усклађује са реформом социјалне 
заштите и циљевима који су дефинисани у 
стратешким документима које је донела Влада 
Републике Србије као што су: Стратегија за 
смањење сиромаштва, Стратегија развоја соција-
лне заштите, Стратегија о старењу и старости, 
Национални план акције за децу, Стратегија 
запошљавања, Стратегија развоја здравља 
младих и др.. 

Радом Центара за социјални рад Репу-
блика и Општина остварују Уставом и Законом 
утврђену функцију заштите угрожених грађана 
и обезбеђивању социјалне сигурности становни-
штва. 

Сви послови у Центру за социјални рад 
су груписани на: 
а.)послове социјалне заштите (материјално обе-
збеђење, туђа нега и помоћ, смештај у установу 
или другу  у породицу, оспособљавање за рад), 
б.)  послове породично и правне заштите, 

в.) опште и рачуноводствене и  финансијске 
послове. 

Центар за социјални рад сарађује са 
Општином Врњачка Бања, МУП-ом, Општи- 

 
нским судом у Врњачкој Бањи, Окружним 
судом у Краљеву, Органом за прекршаје, Домом 
здравља, Болницом, основним и средњим шко-
лама, Националном службом за запошљавање, 
предшколским установама, Црвеним крстом, 
месним заједницама, невладиним организа-
цијама и осталим службама на локалном нивоу. 
Сарадња и координација рада са сродним 
службама помаже квалитетнијем сагледавању 
проблематике и доприноси ефикасности инте-
рвенција. Од изузетне важности је и сарадња са 
ресорним Министарством, другим центрима и 
установама социјалне заштите и Асоцијацијом 
центара за социјални рад (чије је седиште у 
Врњачкој Бањи). 
 Према резултатима пописа становни-
штва из 2002. године, утврђено је да је деце и 
омладина узраста од 0 – 19 година старости на 
територији општине Врњачка Бања укупно има 
5801 (21,89%). Број  евидентиране деце и 
омладине у Центру за социјални рад општине 
Врњачка Бања у 2006. години је 695, што у 
односу на укупан број деце и омладине који 
живе на територији наше Општине износи 
11,36%. 
 Становника старосне  групе од 20 – 59 
година према резултатима пописа из 2002. 
године у општини Врњачка Бања има укупно 
13981, а евидентираних лица из ове старосне 
групе у Центру за социјални рад у 2006. години 
је 1530, што је у односу на укупан број стано-
вника из ове групе који живе на територији 
општине Врњачка Бања 10,94%. 

По резултатима задњег пописа старијих 
од 60 година у Врњачкој Бањи има 6710 
(25,32%), а у Центру за социјални рад евиде-
нтирано је у 2006. години 810 лица из ове 
категорије, што је 12,07% од укупног броја лица 
старијих од 60 година који живе на територији 
општине Врњачка Бања. 
 У односу на укупан број становника 
општине Врњачка Бања глобални показатељ за 
2006. годину по све три корисничке групе (деца 
и омладина, одрасли и стари) који су евиде-
нтирани као корисници у Центру за социјални 
рад процентуално је 10,99%. 
 
Табеларни преглед укупног броја корисника по 

годинама 
 
Година Број 

корисника 
Ланчани индекс 

2002 1812  
2003 2133 117,7 
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2004 2928 137,3 
2005 2973 101,5 
2006 3035 102,3 

 
 
Економско политичке прилике и 

неповољна демографска кретања нарушили су 
социјалну равнотежу становника, израженије је 
социјално раслојавање, у порасту је број сирома-
шних грађана, број угрожене деце, немоћних и 
старих лица. Породица је вишеструко оптереће-
на, у порасту је број лица са асоцијалним 
понашањем па се Центру обраћа све већи број 
лица у стању социјалне потребе. 
 
 
 Кретање броја корисника према обележју старости 
 

2005. 2006. Старосна  
група 

Број % Број % 

Индекс 
2006/2005 

Деца и  
омлад. 

700 23,54 695 22,9 99,3 

Одрасла  
лица 

1503 50,55 1530 50,4 101,8 

Остарела 
лица 

770 25.89 810 26,7 113,4 

УКУПНО 2973 100 3035 100 104,0 
 

Видљиво је из табеле да је највећи број 
корисника на евиденцији Центра за социјални 
рад, по било ком основу, из категорије одраслих 
лица (50,41%), што је и разумљиво јер је 
становништво од 20-60 година заступљено у 
највећем броју на територији општине Врњачка 
Бања. Број корисника услуга у области 
социјалне заштите у 2006. години увећао се за 
категорију активног становништва као последи-
ца целокупне економске ситуације (све већи 
број незапослених, сиромашних, болесних и 
немоћних).Социјалано раслојавање и немогу-
ћност породице да у потпуности испуни своју 
друштвено – економску улогу увећавају број 
материјлано угрожених одраслих лица. 
 Повећање броја остарелих лица на 
евиденцији Центра је последица повећаних 
потреба за пружањем социјалних услуга, 
недовољан раст пензија али и пружених 
превентивних активности ванинституционалног 
карактера, које су се одвијале у просторијама 
Центра у оквиру пројекта Интегралне заштите 
старих. 
 Број деце и омладине у 2006. години 
евиднетираних у Центру за социјални рад 
незнатно је смањен у односу на 2005. годину. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Структура корисника основних облика социјалне 
и породично-правне заштите 

 

             Децентрализација система социјалне 
заштите предвиђа да локална самоуправа 
обезбеди услове, механизме и изворе средстава 
за задовољавање социјалних потреба својих 
грађана у обезбеђивању квалитетније заштите 
грађана који се нађу у стању социјалне потребе. 
Центар за социјални рад континуирано прати 
потребе корисника и поред средстава из буџета 
Републике обезбеђује средства за кориснике 
социјалне заштите и из буџета Општине. 

Број корисника Облик 
заштите 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Индекс 
2006/ 

05 
Хранитељ. 
 за децу 

11 6 8 7 7 100,0 

Старатељ. 54 64 85 72 52 72,2 
Приврем. 
Старатељ. 

30 29 36 14 14 100,0 

Смаштај у 
установу СЗ 

27 49 48 48 37 77,1 

Смештај 
одрас. и 
стар. лица у  
др.породиц. 

1 1 1 1 1 100,0 

Додат. за 
помоћ  
и негу 

94 95 98 98 136 138,8 

Материјал.  
обезбеђење 

343 266 120 126 128 101,6 

Помоћ за 
оспособљ. 
за рад 
(рехабилит.) 

- 5 6 7 2 28,6 

Од права која се финансирају из буџета 
општине углавном су присутна материјална 
давања било као једнократна помоћ у новцу (890 
корисничких породица у 2006. год.) или као 
једнократана помоћ и натури (466 корисничких 
породица у 2006.год.). У 2006. години је и 54 
корисника севиса Помоћи у кући кроз 
имплементацију пројекта „Клуб за старе“ уз 
подршку Фонда за социјалне иновације, 
Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике до 31. 10. 2006. године а од 01. 11. 
2006. године уз подршку Општине.  За два 
ученика је обезбеђена стипендија док је 15 
ученика чланова породица корисника МО 
користило бесплатну месечну карту за превоз. 
Трошкови екскурзије у 2006. години признати 
су за 1 ученика из буџета Општине. За једну 
породицу отетих и несталих лица је обезбеђена 
помоћ. 

Ребалансом буџета Општине Врњачка 
Бања за раздео социјалне заштите, материјалне и 
друге трошкове Центра у 2006. години 
реализовано је укупно 5.818.000,00 динара, од 
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чега 4.560.000,00 динара за проширена права 
корисника. 

Реализација предвиђених средстава за 
социјалну заштиту је 99,38%, од планираног  
износа у буџету Општине Врњачка Бања за 
2006. годину. Средства су утрошена: 
- за права корисника                        4.560.000,00  
- за финансирање радника у Центру 585.638,54 
- за доградњу и адаптацију пословног 
 простора                            288.962,65  
- за услове рада (материјал, машине  
и опрема)                            347.164,68 
Структура трошкова за права корисника је 
следећа: 
-Једнократна новчана помоћ           2.538.879,00 
- Превоз деце и корисника са  
евиденције Центра                       144.158,00 
-Уџбеници и школски прибор              307.002,96 
- Погребни трошкови               108.189,40 
- Набавка намирница за  
кориснике               219.641,07 
-Трошкови набавке огрева за кориснике  
са    евиденције Центра   390.000,00 
- Трошкови за реализацију програма Клуба за 
старе    и Клубa Рома   337.635,24 
- Трошкови за екскурзију деце  
са евиденције Центра                               5.130,00 
-Трошкови смештаја предшколске  
деце са  евиденције Центра   48.607,75 
 - Трошкови опреме корисника   21.820,00 
- Трошкови за лечење теже оболелих   67.886,21 
  -Трошкови прикључка на  
електр.мрежу                            371.050,37 
  УКУПНО:           4.560.000,00 
 

 У 2006. години Скупштина општине 
Врњачка Бања је реализовала 100% од 
планираног износа у буџету Општине Врњачка 
Бања за права корисника, што је утицало да се 
побољша укупно материјално стање корисника. 
 
СТРАТЕШКА СВРХА И ЦИЉЕВИ  

Стратешка сврха Стратешког плана 
развоја социјалне заштите општине Врњачка 
Бања је подизање капацитета свих локалних 
актера на челу са локалном самоуправом 
за бављењем социјалном заштитом. Активним 
приступом усмераваће се развој читавог система 
социјалне заштите у општини како у погледу 
идентификације проблема и увођења принципа 
планирања у управљању ресурсима, тако и у 
спровођењу услуга одн. успостављању нових и 
развијању постојећих сервиса социјалне 
заштите.  

Детаљном анализом постојеће ситуације у 
сектору социјалне заштите уз активно учешће 
свих релевантних актера на нивоу општине 

дошло се до слећеих приоритетних циљних 
група: 

1. Деца и омладина 
2. Стара лица 
3. Маргинализоване групе – особе са 

инвалидитетом, Роми, избегла и 
расељена лица 

 У односу на дефинисане циљне групе ова 
Стратегија поставља следеће 
СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ: 

1. Успостављање превентивних облика 
заштите деце и омладине 

2. Интегрална заштита старих лица кроз 
развијене облике институционалне и 
ванинституционалне заштите 

3. Унапређење положаја маргинализованих 
група – особа са инвалидитетом, Рома и 
избеглих и расељених лица у циљу 
њихове шире друштвене интеграције 

 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 
 
ПРИОРИТЕТ 1 – ДЕЦА И ОМЛАДИНА 

Циљну групу која је предмет овог 
приоритета чине деца и млади општине Врњачка 
Бања, и њихове породице. То су деца и млади 
обухваћени основношколским и средњошко-
лским образовањем и васпитањем. Само мали 
број (око 1,5%) свршених основаца не наставља 
даље школовање. Један број младих који 
похађају средњу туристичку школу су из других 
општина, али су присутни током школовања у  
општини. Ова популација распоређена је у 4 
матичне основне школе у оквиру којих ради још 
9 издвојених одељења, као и две средње школе. 
Према резултатима пописа стнаовништва из 
2002. године, утврђено је да је деце и омладина 
узраста од 0 – 19 година старости на територији 
општине Врњачка Бања укупно има 5801 
(21,89%). Број  евидентиране деце и омладине у 
Центру за социјални рад општине Врњачка Бања 
у 2006. години је 695, што у односу на укупан 
број деце и омладине који живе на територији 
Општине износи 11,36%. Важан део социјалне 
заштите усмерен је на децу без родитељског 
старања. Помоћ Центра за социјални рад се 
огледа и на пољу остваривања других права из 
области социјалне заштите, пре свега у 
унапређивању социјалне заштите деце без 
родитељског старања, проналажења најадеква-
тнијег облика заштите и унапређивања породи-
чног смештаја и института хранитељства. 

Најчешћи облици заштите који се 
пружају за ову категорију су старатељство, 
смештај у сродничку или хранитељску породи-
цу, као и различити видови заштите из домена 
проширених права у социјалној заштити; као 
што су једнократне новчане накнаде, помоћ у 
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натури (обезбеђење обуће и одеће, обезбеђење 
књига и школског прибора), укључивање деце у 
школовање, обезбеђење летовања и опоравка. 
Деци која се налазе у установама социјалне 

 
заштите пружани су наведени облици заштите, 
уз подршку установама приликом одласка деце 
на летовање.  

У 2006. години ушло се у поступак за 
лишавање 2 родитеља делимичне пословне 
способности. За децу која су смештена у уста-
новама социјалне заштите у поступку ревизије 
планирано је да се родитељи делимично лише 
родитељског права за 4 деце. 

Највећи број пријава на породично 
насиље стиже од МУП-а који констатује да је 
било интервенције и најчешће изречено  упозо-
рење а предмет се уступа на даљи поступак 
Центру.  

Када су у питању деца и омладина са 
поремећајима у понашању изражена је тенде-
нција благог увећања броја деце и омладине са 
поремећајима у понашању у 2006. години у 
односу на претходну годину. Ово увећање је 
било значајније код подкатегорије малолетних 
прекршилаца, а број корисника у подкатегорији 
кривично одговорних малолетника је у благом 
повећању у односу на претходне године. У 2006. 
години регистровано је 68 новоевидентиране и 
реактивиране деце што чини 70% у укупном 
броју ове деце. 
 Током 2006. године на евиденцији се 
налазило 12 деце са поремећајима у понашању, 
од тог броја је новоевидентираних 5 деце, а што 
је смањење у односу на претходне године. У 
2006. години, настављена је сарадња са 
основним школама, које похађају, одржаване су 
заједнички састанци  тима ЦСР и стручне 
службе школе у циљу праћења редовности 
похађања наставе, сарадње школе и родитеља и 
њихово вршење родитељских дужности и 
предузимања одговарајућих мера заштите 
детета. У 2006. години подржане су активности 
на превенцији наркоманије и поремећаја у 
понашању код деце школског узраста у циљу 
подстицања деце на што креативније провођење 
слободног времена, упражњавање спортских 
активности, дружење деце и развијање 
позитивних социјалних вештина. 

Поред тога и даље је присутна 
тенденција смањивања доње границе старости 
деце која почињу да испољавају поремећаје у 
понашању. И у 2006.години настављена је 
тенденција рецидива малолетника у чињењу 
кривичних или прекршајних дела. 
    На основу анкета, истраживања 
психолога основних и средњих школа, разговора 
са наставницима и родитељима уочен је 

недостатак наменског простора у коме ће се 
плански, на организован начин унапредити 
провођење слободног времена младих, мењати 
њихов досадашњи модел понашања а самим тим 
унапредити њихов живот и живот њихових 
породица. 

Уочен је проблем да млади, а врло често 
и деца слободно време проводе на улици у 
кафићима, кладионицама или другом 
затвореном простору где им се нуде садржаји 
који никако нису адекватни за потребе деце и 
младих. Као последица оваког начина живота 
младих дошло је до пораста конзумирања 
алкохола, психоактивних супстанци, чак и код 
деце, до појаве малолетничке деликвенције и 
других девијантних видова понашања. Центар за 
социјални рад Врњачка Бања је у сарадњи са 
Основном школом "Попински борци", 
Гимназијом Врњачка Бања и Угоститељско 
туристичком школом, 2006/07 реализовао 
пројеката "Превенција пушења, алкохолизма и 
пушења у Врњачкој Бањи" и у оквиру њега 
истраживање које је показало да је 23,52% 
маладих имало искуства са наком од 
психоактивних супстанци. Центар за социјални 
рад се континуирано бави овим проблемом, прво 
истраживање оваквог типа реализовано је 
1998.године и тада су резултати показали да је 
19,52% младих у Врњачкој Бањи имало искуства 
са неком од психо-активних супстанци. Затим је 
урађено истраживање 2002.године, тада су 
резултати били да 22,86% младих има искуства 
са  некомод психо-активних супстанци. Овај 
растући проценат је упозорење за родитеље а и 
за читаву нашу локалну заједницу обзиром да је 
раст и развој младих услов за будући развој 
наше заједнице. 

Поред рада са децом неопходна је и 
едукација родитеља који због потребе 
егзистенције породице све чешће проблеме у 
понашању деце откривају тек када сами нису у 
ситуацији да их реше. Такође сматрамо да се 
проблеми лакше решавају, да су родитељи 
отворенији и да је сарадња квалитетнија када се 
проблеми решавају ванинституционално. 
Мислимо да циљевима овог приоритета сигурно 
не можемо да потпуно решимо нагомилане 
проблеме, али сматрамо да је сваки помак и 
заустављање даљег девијантног понашања 
младих велики успех. 

У општини Врњачка Бања почетком 
2002. године на иницијативу ЦСР, уз 
финансијску подршку Француске хумантарне 
организације „ТГХ“ и обезбеђивањем простора 
од стране општине, отворен је Центар за децу и 
омладину управо са циљем да се деца и млади 
склоне „са улице“, кафића и правилно усмере 
кроз понуду широке лепезе разноврсних 
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креативних, едукативних и забавних активности. 
Центар заиста даје изузетне резултате, иако 
задњих година због недостатка финансијских 
средстава углавном ради на волонтерској 
основи, заснован на ентузијазму појединаца. 
Међутим овај ентузијазам не може да траје 
бесконачно дуго и евидентна је потреба 
финансирања макар и минималних хонорара за 
водитеље секција и радионица. Од 2005. године 
део простора користи његов власник - ЈП „Бели 
извор“ за потребе свог пословања, тако да 
расположив простор у коме тренутно 
функционише Омладински центар није довољан 
за реализацију предвиђених активности. Такође, 
коришћење овог простора је неизвесно због 
предстојеће приватизације јавних предузећа. 
Обзиром да су потребе деце и младих са 
територије општине знатно веће од садашњих 
капацитета Омладинског центра, потребно је 
обезбедити адекватан простор у коме ће се 
реализовати постојећи и нови програми који 
утичу да се код деце и младих систем вредности 
помери од улице, кафића, кладионица и насиља 
ка културним, уметничким, научним и 
спортским садржајима, али тако осмишљеним да 
их млади прихвате. 

Не постоје програми организоване 
подршке талентованој деци. Резултати на 
такмичењима ученика школа (научним, 
уметничким и спортским) показују да у нашој 
средини постоје изузетни таленти који врло 
често због недостатка подршке не исказују свој 
пун капацитет. Препуштени су ентузијазму 
наставника и родитеља који не могу потпуно да 
их пропрате најчешће због недостатка 
финансијских средстава. Наша обавеза је да им 
општина у којој живе омогући да се потпуно 
искажу у својим знањима и умећима. 

Не постоји саветовалиште за младе о 
заштити репродуктивног здравља и подршку 
младима у кризним ситуацијама. Сведоци смо да 
млади врло рано ступају у сексуалне односе за 
које нису припремљени, да незнају довољно о 
контрацепцији а као последица тога имамо 
ситуацију трудноће врло младих девојака и 
прекиде тих трудноћа које могу да оставе трајне 
последице. 

Млади врло често западају у кризне 
ситуације са којима нису у стању да се сами 
изборе, немају изграђене односе са породицом 
да би у породици решили проблем, а онда 
покушавају да сами изађу из проблема, што за 
последицу врло често има упадање у још већи 
проблем. Младима треба омогућити место где 
могу да у кризним ситуацијама о проблему 
разговарају са компетентним особама, да то није 
институционално место где не желе да буду 

виђени, и где ће потпуно да им се гарантује 
приватност  и заштиту од шире јавности. 

У саветовалиштима би младима 
помагали стручњаци из области: психолошко 
саветодавног рада, социјалног рада, медицине,  
криминалистике и едукације креативних 
вештина. 

Из описаних навода кључни проблеми су; 
• Непостојање адекватаног простора за 

отварање центра за ванинституционални 
рад са децом, младима и њиховим 
породицама 

• Недостатак осмишљених културно-
забавних, уметничких и спортских 
садржаја 

• Недовољна подршка младим талентима  
• Непостојање ванинституционалног саве-

товалишта за децу, младе и њихове 
породице 
Разматрајући описане проблеме у оквиру 

овог приоритета дефинисали смо циљеве које у 
периоду 2008. до 2012. године треба остварити. 

Оперативни циљеви 
 Трајно обезбеђење простора за рад Центра за 
децу и омладину  
1. Осмишљавање и реализација додатних 

културно-забавних, уметничких и 
спортских садржаја за децу и младе 

2. Програми подршке младим талентима 
3. Отварање саветовалишта за децу, младе и 

родитеље 
1.  ЦИЉ: Трајно обезбеђење простора 

за рад Омладинског центра 
За реализацију свих постављених циљева 

овог приоритета, неопходно је трајно 
обезбедити адекватан простор и опрему којом 
би се реализовали постављени циљеви. У 
размишљањима како да дођемо до простора, а да 
то у реализацији циља буде реално изводљиво, 
одлучили смо да то буде простор садашњег 
Центра за децу и омладину. Што се тиче 
локације и површине сматрамо да тај простор 
може да задовољи потребе деце и младих за 
планиране садржаје. Простор треба незнатно 
адаптирати и опремити адекватном додатном 
опремом, како би се планирани садржаји 
реализовали. 

Простор сада припада Јавном предузећу 
„Бели извор“, а уговором (Општина, ЈП „Бели 
извор“ и Центар за децу и омладину) је 
регулисано коришћење тог простора. Обзиром 
да је ово јавно предузеће  чији је оснивач 
општина, које ће сходно Закону ићи у 
приватизацију, предлажемо председнику 
општине и Скупштини општине, да овај простор 
буде изузет из приватизације и да се трајно 
определи за потребе деце и младих Врњачке 
Бање. Уколико из неких разлога то не буде 
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могуће, нужно је обезбедити други адекватан 
простор који ће бити трајно намењен деци и 
младима Врњачке Бање.  

Остварење овог циља реализоваћемо: 
 

• трајним обезбеђењем простора за потребе 
младих 

• обезбеђењем позиције у буџету за 
функционисање Центра 

• обезбеђивање средстава за упошљавање 
два радника: руководиоца- менанџера 
Центра и стручног радника на 
реализацији активности Омладинског 
центра 

• обезбеђивање спонзора и донатора (посао 
упошљеног менанџера) који ће 
учествовати у финансирању осталих 
програмских активности 
За реализацију ових активности биће 

ангажован заменик председника општине, и то 
у делу билансирања потребних средстава у 
буџету општине и изузимању овог простора од 
приватизације, т.ј. другог адекватног решења. 
      У циљу сензибилисања јавности за 
активности Центра, укључићемо средства јавног 
информисања и друге субјекте који би могли да 
дају своју подршку. 

2. ЦИЉ: Осмишљавање и реализација 
додатних културно-забавних и уметничких  

садржаја 
      На остварењу овог циља неопходне су 
различите активности које ће младима 
променити модел понашања, упутити их на неке 
садржаје којима могу на квалитетнији начин да 
проводе слободно време, да се заинтересују за 
нове садржаје и искажу своје таленте. Центар 
треба да доживе као простор који је њихов и да 
од њиховог односа према  центру зависи и рад 
центра. 
      У рад Центра треба настојати укључити 
и децу са посебним потребама  и покушати са 
њиховом квалитетнијом интеграцијом у живот 
локалне заједнице. Активности осмишљене у 
центру треба измештати и у остала насељена 
места у општини и тако активностима центра 
обухватити  све младе у општини. 

   Реализацију овог циља остварићемо 
активним укључивањем младих способних да 
буду носиоци и аутори програма за младе, који 
ће бити аниматори за поједине активности уз 
стручну подршку сарадника Омладинског 
центра. Организоваће се обука коју ће водити 
компетентни стручњаци, уметници и спортски 
радници. Сматрамо да ће млади у оквиру своје 
вршњачке групе најбоље проценити садржаје 
програма које  треба понудити. У реализацију 
овог циља треба укључити и родитеље  који ће у 
односу на своје професионалне капацитете моћи 

да помогну реализацију ових програма. Рад свих 
ових активности координираће руководилац-
менанџер центра, који ће и проналазити 
алтернативне изворе финансирања. 

Остварење овог циља реализоваћемо: 
• Осмишљавањем и реализацијом додатних 

културно-забавних, уметничких и спорт-
ских садржаја и формирањем секци-ја и 
радионица 

• Избором младих који ће бити задужени 
за рад секција 

• Едукацијом младих који ће водити 
секције  

• Укључивањем стручних лица који ће 
водити радионице 

• Укључивањем  родитеља у ове активно-
сти 

• Проналажењем алтернативних извора 
финансирања 
За укупну реализацију ових активности 

биће задужен руководилац - менанџер центра. 
3.  ЦИЉ: Подршка младим талентима 
      За реализацију овог циља искористиће се 
капацитети локалне заједнице – привредни 
предузетници- који ће у односу на исказане 
таленте младих, пружити појединачну подршку 
конкретном ученику у односу на природу 
талента и делатност фирме. Талентован ученик 
би могао да користи постојећи капацитет фирме 
у развоју свог талента, а приватни предузетник 
би уз обострано постигнуту сагласност 
финансијски помагао развијање способности 
конкретног ученика.  
      Циљ ћемо реализовати тако што ће 
школе индентификовати те ученике. Треба 
одабрати само изузетно талентовану децу, како 
би до изражаја дошли прави таленти. Предлог је 
и  да се установе критеријуми за процењивање 
посебних талената  и надарености деце.  
      Руководилац-менанџер центра ће 
пронаћи привреднике који ће имати интерес да 
улажу у развој талентоване деце.  
      Све ове активности треба медијски 
пропратити и дати им запажено место у нашој 
средини. У оквиру центра може се формирати и 
фонд за подршку талентима . 
      Остварење овог циља реализоваћемо: 

• Утврђивањем критеријума за утврђивање 
талената ученика 

• Проналажењем предузетника  и њихових 
интереса за подршку талената 

• Заједничким састанцима ученика, 
родитеља и талената 

• Стварање услова за даљи развој њихових 
талената. 

4.  ЦИЉ: Отварање саветовалишта за децу, 
младе и родитеље 
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      Реализовање овог циља представља врло 
важан сегмент у унапређивању живота деце, 
младих и њихових родитеља. Очекујемо да ће 
остварење овог циља , деца, млади и њихове 
породице бити у ситуацији да проблеме које  
имају решавају уз помоћ стручних лица , уз 
загарантовану дискрецију, ван званичних 
институција које често доживљавају као неког 
ко им суди. 
      Код младих и њихових породица 
створиће се осећај да постоји место у које могу 
доћи са пуним поверењем , где неће бити 
критиковани за проблем у ком се налазе , где ће 
моћи потпуно отворено да разговарају, а где ће у 
исто време добити стручну и моралну помоћ 
      Овај циљ реализоваће се на следећи 
начин: 

• Отварањем саветовалишта за младе оба 
пола о заштити репродуктивног здравља 

• Пружањем подршке младима у кризним 
ситуацијама, када решење не могу да 
нађу у породици или институцијама 

• Едукацијом  вршљачких група које ће се 
укључити у помоћ младим 

• Едукацијом родитеља у раном откривању 
асоцијалног понашања 

• Публиковањем  информативно-
едукативног материјала за младе и 
њихове родитеље 

• Подршка деци без родитељског старања 
после изласка из хранитељских породица 
(запошљавање и становање) 

      За реализацију овог циља поседујемо 
кадровске капацитете  у локалној заједници са 
којима би руководилац центра дефинисао 
односе сарадње. 
                  
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
      Реализовањем планираних циљева и 
активности током трајања Стратешког плана, 
очекују се следећи резултати: 

• Адекватан и опремљен простор за 
реализацију циљева и активности 

• Осмишљени културно-забавни и спорт-
ски садржаји 

• Квалитетније провођење слободног вре-
мена младих 

• Промена  модела понашања младих 
• Смањење броја младих који конзумирају 

алкохол и психоактивне супстанце 
• Смањен број новоиндентификованих 

младих са асоцијалним понашањем 
• Смањен број малолетничког криминала 
• Промена уметничког доживљаја младих 

и искорак од шунда ка правим уметни-
чким вредностима 

• Повећан број младих који се бави 
спортом и живи здравим начином живота 

• Унапређивање односа у породици и 
стварање међусобног разумевања, пове-
рења и толеранције 

 
• Неговање и стимулисање младих 

талената кроз утврђен начин подршке 
• Стварање свести у заједници о потреби 

шире подршке талентима 
• Отворено саветовалиште за децу , младе 

и њихове родитеље 
• Направљена организација рада савето-

валишта 
• Едуковани млади о репродуктивном 

здрављу и контрацепцији 
• Смањен броја малолетничких трудноћа и 

прекида трудноћа 
• Повећан број решених кризних ситуација 

код маладих ненасилном комуникацијом 
• Едуковани родитељи за решавање 

кризних ситуација 
• Издавање публикација  информативно-

едукативног карактера 
• Пружена подршка деци која излазе из 

хранитељских породица 
 
ПРИОРИТЕТ 2 - СТАРА ЛИЦА  
 По броју старих људи у односу на 
укупан број становника општина Врњачка Бања 
заузима сам врх у Републици. По последњем 
попису на територији општине Врњачка Бања 
живи 6710 људи старијих од 60 година што чини 
25,32% укупне популације а што је за читавих 6 
индексних поена више од претходног пописа. 
Удео старих од 65 година и навише по 
резултатима пописа из 2002. године, у укупној 
популацији општине Врњачка Бања је 5061 што 
је 18,33% у односу на укупан број становника. 
Овај показатељ је битан за све релевантне 
службе и институције које се баве питањима 
старих. 
 Центар за социјални рад у складу са 
Законом о социјалној заштити, реформским 
захтевима у социјалној заштити, Стратегијом о 
старењу и старости, Стратегијом за смањење 
сиромаштва, Стратегијом развоја социјалне 
заштите, Стратегијом о развоју образовања 
одраслих и другим важећим прописима, 
категорији старих поклања дужну пажњу и 
годинама уназад  указује на потребу 
свеобухватније заштите старих у  локалној 
заједници. Поред Законом поверених послова из 
области социјалне и породично – правне 
заштите који се у оквиру Тима за заштиту 
одраслих и старих лица континуирано пружају 
овој категорији корисника, и у 2006. години је 
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инплементиран пројекат „Клуб за старе“ уз 
подршку Фонда за социјалне иновације, 
Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике до 31. 10. 2006. године а од 01. 11. 
2006. године уз подршку Општине. Овакав 
облик заштите старих је у складу са реформским  
принципима социјалне заштите. Реализацијом  
овог пројекта остварени су основни циљеви 
пројекта: ублажавање, неутрализација и откла-
њање емоционалних тешкоћа старих лица, 
социјална рехабилитација и интеграција, и 
подизање квалитета живљења старих људи. Ови 
циљеви постигнути су кроз бројне активности:  

- међусобно упознавање, дружење, 
заједнички излети и развијање пријатељстава са 
члановима Клубова других градова  

- учешће чланова Клуба на V GEFEKS у 
Параћину и организовање промоције Зборника 
радова «Лепота заласка» у Врњачкој Бањи, 
запажено учешће на међународном Врњачком 
карневалу са перформансом «Бакина свадба», 
учешће на фестивалу стваралаштва старијих 
«Златно доба» у Београду, учешће на Фестивалу 
даровања, «Октобарски дародан» у Старој 
Пазови,  

- дружење старих са младима – у месецу 
солидарности са старима ученици основне 
школе су радили тематске радове - литералне и 
ликовне након чега је приређена приредба у 
Основној школи, за ту прилику чланице Клуба 
су у акцији Слатки дани припремиле колаче 
заједно са геронто-домаћицама, 

- изложбе ручних радова, као и  сталне 
активности и дружења кроз друштвене игре,  
разговоре, читање штампе. 

- активности мобилног тима су биле од 
великог значаја за старе суграђане који живе 
сами и због нарушеног здравственог стања нису 
у могућности да користе понуђене клупске 
активности. Посебно ваља напоменути акти-
вности  мобилног тима чији су чланови  лекар 
интерниста, социјални радник, правник и 
специјални педагог.  Њихове посете и  савети су 
помогли старима из удаљених сеоских насеља у 
области здравствене,  социјалне  и правне 
заштите.     

Наша настојања су да Клуб за старе 
прерасте у Дневни центар за стара лица као 
отворен облик заштите старих са свеобухватним 
садржајима који би се финансирао из буџета 
Општине, као право из социјалне заштите и 
право из Одлуке о правима у социјалној заштити 
општине Врњачка Бања ( усвојене у новембру 
2006. године). 

Обзиром да су потребе старих људи у 
нашој локалној заједници за развијање 
алтернативних облика заштите, нових сервиса и 
услуга евидентне, то су и наша настојања да 

постојећим потребама на адекватан начин и 
одговоримо. Урадили смо пројекат Интегралне 
заштите старих „Да старима буде боље“ којим 
смо аплицирали на II конкурсу Фонда за 
социјалне иновације. Добили смо подршку 
Фонда за овај пројекат и уговор о финансирању  
је потписан 23. новембра 2005. године у 
Београду између Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике, Општине 
Врњачка Бања и Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања. Пројекат је финансиран 
у трајању од 11. месеци. Имплементација 
пројекта трајала је до 31.10.2006. године и 
најважнији сегменти пројеката интегралне 
заштите старих су служба за помоћ у кући, 
клупске активности, рад мобилног тима, 
стварање социјалне мреже кроз сарадњу са 
месним заједницама и укључивање волонтера. 
Упошљене су три геронтодомаћице, лица са 
евиденције Центра за социјални рад, које су 
пружале сервисне услуге помоћи у кући за 53 
корисника (пројекатом је предвиђено 36). 
Општи циљ пројекта је подизање квалитета 
живљења старих људи кроз развијање 
алтернативних облика заштите и поштовање 
права човека да живи у свом природном 
окружењу. Са реализацијом сервисних 
активности Помоћи у кући почело се 01. 
фебрура 2006. године и за 9 месеци 
геронтодомаћице су пружиле 8.849 различитих 
програмом предвиђених сервисних услуга 
корисницима. 

Центар за социјални рад Врњачка Бања и 
у 2006. године активно је радио на реализацији 
иницијативе отварања Дома за старе. Општина 
Врњачка Бања је подржала нашу иницијативу и 
упутила захтев председнику Владе Републике 
Србије и Републичкој дирекцији за имовину и 
Министарству рада, запошљавања и социјалне 
политике, којим је затражено да се Центру за 
социјални рад доделе на коршћење два објекта 
која су у државном власништву и која би уз 
адаптацију и доградњу имала капацитет до 100 
корисинка. Од НИП су обезбеђена средства у 
износу од 282.955 евра. 
 
Структура старих лица према доминантном проблему: 
 

2005. 2006. СТАРИ 
 

број % број % 

Индекс 
2005 
/2006 

Без 
породичног 
старања 

75 9,7 79 9,8 105,3 

Без 
средстава  
за живот 

144 18,7 151 18,6 104,8 

Душевно 
оболели 

44 5,7 50 6,2 113,6 

Теже 
хронично 

86 11,2 90 11,1 104.5 
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оболели 
Остали 421 54,7 440 54,3 104,5 
УКУПНО 770 100 810 100 105,2 
  

У овој години број старих лица у свим 
категоријама бележи благи раст.  

Све је више присутан проблем занема-
ривања старих људи у својим породицама, тј. 
примарне породице занемарују потребе својих 
остарелих чланова. Рађено је на санирању 
поремећених породичних односа у тим 
ситуацијама као и на заштити остарелог члана 
дисфункционалне породице. 

 Проблем здравственог осигурања и 
здравствене заштите старих лица нарочито 
старих људи на селу којима је основ осигурања 
преко пољопривреде јер су накнаде знатно 
велике, а све већи број ових лица није у 
ситуацији да измири своја дуговања и на тај 
начин остају без здравствене заштите. Све је 
већи број захтева оваквих лица за једнократну 
новчану помоћ ради превазилажења овог 
проблема. 

 
Обухват старих појединим облицима социјалне 

и породично-правне заштите 
Број 

корисника 
ОБЛИЦИ 
ЗАШТИТЕ 

2005 2006 

Инде
кс 
2005 
/2006 

% 
обухват 
У 2006 

Старатељство 14 9 64,3 1,1 
Привремено 
 старатељ. 
Чл. 32 ПЗ 

8 5 62,5 0,6 

Додатак за помоћ  
и негу 

66 70 106,1 8,6 

Помоћ у кући - 53 - 6,5 
Смештај у  
Установу 

33 23 69,7 2,8 

МОП 37 31 83,8 3,8 
Једнокрана помоћ  
у новцу 

137 167 121,9 20,6 

Једнократна 
помоћ 
 у натури 

48 52 108,3 6,4 

 
Када је реч о обухвату појединим 

облицима социјалне и породично-правне 
заштите нема битнх промена у односу на 2005. 
годину, изузев помоћи у кући, којом је било 
обухваћено 53 корисника кроз пројектне 
активности.  
 Током године 19 старих лица је поднело 
захтев за смештај у установу социјалне заштите. 
2 корисника су током обраде за смештај 
одустала од смештаја у установу. Након 
поднетог захтева за смештај било на захтев 
самог корисника, или на захтев сродника 
спроведен је поступак обраде, а након тога 
подношени су захтеви геронтолошким центрима 
за пријем одређених корисника. 

Закључно са 31. 12. 2006. године на 
смештају у различитим установама социјалне 

заштите било је 23 лица, током године је 
реализован смештај за 10 корисника, а 5 
корисника налази се на листи чекања у некој од 
установа социјалне заштите. Решење о 
престанку смештаја рађена су због смрти 
корисника и престанка смештаја на лични 
захтев.  

Социјална заштита из оквира права и 
обавеза општине Врњачка Бања одвијала се на 
задовољавајући начин.  Једнократне помоћи 
распоређиване су према броју чланова и 
тренутим потребама појединаца и породица.  

У овој групацији становништа је 
присутна нехомогеност како по питању 
материјалних могућности и способности да се 
старају о себи тако и по спремности њихових 
породица да даље брину о њима. У социјалном и 
здравственом погледу стари су једна од 
најризичнијих групација где изражени проблем 
представља немогућност постојећих институ-
ционалних капацитета, који су недовољни и 
неадекватни, да изађу у сусрет решвању 
проблема старих лица. Иако је известан број 
старих укључен у систем социјалне заштите, 
велики број остаје изван система и не уклапа се 
у критеријуме постојећих законских прописа.  

Када се погледа постојеће стање и 
упореде подаци долази се до закључка да од 
стране кључних актера, пре свега Центра за 
социјални рад, има изражене иницијативе за 
креирање и успостављање нових и савремених 
облика заштите у виду организованог савето-
давног рада, као и креирање и спровођење 
програма којима ће се превентивно деловати на 
могуће проблеме за које постоје назнаке у 
будућности. Локална самоуправа не издваја 
довољно новчаних средстава за тренутно и 
превентивно деловање у заштити старих лица. 
На основу ове анализе дефинисана су четири 
Оперативна циља: 
     1.Стварање услова за институционалну 
заштиту старих лица 

2.Ванинституционална подршка и збриња-
вање старих 

3.Развој мреже клубова за подршку старим 
лица при сеоским месним заједницама 

4.Развој дневно-окупационих и едукативних 
садржаја за стара лица. 
 
1.ЦИЉ Стварање услова за институционалну 
заштиту старих лица 

- истраживање потреба старих за смештај 
у Дом за старе у општини Врњачка Бања 

- успостављање правне структуре Дома за 
старе 

- успостављање организационе структуре 
Дома за старе 
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2. ЦИЉ:  Ванинституционална подршка и 
збрињавање старих 

- Наставак реализације и даље 
промовисање сервиса „помоћ у кући“ у 
градској месној заједници оним 
категоријама старих који су непокретни,  

теже покретни и изоловани, нису спремни 
или нису у материјалној могућности да иду у 
домове за старе, а којима је потребна 
додатна помоћ да би наставили да живе у 
свом природном окружењу 
- организовање мреже волонтера преко 

Црвеног Крста и ЦСР у циљу пружања 
помоћи старачким домаћинствима у 
обављању свакодневних активности 

- организовање услуге заштићеног 
становања кроз обезбеђивање „Хране на 
точковима“ и пружање правних , 
медицинских и психолошких савета 

- успостављање Дневног центра за старе у 
којем би им се пружала одговарајућа 
нега (укључујући и медицинску) преко 
целога дана 

- формирање Геронтолошког саветова-
лишта при Дневном центру за старе. 

 
3. ЦИЉ:  Развој мреже клубова за подршку 
старим лица при сеоским месним 
заједницама 

- развијање система добросуседске 
помоћи и волонтерског рада при сеоским 
месним заједницама у виду клубова као 
пунктова у сеским срединама где би 
стара лица добила различите услуге 
подршке за останак и опстанак у 
природном окружењу 

- организовање патронажне службе и 
пружање медицинске помоћи старачким 
домаћинствима у брдским сеоским 
месним заједницама 

- организовање достављања хране за 
најугроженија старачка домаћинства. 

 
4. ЦИЉ:  Развој дневно-окупационих и 
едукативних садржаја за стара лица 

- организовање дневно окупационих 
активности у Дневном центру за старе  

- организовање едукативних радионица о 
здравственим, психолошким и соција-
лним апектима старења и старости 

- омогућавање радног ангажовања стари-
јих суграђана очуваних потенцијала кроз 
организовање ткачке радионице и 
сличних активности. 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Истражене потребе старих за смештај у 
Дом за старе 

- Успостављена правна и организациона 
структура Дома за старе 

- Израђен програм неге и помоћи у 
природном окружењу  

 
 

- Извршена промоција сервиса преко 
локалних медија и путем директног 
контакта са потенцијалним корисницима 

- Успостављен сервис неге и помоћи за 
најугроженије категорије старог стано-
вништва у градским месним заједницама 

- Смањење потребе за институционалним 
облицима збрињавања  

- Организована мрежа волонтера од 
стране Црвеног крста за пружање подр-
шке најугроженијим старачким домаћи-
нствима 

- Мотивисане особе за хуманитарни рад 
- Успостравњен сервис Храна на точко-

вима праћен пружањем саветодавних 
услуга корисницима  

- Успостављен Дневни центар за старе 
- Формирано Геронтолошко саветовали-

ште при Дневном центру за старе 
- Организована мрежа клубова у сеоским 

месним заједницама заснованим на при-
нципу добросуседске помоћи и вилонте-
рског рада за пружање подршке стара-
чким домаћинствима 

- Развијена мрежа мобилне подршке на 
терену у пружању медицинске помоћи 
старим лицима и већа доступност здрав-
ствених услуга 

- Организован сервис доставе хране за 
најугрожа једночлана и двочлана стара-
чка домаћинства 

- Организовани програми у циљу аними-
рања старих лица у Дневном центру за 
старе 

- Боља информисаност старе популације о 
здравственим, социјалним и психоло-
шким аспектима старења 

- Повећан ниво ангажовања старих лица 
очуваних потенцијала у циљу одржава-
ња њиховог самопоштовања и осећаја 
друштвене корисности. 

 
ПРИОРИТЕТ 3 - МАРГИНАЛИЗОВАНЕ 
ГРУПЕ - ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ, РОМИ, ИЗБЕГЛА 
И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
 

Особе са инвалидитетом припадају 
категорији становништва којима је потребна 
стална помоћ од стране других лица како би 
задовољили своје потребе. Ове особе без обзира 
на календарски узраст, врсту и степен омете-
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ности, су по својим карактеристикама вулнера-
билне и захтевају посебну пажњу и бригу 
друштва о њима.  

Установа социјалне заштите (Центар за 
социјални рад) пружа следеће врсте услуга 
особама са инвалидитетом: старатељство, привр- 
емено старатељство, материјално обезбеђење 
њихове породице, додатак за помоћ и негу 
другог лица, једнократне новчане помоћи, 
смештај у установу социјалне заштите, смештај 
у другу породицу (хранитељство). 

Будући да Центар за социјални рад као 
установа социјалне заштите на територији 
општине Врњачака Бања процењује да овим 
нису задовољене све социјалне потребе ове 
категорије становника, сматрамо да је потребно 
организовати рад и других стручних лица 
(васпитача, спец.педагога, дефектолога, психо-
лога, медицинског особља) на начин који би 
најбоље пружио све врсте услуга овим лицима и 
тиме допринео њиховом бољем животном 
стандарду и радости живљења. Најбољи оквир у 
коме би се оваква врста подршке пружила 
особама са инвалидитетом је Дневни центар као 
врста боравка на дневној бази где би се 
организовале различите врсте психосоцијалне 
подршке и других активности.  

      Велики проблем представља и физичко 
окружење у општини које је готово у потпу-
ности неприлагођено особама са инвалидитетом, 
тако да они своје потребе и права која им 
припадају и које би и могли самостално да 
задовоље или остваре нису у могућности да то 
ураде. Неопходно је пре свега изградити рампе 
за пристум најважнијим установама и 
институцијама у општини: Општина, Дом 
здравља, Општински Суд, СУП,... 

Под особама са посебним потребама 
подразумевају се следеће категорије: лица са 
оштећеним видом и слухом, ментално 
недовољно развијена лица, душевно оболела и 
теже физички оболела лица. 
 У структури особа са инвалидитетом 
може се извршити подела на децу и на одрасла 
лица.  

Кретање укупног броја психофизички 
ометене деце дато је у следећој табели: 

 
 

Година Број деце 
2002. 33 
2003. 38 
2004. 42 
2005. 40 
2006. 41 

   

   Структура према врсти и степену ометености у 
пхихичком и физичком развоју деце и омладине 
је дат у следећој табели: 
 
 
 
 
 
 

2005. 2006. Инде
кс 

Врста оштећења 

Број % Бр
ој 

% 2006./
2005. 

Тешко ментално  
ометена   

2 5,0 2 4,9 100,0 

Теже ментално 
 ометена   

3 7,5 3 7,3 100,0 

Умерено 
ментално 
 ометена   

9 22,5 8 19,5 88,9 

Лако ментално  
ометена   

12 30,0 14 34,1 116,7 

Аутистична   1 2,5 1 2,4 100,0 
Слепа  1 2,5 1 2,4 100,0 
Глува  1 2,5 1 2,4 100,0 
Са телесним  
сметњама у 
развоју 

6 15,0 6 14,6 100,0 

Вишеструко 
 ометена у развоју   

5 12,5 5 12,2 100,0 

У К У П Н О: 40 100,0 41 100 102,5 
 

Облици социјалне и породично-правне 
заштите деце са инвалидитетом: 
 

Број 
корисника 

Заштита 

2005. 2006. 

Индекс 
2006./05 

%  
обухвата 
у 2006.год. 

Старатељс. 5 4 80,0 9,8 
материјално 
обезбеђење 

3 4 133,3 9,8 

једнократна  
помоћ у 
новцу 

40 41 102,5 100,0 

Једнократна 
помоћ у 
натури 

40 41 102,5 100,0 

смештај у  
установу 

4 1 25,0 2,4 

смештај у 
 породицу 

1 - 0 0 

додатак за 
 помоћ и 
негу 

14 14 100,0 34,1 

дневни 
боравак 

2 2 100,0 4,9 

Рехабилит. 4 2 50,0 4,9 
 

Табела показује да се деца ометена у 
психофизичком развоју углавном налазе у 
својим породицама. У том смислу Центар за 
социјални рад се ангажује на заштити деце у 
породици кроз подршку и праћење потреба деце 
и породице. Поред наведених примењене су у 
остале мере и услуге социјалне заштите, као што 
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су плаћање превоза, укључивање у средњо-
школско школовање, рад на праћењу и усмера-
вању ове деце и њихових породица, као и инте-
рвенције према указаној потреби у њиховим 
породицама. 

За сву децу са инвалидитетом која су 
право на додатак за туђу негу и помоћ остварили 
по ЗОПУ, за њих 20 урађена су решења о  
признавању права на разлику између туђе неге 
коју остварују код РФ ПИО и износ апредви-
ђеног Законом о социјалној заштити а потом 
затражено изјашњавање ПОВ о постојању телес-
ног оштећења. 
 Преглед кретања броја одраслих лица са 
инвалидитетом: 

Година Број  
корисника 

Ланчани 
 индекс 

 
2002. 98 - 
2003. 103 105,1 
2004. 120 116,5 
2005. 155 129,2 
2006. 183 118,1 

 Структура одраслих лица према врсти 
оштећења: 
 

2005. 2006. ОДРАСЛА 
ЛИЦА Број % Број % 

Инде
кс 
2006/
05 

Са оштеће.  
видом и 
слухом 

8 5,2 17 9,3 212,5 

Ментално 
недов. 
 развијена 

26 16,8 29 15,8 11,5 

Душевно  
оболела 

100 64,5 105 57,4 105,0 

Теже 
физички  
оболела 

12 7,7 25 13,7 208,3 

Остала 
 инвалидна 

9 5,8 7 3,8 77,8 

УКУПНО 120 100,0 183 100,0 118,1 
 

Обухват одраслих лица са инвалиди-
тетом појединим облицима социјалне и поро-
дично-правне заштите: 
 

Број 
корисника 

ЗАШТИТА 
 

2005 2006 

Индекс 
2005/06 

% 
обухвата 
У 2006. 

Старатељство 17 20 117,6 10,9 
Привремено 
 старатељство 
Чл.132 ПЗ 

- 5 - 2,7 

Додатак за 
 помоћ и негу 

21 16 76,2 8,7 

Смештај у 
 установу 

7 7 100 3,8 

Смештај у 
 другу 
породицу 

1 1 100 0,5 

Материјално 
 обезбеђење 

24 25 104,2 13,7 

Једнократна 
 помоћ у 
новцу 

128 245 191,4 133,9 

Једнократна 
 помоћ у 
натури 

45 50 111,1 27.3 

 
- Центар за социјални рад еводентирао је 

перманентно повећање броја одраслих 
особа са инвалидитетом у последњих пет 
година. 

- Нема довољно издвајања новчаних 
средстава из буџета локалне самоуправе 
за спровођење програма помоћи и 
подршке особама са инвалидитетом на 
територији наше општине. 

- Присутне су законске, социјалне и 
психолошке баријере са којима се суоча-
вају особе са инвалидитетом и њихове 
породице. 
У општини Врњачка Бања живи око 400 

становника ромске националности, што чини 
око 1,6% укупног броја становништва.  

Становници ромске националности 
настањени у општини сконцентрисани су у 
појединим насељима у којима је због нерешене 
инфраструктуре хигијена на незадовољавајућем 
нивоу. Та насеља су Грачац где је сконцетрисан 
највећи део Рома у општини око 250 становника, 
затим насеље Руђинци где има око 100 
становника и насеље Витојевац где има нешто 
мање од  50 становника.   

Образовна структура ових становника је 
на ниском нивоу. Роми су релативно добро  
интегрисани у друштво али њихове социо-
културолошке навике и начин живота најчешће 
су сметња за квалитетнију интеграцију. Њихова 
укљученост у образовни систем на нивоу 
основног образовања је добра док је на средњо-
школсом образовању  незадовољавајућа. 

Услед непоседовања личних докумената 
и недостатка здравствене културе, Роми су више 
од остале популације изложени здравственим 
ризицима.  

Основно обележје друштвено-
економског положаја Рома јесу низак степен 
економске активности и висока незапосленост. 

Услед непросвећености и неинформи-
саности, људи ромске националности не прибе-
гавају планирању породице, већ упркос свом 
сиромаштву и лошим животним условима 
постижу висок наталитет и живе у многочланим 
породицама. 
 Када је реч о трећој категорији 
становништва у оквиру овог приоритета, избегла 
и расељена лица одн. интерно расељена лица са 
Косова и Метохије овај проблем је нешто 
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израженији него у неким другим деловима 
земље због релативне близине подручја општине 
Косову због чега се велики део интерно 
расељених са Косова по окончању рата населио 
на територији општине и данас представљају 
значајан део популације у односу на укупан број 
становника општине. Како је њихова 
интеграција у друштво процес који још увек  
траје они представљају у већини случајева 
социјалну категорију без обзира што имају исти 
третман када су у питању државне службе и 
институције у општини и њихова права и 
обавезе према њима. Према званичним 
подацима на територији општине се налази 3278 
интерно расељених лица са Косова и 217 
избеглих и расељених са територија Хрватске и 
БиХ. Велики проблем представља нерешено 
стамбено питање великог дела овог стано-
вништва који су се у почетку налазили по 
прихватним центрима и који по расформирању 
центара још увек немају решено стамбено 
питање на неки трајнији начин. 
 
Оперативни циљеви: 

1. Установљавање дневног боравка за децу, 
младе и одрасла и стара лица са 
инвалидитетом 

2. Прилагођавање физичког окружења на 
територији општине потребама особа са 
инвалидитетом 

3. Унапређење квалитета живота Рома 
4. Унапређење квалитета живота избеглих 

и расељених  
 

1. ЦИЉ:  Установљавање дневног боравка за 
децу, младе и одрасла и стара лица са 
инвалидитетом 

- отворити дневни боравак за дневно 
збрињавање деце и омладине али и 
одраслих и старих лица са 
инвалидитетом; 

-  организовање програма боравка за 
различите узрасте и категорије 
инвалидитета (радионице, психо-
социјална подршка) 

 
2.ЦИЉ:  Прилагођавање физичког окружења 
на територији општине потребама особа са 
инвалидитетом 

- уклањање архитектонских баријера 
обарањем ивичњака у ужем центру 
града 

- изградња рампи на јавним устано-
вама у општини 

 
3.ЦИЉ:  Унапређење квалитета живота Рома 

- побољшање услова живота и 
становања кроз комунално уређење 
постојећих ромских насеља 

- подизање нивоа образовања кроз 
побољшање доступности и омогу-
ћавања вишег облика образовања и 
описмењавање и образовање одрас-
лих лица 

- подизање нивоа здравствене заштите 
кроз едуковање Рома за превенцију     
заразних болести, неге деце и 
трудница, и заштиту жена као и 
организовање систематских здрав-
ствених прегледа 

 
4. ЦИЉ:  Унапређење квалитета живота 
избеглих и расељених  

- Приближавање рада служби и 
могућности за коришћење медици-
нске неге као и услуга Центра за 
социјални рад и повећање број кори-
сника  

- Решавање стамбеног питања отку-
пом домаћинстава у сеоским среди-
нама и додељивање избеглицама и 
интерно расељеним лицима 

 
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Обезбеђен простор за дневни 
боравак од стране општине 

- Покренут дневни боравак за све 
узрасте особа са инвалидитетом 

- Пружена психо-социјална подршка 
особама са инвалидитеом у дневном 
боравку 

- Уклоњене баријере у виду ивичњака 
у ужем центру града 

- Постављене рампе на свим јавним 
установама на територији општине 

- Повећан број особа са инвали-
дитетом који користе услуге јавних 
установа и организација 

- Побољшани услови живота и 
становања у ромским насељима 

- Створени услови за већи обухват 
ромске деце основношколским 
образовањем 

- Смањен број старије неписмене 
ромске популације 

- Подигнут ниво здравствене културе 
међу ромском популацијом 

- Смањен број заразних болести и 
повишен ниво бриге за децу  међу 
ромском популацијом 

- Обављени систематски прегледи 
међу ромском популацијом 
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- Приближен рад служби избеглим и 
расељеним лицима и интерно 
расељеним лицима 

- Повећан број корисника услуга из 
ове категорије становништва 

- Решено стамбено питање за избегла 
и расељена лица и интерно расељена 
лица 
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АКЦИОНИ ПЛАН  
 
Приоритет 1 - ДЕЦА И ОМЛАДИНА
 
Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорно 
лице/орг. 

Постојећа средства Потребна средства Очекивани резултати 

1.1 изузимање простора 
од приватизације јавног 
предузећа „Бели Извор“ 

2008. год. Заменик 
председника 
општине  

Постојећи простор Трошкови преноса Простор изузет од 
приватизације и трајно 
обезбеђен простор за 
рад Центра за децу и 
омладину. 

1.2 доношење Одлуке о 
финансирању радних 
места руководиоца 
(менаџера) и стручног 
радника на реализацији 
активности 

2008.год. 
 
 
 
 

Општина 
 

Стручно особље са 
искуством у раду на 
тим пословима 

Бруто плата ових 
радника  

Заснивање радног 
односа са овим 
радницима 

1.3 адаптација или 
доградња простора (у 
случају немогућности 
изузимања постојећег) и 
набавка опреме 

2008. год. Руководилац 
центра 
Дирекција за 
планирање и 
изградњу 

Стручњаци дирекције 
у оквиру радног 
времена 

Хонорари за 
евентуално 
ангажоване стручњака 
са стране 

Урађен предмер и 
предрачун радова и 
опреме 

1.4 јавна набавка  2008. год. Руководилац- 
менаџер 

Правна служба 
општине 

Трошкови јавне 
набавке 

Изабрани извођачи и 
набавка опреме 

1.5 извођење радова на 
адаптацији 

2008. год. Руководилац-
менаџер 

Донатори, Општина, 
Спонзори 

Средства за 
адаптацију 

Адаптиран простор 

1. 
Адаптирање 
и опремање 
постојећег 
Омладинско
г центра у 
простор 
који ће 
обезбедити 
реализацију 
садржаја 
овог 
приоритета 

1.6 набавка неопходне 
опреме 

2008. год. Руководилац- 
менаџер 

Донатори, спонзори, 
Општина, 
постојећа опрема 

Средства за набавку 
нове опреме 

Набављења нова опрема 

 
 



Страна 24       -   Број 1.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          18. јануар  2008.  
 
 
 
Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорно 
лице/орг. 

Постојећа средства Потребна средства Очекивани резултати 

2.1 избор културно- 
забавних уметничких и 
спортских садржаја 

2008. год. Руководилац, 
Школа, ЦСР, 
ЦДО 

Стручни тимови Трошкови анкете Обрађена анкета 

2.2 формирање 
радионица и секција 

2008. год. Руководилац- 
менаџер, 
Школа, ЦДО 

Стручни сарадници у 
школама и Центру за 
децу и омладину 

Трошкови 
администрације 

Формиране радионице и 
секције 

2.3. Избор стручних 
водитеља радионица и 
реализација радионица 

2008. год. Руководилац – 
менаџер, ЦДО 

Стручни водитељи са 
искуством у раду 

Трошкови хонорара и 
материјала за 
активности 

Анимирана деца и млади 

2. 
Осмишљава
ње и 
реализација
културно- 
забавних, 
уметничких 
и спортских 
садржаја за 
децу и младе 2.4 избор младих који ће 

руководити одређеним 
секцијама и 
радионицама и њихова 
едукација 

2008. год. Руководилац- 
менаџер, 
Школа, ЦДО, 
компетентни 
појединци 

Вршњачка група Трошкови едукације 
младих 

Изабрани и едуковани 
носиоци активности 

3.1 идентификација 
ученика који поседују 
изузетне таленте 

фебруар 2009. Школе, 
Руководилац- 
менаџер 

Постојећи кадар Трошкови материјала  Направљени критеријуми, 
индикатори за процену 

3.2 састанак са 
родитељима и 
талентованим 
ученицима 

фебруар 2009 Руководилац- 
менаџер, 
Школе 

Постојећи кадар  Формирана група 
талентоване деце 

3.3 израда плана 
подршке талентоване 
деце 

март 2009 Руководилац- 
менаџер, 
стручни тим 

Постојећи стручни 
капацитети 

Могући трошкови 
превоза и сл., израде 
планова 

Формиран тим 
израђени планови 

3. Подршка 
младим 
талентима 

3.4 састанак са 
приватним 
предузетницима и 
спортистима  

март 2009 Руководилац- 
менаџер, 
одговорно 
лице привр. 
Субјекта 

Привредни 
капацитети општине 
Привредни субјекат 

Финансијска подршка 
талентованом ученику

Одржан састанак, 
Постигнути резултати 
талентованог ученика 
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Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорно 

лице 
Постојећа средства Потребна средства Индикатори за процену 

успешности 
4.1 формирање 
саветовалишта за 
заштиту репродуктивног 
здравља 

Почетак 
2008. год. 
 
 

Руководилац- 
менаџер 
Дом здравља 

Постојеће особље 
Дома здравља и 
Специјалне болнице 

Евентуални хонорари 
 
Трошкови за 
материјал 

Обављени разговори 
Формиран тим 

4.2 формирање 
саветовалишта за 
пружање помоћи 
младима у кризним 
ситуацијама 

почетак  
2008. год. 
 
 

Руководилац- 
менаџер, 
ЦСР 

Постојећи капацитети 
– особље ЦСР и НВО 

Трошкови за 
материјал 
 
Хонорари за 
стручњаке 

Обављени разговори 
Формиран тим 

4.3 едукација родитеља  март 2008. и 
даље 

Руководилац- 
менаџер 

Постојећа средства, 
Постојећи стручни 
капацитети 

Трошкови превоза, 
дневница и слично 

Започет процес едукације 
родитеља 

4. Отварање 
саветовали
шта за децу, 
младе и 
њихове 
породице 

4.4 публиковање 
информативно 
едукативних материјала 

април 2008. и 
даље 

Менаџер Постојеће средства, 
донатори, спонзори 

Трошкови израда 
публикација и 
материјала 

Урађена публикација и 
материјал 

 
 

 
 
 
 

4.5 подршка деци која 
излазе из хранитељских 
породица обезбеђивањем 
помоћи за смештај и 
запошљавање  

Јануар 2009. г 
 
 

Центар за 
социјални рад 
Општина 
 
 
 

Стручни кадар 
 
 
 

Материјални трошкови
 
 
 

Пружена подршка деци 
Обезбеђен смештај 
Пружена помоћ око 
запошљавања 
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Приоритет 2 - СТАРА ЛИЦА 
 
Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорна 
институција 

Постојећа 
средства 

Потребна средства Очекивани резултати 

1.1 истраживање 
потреба старих за 
смештај у Дом за 
старе у општини 
Врњачка Бања 

2008. Општина 
Центар за 
социјални рад  
Црвени Крст 

Стручни кадар Материјална 
средства 
Финансијска 
средства 

Истражене потребе 
старих за смештај у Дом 
за старе 

1.2 успостављање 
правне структуре 
Дома за старе 

2008. Општина 
Центар за 
социјални рад 

Стручни кадар Материјална 
средства 
Финансијска 
средства 

Успостављена правна 
структура Дома за старе 

1.  
Стварање 
услова за 
институцио
налну 
заштиту 
старих лица 

1.3 успостављање 
организационе 
структуре Дома за 
старе 

2008. Општина 
Центар за 
социјални рад 

Стручни кадар Материјална 
средства 
Финансијска 
средства 

Успостављена 
организациона структура 
Дома за старе 
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Оперативни 
циљ 

Активности Време 
спровођења 

Одговорна 
институција 

Постојећа 
средства 

Потребна средства Очекивани резултати 

2.1 даље  
промовисање 
сервиса „помоћ у 
кући“, коју развија 
ЦСР у граду и 
ширење на  сеоске 
месне заједнице 

2008. Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 

Постојећи 
капацитети 
Црвеног Крста и 
ЦСР-а 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Израђен програм неге и 
помоћи у природном 
окружењу 
Смањење потребе за 
институционалним 
облицима збрињавања 

2.2 организовање 
мреже волонтера 
преко Црвеног Крста 
и ЦСР у циљу 
пружања помоћи 
старачким 
домаћинствима 

2008. 
 
 
 
 

Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 

Постојећи 
капацитети 
Црвеног Крста и 
ЦСР-а 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Организована мрежа 
волонтера од стране 
Црвеног крста и ЦСР  
за пружање подршке 
најугроженијим 
старачким 
домаћинствима 

2.3 организовање 
услуге „Хране на 
точковима“ и 
пружање правних , 
медицинских и 
психолошких савета 

2009. Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 

Постојећи 
капацитети 
Црвеног Крста и 
ЦСР-а 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Успостравњен сервис 
Храна на точковима 
праћен пружањем 
саветодавних услуга 
корисницима 

2. 
Ванинститу
ционална 
подршка и 
збрињавање 
старих 

2.4 успостављање 
Дневног боравка за 
стара лица и 
Геронтолошког 
саветовалишта 

2010. Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 

Постојећи 
капацитети 
Црвеног Крста и 
ЦСР-а 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Успостављен дневни 
боравак за стара лица и 
Геронтолошко 
саветовалиште 
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Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорна 
институција 

Постојећа 
средства 

Потребна средства Очекивани резултати 

3.1 развијање 
система 
добросуседске 
помоћи и 
волонтерског рада 
при сеоским месним 
заједницама 

2009. год. Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 

Постојећи 
капацитети сеских 
месних заједница 
и Црвеног Крста 

Материјална 
средства 
Финансијска 
средства 

Организована мрежа 
клубова у сеоским 
месним заједницама 
заснованим на принципу 
добросуседске помоћи и 
волонтерског рада 

3.2 организовање 
пружањa 
медицинске помоћи 
старачким 
домаћинствима у 
брдским сеоским 
месним заједницама 

2009. год. Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 
Дом здравља 

Постојећи 
капацитети сеских 
месних заједница 
и Црвеног Крста, 
Дома здравља и 
ЦСР 

Материјална 
средства 
Финансијска 
средства 

Развијена мрежа мобилне 
подршке на терену у 
пружању медицинске 
помоћи старим лицима 

3.  
Развој 
мреже 
клубова за 
подршку 
старим 
лицима при 
сеоским 
месним 
заједницама 

3.3 организовање 
достављања хране за 
најугроженија 
старачка 
домаћинства 

2009. год. Општина 
Црвени Крст 
Центар за 
социјални рад 

Постојећи 
капацитети сеских 
месних заједница 
и Црвеног Крста и 
ЦСР 

Материјална 
средства 
Финансијска 
средства 

Организован сервис 
доставе хране за 
најугроженија једночлана 
и двочлана старачка 
домаћинства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 29       -   Број 1.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          18. јануар  2008.  
 
 
 
 
 
Приоритет 3 -  МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ - ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, РОМИ, ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

 
Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорна 
институција 

Постојећа 
средства 

Потребна средства Очекивани резултати 

4.1 организовање 
дневно окупационих 
активности у Клубу 
за старе при ЦСР и 
Удружењу 
пензионера 

2011. год. Општина, 
ЦСР,  
Удружење 
пензионера, 
Црвени Крст 

Постојећи 
простор 
Стручни кадар 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Организовани програми у 
циљу анимирања старих 
лица у Клубу за старе при 
ЦСР и Удружењу 
пензионера 

4.2 организовање 
едукативних 
радионица о 
здравственим, 
психолошким и 
социјалним 
апектима старења и 
старости 

2011. год. Општина, 
ЦСР, 
Удружење 
пензионера, 
Црвени Крст 
 

Постојећи 
простор 
Стручни кадар 
Програми 
подршке 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Боља информисаност 
старе популације о 
здравственим, социјалним 
и психолошким 
аспектима старења 

4.  
Развој 
дневно-
окупациони
х и 
едукативних 
садржаја за 
стара лица 

4.3 омогућавање 
радног ангажовања 
старијих суграђана 

2011. Општина 
Удружење 
пензионера 
Црвени Крст 
НСЗ 

Стручни кадар 
Постојећи 
простор 

Финансијска 
средства за 
реализацију 
програма 

Повећан ниво ангажовања 
старих лица очуваних 
потенцијала у циљу 
одржавања њиховог 
самопоштовања и осећаја 
друштвене корисности 
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Приоритет 3 -  МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ - ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, РОМИ, ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА 
 
 
Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорна 
институција 

Постојећа 
средства 

Потребна средства Очекивани резултати 

1.1 отворити дневни 
боравак за особе са 
инвалидитетом 

2008. год Општина, 
ЦСР, 
Удружење 
родитеља деце 
ометене у 
развоју 

Стручни кадар 
Родитељи 

Финансијска 
средства 
Материјална 
средства 

Обезбеђен простор за 
дневни боравак од стране 
локалне заједнице 
Покренут дневни боравак 
за све узрасте особа са 
инвалидитетом 

1.  
Установљав
ање дневног 
боравка за 
децу, младе 
и одрасла и 
стара лица 
са 
инвалидите
том 

1.2 организовање 
програма боравка за 
различите узрасте и 
категорије 
инвалидитета 

2008.-2012. 
 

Општина 
ЦСР, 
Удружење 
родитеља ... 
Школе  
Дом здравља 

Стручни кадар Финансијска 
средства 
Материјална 
средства 

Пружена психо-социјална 
подршка особама са 
инвалидитетом у дневном 
боравку 

2.1 Уклањање 
архитектонских 
баријера обарањем 
ивичњака у ужем 
центру града 

2009. год.. Општина 
Дирекција за 
планирање и 
изградњу 

План за уклањање 
баријера 

Финансијска 
средства за извођаче 
радова 

Уклоњене баријере у виду 
ивичњака у ужем центру 
града 

2. 
Прилагођав
ање 
физичког 
окружења 
на 
територији 
општине 
потребама 
особа са 
инвалидите
том 

2.2 Изградња рампи 
на јавним 
установама у 
општини 

2009. год.. Општина 
Дирекција за 
планирање и 
изградњу 

План за изградњу 
рампи на јавним 
установама у 
општини 

Финансијска 
средства за извођаче 
радова 

Постављене рампе на 
свим јавним установама 
на територији општине 
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Оперативни 

циљ 
Активности Време 

спровођења 
Одговорна 
институција 

Постојећа 
средства 

Потребна средства Очекивани резултати 

1.1 побољшање 
услова живота и 
становања кроз 
комунално уређење 
постојећих ромских 
насеља 

2010. год. Општина 
Центар за 
социјални рад, 
Удружења 
Рома 

Стручни кадар Финансијска 
средства 
Материјална 
средства 

Побољшани услови 
живота и становања у 
ромским насељима 

3.  
Унапређење 
квалитета 
живота 
Рома 

1.2 подизање нивоа 
образовања и нивоа 
здравствене заштите 

2010.-2012. 
 

Општина, 
Центар за 
социјални рад, 
Школа, 
Дом здравља, 
Удружења 
Рома 

Стручни кадар Финансијска 
средства 
Материјална 
средства 

Створени услови за већи 
обухват ромске деце 
основношколским 
образовањем 
Подигнут ниво 
здравствене културе међу 
ромском популацијом 

2.1 Приближавање 
рада служби и 
могућности за 
коришћење 
медицинске неге као 
и услуга Центра за 
социјални рад 

2008. – 2010. 
год. 

Општина 
Центар за 
социјални рад 
Црвени Крст 
Дом здравља 

Стручни кадар Финансијска 
средства за додатно 
ангажовање 
стручних радника 

Задовољене потребе 
избеглих и расељених 
лица по питању 
медицинске неге и услуга 
ЦСР 

4. 
Унапређење 
квалитета 
живота 
избеглих и 
расељених 

2.2 Решавање 
стамбеног питања 
откупом 
домаћинстава у 
сеоским срединама 

2008. – 2012. 
год. 

Донатори, 
Црвени крст, 
Општина 

Стручни кадар Финансијска 
средства  

Решено стамбено питање 
избеглих  

Страна 
 
 



Страна 32       -   Број 1.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          18. јануар  2008. 
 

 

 
АНЕКСИ 
АРАНЖМАНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

Општина Врњачка Бања има активну 
улогу у стратешком планирању услуга 
социјалне заштите као наручилац услуга. Кроз 
стратешко партнерство са осталим кључним 
партнерима, спроводи планирање, имплеме-
нтацију, праћење и евалуацију реализације 
услуга социјалне заштите на локалном нивоу. 
Општинско тело које спроводи политику 
социјалне заштите на локалном нивоу је Лока-
лни Савет за социјалну политику општине 
Врњачка Бања. Процес уговарања нових 
услуга социјалне заштите на основу утврђених 
потреба грађана, општина Врњачка Бања може 
да реализује на неколико начина: 

Олуком Скупштине Општине да се некој 
установи социјалне заштите поверава задатак 
остваривања неког права тј. пружања услуге; 

Локални Савет за социјалну политику 
шаље писмо позива актерима или установама 
социјалне заштите, да се пријаве на конкурс за 
пружање услуге; 

Отвори јавни тендер за све заинтересоване 
актере на пољу социјалне заштите; 

Општина Врњачка Бања, у складу са 
имплементацијом стратешког плана, треба да 
индентификује начине алокације финанијских 
и материјалних средстава.  

 
ПРАЋЕЊЕ (МОНИТОРИНГ)  И  
ЕВАЛУАЦИЈА 
(Енгл.) - to monitor:  будно гледати, држати 
правац Мониторинг се може дефинисати као 
системско и стално прикупљање и анализа 
података којом се користе управљачке струк-
туре да би вршиле контролу и одлучивање. 

(Енгл.) - to evaluate, evaluation:  
Одредити или утврдити вредност нечега. 
Одредити значај, смисао или стање нечега 

обично детаљном проценом и истраживањем.  
Евалуација је системска и најобје-

ктивнија могућа процена пројекта или процеса 
који је у току или који је завршен. Циљ 
евалуације је да утврди да ли су постављени 
циљеви били релевантни ( од значаја), да је 
пројекат одн. процес спроведен ефикасно и 
ефективно, да ли је остварен очекиван утицај и 
да ли је обезбеђена одрживост. 

Индикатори( показатељи) су квантита-
тивни или квалитативни параметар који омогу-
ћавају да на једноставан и поуздан начин 
измеримо резултате или да сагледамо промене 
које утичу на пројекат,  програм или 
стратегију. 

  Мониторинг и евалуација, или праћење 
и вредновање, јесу називи метода који се 
примењују у савременом приступу вођења 
политика и пројеката у администрацијима 
орјентисаним на постизање што бољих 
резултата уз што мањи утрошак увек 
ограничиних расположивих средстава. 
Употребом ових метода сврсисходног упра-
вљања ресурсима и активностима омогућује се 
стална контрола над процесом споровђења 
стратешког плана, те доносиоци одлука бивају 
у прилици да увек на учинковит начин могу да 
процене вредност остварених промена. 
 Важан и тежак задатак да руководиоци 
пројекта (или програма) осигурају одвијање  
пројектних активности у жељеном правцу и 
постизање зацртаних циљева, може се 
успешно остварити само уколико се изграде 
адекватни механизми за њихово благовремно 
и целовито информисање, јер само уз 
располагање правим и благовременим инфо-
рмацијама,  руководиоци ће бити у прилици да 
доносе исправне одлуке. 
  Док је јасно да попуњавање образаца, 
прикупљање и прелиминарну одбраду подата-
ка обављају службеници у јавној админи-
страцији, за њихову анализу и добијање 
одговора на следећа питања: Да ли се држимо 
жељеног правца? Да ли постоји напредак у 
односу на циљну групу нашег пројекта 
(програма)? Да ли постоје неке потешкоће у 
спровођењу пројекту (програма)? – зависно од 
степена сложености анализе могу вршити 
млађи службеници али и искусни стручњаци, а 
понекад и читав тим. 
 Располагање одговарајућим информа-
цијама и правилним проценама, даје нам 
неопходна средства да свако одступање од 
планираног у споровђењу  пројекат и-или 
програма, које се у пракси увек дешава у 
одређеном опсегу, ставимо под нашу контролу 
и онемогућимо да  угрози остваривање кључ-
них циљева. 
 Само спровођење мониторинга као 
начина контроле рада јесте планиран и 
рационалан посао којим се обезбеђује да увек 
пре него га се латимо имамо јасну представу о  
томе шта се прати и зашто се прати, како ће се 
обављати праћење, ко шта ради и које алатке и 
обрасце треба користити. 
 Евалуација се првенствено ослања на 
информације прикупљене током мониторинга 
како би се донела свеобухватна процена 
постигнућа пројекта и дала препорука за 
унапређење пројектних активности. 
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Евалуација мери испуњење постављених 
резултата, утицај спроведених активности на 
кориснике и промене у циљној групи. Циљ 
евалуације је да се унапреде методе 
мониторинга, процене трошкови и ефикасније 
планира. 
 Евалуацију врше заинтересоване стране 
као што су корисници, управни и надзорни 
одбори јавних установа и организација 
цивилног друштва, финансијери, а могу да је 
спроводе пројектни тим (тада је у питању 
унутрашња евалуација) или независни 
експерти, донатори, локална самоуправа (тада 
говоримо о екстерној евалуацији). 
  Мониторинг и евалуацију спровођења 
стратегије треба да врше Локлани Савет за 
социјалну политику, општинске админи-
стративне структуре, адмнистрације кључних 
актера у заједници, пружаоци социјалних 
услуга, корисници услуга, те стручна и 
најшира јавност. 
 Локални Савет за социјалну политику је 
формиран као међусектроско тело од стране 
локалне самоуправе, поред представника 
локалне самоуправе у свом саставу има и 
руководиоце и стручна лица из Центра за 
социјални рад, Националне службе запошља-
вања, образовања, здравства и цивилног 
сектора. Оваквим саставом омогућен је 
ефективни приступ подацима и знањима из 
развличитих установа и организација, чиме је 
створен довољан фонд сазнања за сагледавање 
општег социјалног стања у заједници. Чланови 
Локалног Савета као представници јавних 
установа и представници невладиног сектора 
доприносе спровођењу мониторинга и 
евалуације преко својих Извештаја о раду 
којима се прате кретања у социјалној области 
и имплементација пројеката. Уз то Локални 
Савет може да се затражи оснивање 
партнерских, међусекторских радних група на 
нивоу општине за сваки од социјалних 
приоритета, чиме се анагажују додатни 
ресурси заједнице и обезбеђују нови погледи у 
идентификовање приоритетних потреба и 
процењивање најадекватнијих начина њиховог 
задовољења. 
 Требало би да Локални Савет за 
социјалну политику најмање 4 пута током 
године одржава састанке на којима ће теме 
бити мониторниг и евалуација споровђења 
стратешког плана.  
 Међутим, да би овај формум био у 
сталном контакту са информацијама од значаја 
за спровођење стратегије, неопходно је да 

осим редовних извештаја установа укључених 
у његов рад, постоји и стална јединица у 
оквиру општинске управе која омогућава 
прикупљање и обраду података од интереса за 
управљање стратегијом. Логичко колико и на 
претходном ангажману решење је да 
службеници задужени за подршку рада 
Локалног Савета у вршењу улога мониторинга 
и евалуације буду службеници из општинеске 
управе који су имали кључне задатке у 
припреми и писању самог стратешког плана. 

Службеници општинске управе 
задужени за спровођење мониторинга и 
евалуације треба да обезбеде, прикупе и 
обраде, потребне материјале за редовне и 
ванредне састанке Локалног Савета. Да би се 
овај одговоран и комплексан посао обављао 
професионално, јасна је препорука да на њему 
буду ангажована лица која су током израде 
стратегије била у прилици да се детаљно 
упознају са различитим базама података из 
различитих архива, и која у целости познају 
садржину стратешког плана. 

Значајну улогу у мониторингу и 
евалуацији могу имати и пружаоци социјалних 
услуга ангажованих од стране локалне 
самоуправе, уколико им се као услов 
пројектног финансирања постави обавеза 
адекватног извештавања нараучиоца услуге 
(тј. локалне самоуправе). 

Такође, у мониторингу и евалуацији 
неизоставно је консултовање са  корисницима 
како кроз разне структуриране методе, тако и 
кроз редовне процедуре за исказивање 
мишљења и жалби које треба увести у сваки 
аспект јавне управе уколико се тежи концепту 
добре управе.  

Наравно, као најзначајнији друштвени 
чинилац, врло је пожељно  да јавност било 
стручна било најшира (кроз медије) учествује 
у процесу мониторинга и евалуације 
остварења стратешког плана. 
ЗАВРШНИ ДЕО 
 Ову стратегију објавити у Службеном 
листу општине Врњачка Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:9-296/07 од  15.1.2008.год. 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
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2.  
   Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 21-ој редовној седници одржаној 
15.1.2008.г., која је наставак седница од  
25.12.2007.г., и 28.12.2007.г., на основу члана  
18. став 1 тачка 4. Закона о локалној самоу-
рави («Сл. ГласникРС» број  9/02, 33/04 и 
135/04),  члана 4. став 2. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. Гласник РС» број 16/97 и 
42/98)  и чл. 9. став 1. тачка 4. и чл. 23.  Стату-
а општине Врњачка Бања  ("Сл . лист општине 
Краљево ", бр 24/04) донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о јавним паркиралиштима 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.2./07), иза  
чл.2. додају се следећи чланови:  

«Члан 2а. 
 Поверавање послова на организовању 
послова управљања,  одржавања и коришћења 
јавних паркиралишта, као комуналне 
делатности од локалног интереса врши се 
путем јавног оглашавања по поступку 
прописаном Законом о комуналним 
делатностима на период од пет година, уз 
могућност продужења у складу са законом. 
 Јавни конкурс расписује извршни 
орган Општине. 
 Јавни конкурс објављује се у локалним 
средствима јавног информисања, најмање у 
једном дневном листу на територији Репуб-
лике Србије и на интерент сајту Општине 
Врњачка Бања.. 

Конкурс је отворен 30 дана.
 Конкурсом се ближе одређује садржај 
документације коју треба доставити, а којом се 
доказује испуњеност услова за обављање 
послова управљања,  одржавања и коришћења 
јавних паркиралишта .  
 Јавни конкурс садржи одредбе о 
јавним и осталим паркиралиштима која се 
поверавају на управљање,  одржавање и 
коришћење, условима које је учесник дужан да 
испуни, документација која се прилаже, време 
трајања конкурса и друго. 
 

Члан 2б. 
 Учесник јавног конкурса дужан је да 
на основу књиговодствене –финансијске, 
персоналне и правно-нормативне докуме-

нтације докаже своју техничку, организациону 
и кадровску оспособљеност за обављање 
комуналне делатности  за коју  се пријављује 
на конкурс. 

Члан 2в. 
 Поступак јавног оглашавања спроводи 
Комисија од пет чланова састављена од 
стручних лица. 
 Комисију из претходног става образује  
извршни орган. 
 Комисија спроводи јавни конкурс и 
утврђује предлог за избор најповољнијег 
понуђача. 
 Критеријуми за избор најповољнијег 
понуђача биће одређени конкурсном докуме-
нтацијом.    

Члан 2г. 
  Скупштина општине на предлог 
Комисије доноси Одлуку о избору, која се  
објављује се у ''Службеном листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 Са изабраним учесником извршни 
орган закључује уговор о поверавању обавља-
ња послова на управљању,  одржавању и кори-
шћењу јавних паркиралишта на територији 
Општине Врњачка Бања. 
   Уговором о правима и обавезама у 
обављању комуналне делатности управљања,  
одржавања и коришћења јавних паркиралишта 
регулишу се: 

-непосредне обавезе у извршавању 
послова, 

-одговорност за случај неквалитетног 
обављања поверених послова, 

-правне и економске последице 
неизвршавања или лошег извршавања послова, 

-утицај више силе или наступања 
разлога који су већ предвиђени законом, 

-права и обавезе општине у погледу 
обезбеђивања оних услова за обављање 
поверених делатности који може или мора да 
обезбеди Општина, 

-обавезе  у погледу обезбеђивања 
услова за континуирано, уредно и квалитетно 
вршење поверених послова , 

-права и обавезе у случају поремећаја у 
вршењу поверених послова, 

-услови и поступак раскида уговора 
пре уговореног рока, као и права и обавезе које 
из тога проистекну. 

-и друга питања која су од значаја за 
уредно обављање поверених послова.» 
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Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-16/08 од  15.1.2008.год. 
            
   ПРЕДСЕДНИК 
                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
3. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 21-ој редовној седници одржаној 
15.1.2008.г., која је наставак седница од  
25.12.2007.г., и 28.12.2007.г., на основу чл. 98. 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник 
РС бр.47/03 и 34/06) и чл. 23.  Статута 
општине Врњачка Бања  ("Сл . лист општине 
Краљево ", бр 24/04) донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА  
 

Члан 1. 
У Одлуци о монтажним објектима 

(Сл.лист општине Краљево бр.5/05-пречишћен 
текст  и бр. 9/05 и Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.4/06, ), у  чл.4. у ставу 1. текст: 
«Општинско веће», мења се у текст: 
«Скупштина општине». 

 
Члан 2. 

 У чл.17.додаје се став 4. који гласи: 
«Уколико временски услови дозвољавају, 
баште се могу формирати и ван периода 
утврђеног у ставу 1. овог члана, без накнаде, 
са лицима која су измиривала своје обавезе 
према Општини за претходни период». 
 

Члан 3. 
Ова одлука  ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-13/08 од  15.1.2008.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК                
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   

Скупштина општине Врњачка Бања на 
21-ој редовној седници одржаној  15.1.2008.г., 
која је наставак седница од  25.12.2007.године 
и 28.12.2007.г., на основу чл.30.став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 
бр. 9/02, 33/04 и 135/04), чл. чл. 16. Одлуке о 
оснивању Установе ТСЦ Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево бр.12/04, 
16/94,22/94, 4/95 и Службени лист општине 
Врњачка Бања бр.4/06 и 6/07)   и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр. 24/04), донела је  

   Дане Станојчић,с.р. 
_______________________________________ 

 
 
4. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
21-ој редовној седници одржаној  15.1.2008.г., 
која је наставак седница од  25.12.2007.године 
и 28.12.2007.године,  на основу чл.30.став 1. 
тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник РС бр. 9/02, 33/04 и 135/04), 
чл.141. ст.2. Закона о здравственој заштити 
(Сл.гласник РС бр.107/05), чл. 16. став 1.  
Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Домом здравља Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања  бр. 8/06 и 5/07),  и 
чл.23. Статута општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево бр. 24/04), донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
   I. 
 Даје се сагласност на Статут Дома 
здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања, 
који је донео Управни одбор ове установе на 
седници од 12.12.2007.године, а на који је 
претходно дато мишљење Министарства 
здравља бр.110-00-404/07-02 од 
20.12.2007.године. 
  

  II. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
Службеном листу општине Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-16/08 од 15.1.2008.године 
 

ПРЕДСЕДНИК                   
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
5. 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

  I. 
Даје се сагласност на Статут 

Туристичке организације  Врњачка Бања који 
је донео Управни одбор Установе Туристичко-
спортски центар Врњачка Бања  на седници од  
10.12.2007.године, под бр.742/07. 
 

  II. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
Службеном листу општине Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-936/07 од 15.1.2008.године 
 
ПРЕДСЕДНИК                   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
_______________________________________ 
 
6. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
седници одржаној дана 15.1.2008.г. , која је 
наставак седница од 25.12.2007.године и 
28.12.2007.г., на основу чл.43. ст.2. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 9/02, 
33/04 и 135/04) и чл.48. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
бр. 24/04), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. 

Разрешава се Топличић Дејан, 
дужности члана Општинског већа општине 
Врњачка Бања, на лични захтев. 

    
II. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-108/07 од  15.1.2008.године 
  

  ПРЕДСЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Дане Станојчић,с.р. 

_______________________________________ 
 

 

7. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

седници одржаној дана 15.1.2008.године, која  
 

је наставак седница од 25.12.2007.г. и 
28.12.2007.г., на основу чл.43. ст.2. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, 9/02, 
33/04 и 135/04) и чл.48. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
бр. 24/04), донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

За члана Општинског већа Општине 
Врњачка Бања, бира  се Веселиновић Недељко, 
професор математике из Новог Села. 

 
II. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-1/08 од 15.1.2008.године 
     

   ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
8. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
21-ој седници одржаној дана 15.1.2008.г., која 
је наставак седница од  25.12.2007.г. и 
28.12.2007.г., на основу чл.2. Одлуке о 
оснивању Фонда за противпожарну заштиту 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр. 11/88 и Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.2/07) и чл.23.ст.1.тачка 8. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево", бр.24/04), донела је  
 
  Р Е Ш Е Њ Е 
О   ИМЕНОВАЊУ   И РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ФОНДА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
 Разрешава се Егерић Будимир, 
дужности члана  Управног одбора Фонда за 
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противпожарну заштиту општине Врњачка 
Бања, на лични захтев. 

 
II. 

 Именује се Дробњак Дејан из Врњаца 
за члана Управног одбора Фонда за 
противпожарну заштиту општине Врњачка 
Бања, испред локалне самоуправе. 

 
III.          

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 020-98/07 од  15.1.2008.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
9.  

Скупштине општине Врњачка Бања на 
21-ој  седници одржаној 15.1.2008.г., која је 
наставак седница од 25.12.2007.г. и 
28.12.2007.г., на основу чл.30.ст.1.тачка 
8.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС",број 9/02,33/04), чл.11.Одлуке о оснивању  
Установе Туристичко-спортски центар 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево" 
бр.12/04, 16/94,22/94, 4/95 и Службени лист 
општине Врњачка Бања бр.4/06 и 6/07) и 
чл.23.ст.1.тачка 8. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево", бр.24/04), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

I. 
 Разрешава се Ђуровић Бобан, 
дужности председника Управног одбора 
Туристичке организације Врњачка Бања, на 
лични захтев. 
 
   II. 
 Именује се Душан Стринковић, 
дипл.ецц из Врњачке Бање за председника 
Управног одбора Туристичке организације 
Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-104/07 од 15.1.2008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
10. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
21-ој  седници одржаној  15.1.2008.г., која је 
наставак седница од  25.12.2007.г. и 
28.12.2007.г.,  на основу чл.30.ст.1.тачка 
8.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС",број 9/02,33/04 и 135/04), чл.9.Одлуке о 
оснивању  Културног центра Врњ.Бања 
(Сл.лист општине Краљево", бр. 5/92,), чл.30. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Врњачке 
новине и Радио телевизија Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево", бр. 1/95, 6/97, 
8/02, 22/04, 1/05, 10/06 и 2/07) и 
чл.23.ст.1.тачка 8. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево", бр.24/02), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА   И ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

I. 
 Разрешава се Шпировић Милован, 
дужности председника Управног одбора 
установе Културни центар Врњачка Бања, на 
лични захтев. 
 Именује се Стојановић Ђорђе, 
дипл.инг.хорт. из Врњачке Бање за предсе-
дника Управног одбора установе Културни 
центар Врњачка Бања. 
 

II. 
 Разрешава се  Никодијевић Милан, 
дужности члана Управног одбора установе 
Културни центар Врњачка Бања, због 
престанка радног односа у установи. 

Именује се  се Миленковић Саша за  
члана Управног одбора установе Културни 
центар Врњачка Бања, испред установе. 
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III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-95/07 од  15.1.2008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
11. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  
21-ој редовној седници одржаној 15.1.2008.г. , 
која је наставак седница од 25.12.2007.г. и 
28.12.2007.г., на основу чл. 30.ст.1.тачка 
8.Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
РС”, број 9/02 ,33/04 и 135/04), чл.12. 
ст.1.Закона о јавним предузећима  и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл.гласник 
РС”,бр.25/00, 25/02 и 107/05), чл.8.ст.2. и 
чл.13.ст.2.Одлуке о оснивању ЈП за газдовање 
заштитним шумама “Борјак” Врњачка Бања 
(“Сл.лист општине Краљево”, бр.27/04 и 
Сл.лист општине Врњачка Бања бр.9/06) и 
чл.23.став 1. тачка 8. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
број 24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ  ОДБОРА ЈП 
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА  

“БОРЈАК” ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
Разрешава се Џатић Иван дужности 

председника  Управног одбора ЈП за 
газдовање заштитним шумама “Борјак” 
Врњачка Бања, на лични захтев. 
    

II. 
Именује се  Петровић Гордан, дипл.ецц 

из Новог Села за председника  Управног 
одбора ЈП за газдовање заштитним шумама 
“Борјак” Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
“Службеном листу општине Врњачка Бања”. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-102/07 од  15.1.2008.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
______________________________________ 
 
12. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 21-
ој седници одржаној дана 15.1.2008.г. која је 
наставак седница од 25.12.2007.г. и 28.12.2007.г., на 
основу чл.30. ст.1.тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",број 9/02,33/04 и 
135/04), чл.53. и 54. Закона о основима система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 
62/03, 64/03-испр., 58/04 и 62/04-испр., 79/05, 81/05 
и 101/05),  чл.13.Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхрану 
деце "Радост"Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр. 8/92 и 24/04,) и  чл.23.ст.1.тачка 8. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр.13/02), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 
ВАСПИТАЊЕ И ИСХРАНУ ДЕЦЕ 

"РАДОСТ" ВРЊАЧКА БАЊА 
    

I. 
 Разрешава се члан Управног одбора 
Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце  “Радост”  Врњачка 
Бања, и то: 
 Представник локалне самоуправе: 

1. Николић Василије, на лични захтев. 
    
   II. 
 Именује се Петровић Весна из 
Врњачке Бање за члана  Управног одбора 
Установе за предшколско образовање, васпи-
тање и исхрану деце  “Радост”  Врњачка Бања, 
испред локалне самоуправе. 
 
   III. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-100/07 од  15.1.2008.год 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
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13. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
21-ој седници одржаној дана 15.1.2008.г. , која 
је наставак седница од 25.12.2007.године и 
28.12.2007.г., на основу чл.30. ст.1.тачка 
8.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС",број 9/02, 33/04 и 135/04), чл.8., 9. и 10. 
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
општине Врњ.Бања (Сл.лист општине 
Краљево", бр. 12/91,8/99) и  чл.23.ст.1.тачка 8. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево", бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

I. 
 Разрешава се Перковић Младен, 
дужности члана  Надзорног одбора Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања, на 
лични захтев.  
 

II. 
 Именује се Јефтић Слободан, проф.др 
из Штулца за члана Надзорног одбора Центра 
за социјални рад општине Врњачка Бања, 
испред локалне самоуправе. 
      

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-101/07 од 15.1.2008.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
______________________________________ 
 
14. 

Скупштине општине Врњачка Бања на 
21-ој  седници одржаној дана 15.1.2008.г. , која 
је наставак седница од 25.12.2007.г. и 
28.12.2007.г., на основу чл.30.ст.1.тачка 
8.Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС",број 9/02,33/04 и 135/05), чл. 20. Закона о 
јавним службама (Сл.гласник РС бр.42/91 и 
71/94), чл. 137. Закона о здравственој заштити 
(Сл.гласник РС бр.107/05), чл.14. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над Домом 

здравља Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.8/06 и 5/07) и 
чл.23.ст.1.тачка 8. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево", бр.24/04), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА ''ДР НИКОЛА ЏАМИЋ''  

ВРЊАЧКА БАЊА 
 
   I. 

Разрешава се Бабић Зоран, дужности 
члана Управног одбора Дома здравља ''Др 
Никола Џамић'' Врњачка Бања, на лични 
захтев.  

  II 
Именује се др Светомир Николић из 

Врњачке Бање за члана  Управног одбора 
Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка 
Бања, испред локалне самоуправе. 

 
  III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-103/07 од 15.1.2008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
15. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 21-ој редовној седници одржаној дана 
15.1.2008.г., која је наставак седница од 
25.12.2007.године и 28.12.2007.г.,  на основу 
чл.54. став 3. тачка 4. Закона о основима 
система образовања и васпитања (“Сл.гласник 
РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 62/04-испр.) 
и чл.23. Статута општине Врњачка Бања 
(“Сл.лист општине Краљево”, број 24/04), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
 I. 

 Разрешава се Вешковић Владан, 
дужности члана Школског одбора Гимназује 



Страна 40       -   Број 1.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          18. јануар  2008. 
 

 

 
Врњачка Бања, испред Савета родитеља, због 
престанка основа по којем је именован у орган 
управљања. 

  II. 
Именује се Вукман Радомир за члана 

Школског одбора Гимназује Врњачка Бања, 
испред Савета родитеља. 

     
  III. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-94/07  од  15.1.2008.год 
. 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Дане Станојчић,с.р. 
________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
16. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
8.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10., Подстицаји 
развоја туризма, функционална класификација 
473, економска класификација 424, назив 
позиције Специјализоване услуге. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 424 – 
Специјализоване услуге. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
Туристичко спортском центру, на име 
организације дочека Нове године.   

 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:  400-1505/07  од  31.12.2007.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                            
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
17. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
27.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05.Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економска класификација 4819, назив позиције 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција   4819-Дотације осталим 
непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  решења председника Општине 
удружењу ’’Златне нити’’ за покривање 
трошкова превоза до Словеније бр.400-1207/07 
од 31.12.2007.год...  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1207/07  од 31.12.2007.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
Родољуб Џамић,с.р. 
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18. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 12. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/06) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2007.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» бр. 
10/06) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
председника општине, општинског већа и 
њихових радних тела, функционална класи-
фикација 112, економска класификација 4237, 
назив позиције – Репрезентација. 

За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 4237 – Репрезентација. 

2. Средства из претходне тачке 
одобравају се због недостајућих средстава на 
апропријацији 4237 – Репрезентација. 

3. О реализацији овог решења стараће 
се надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       4. Ово решење објавити у службеном 
листу општине Врњачка Бања. 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1504/07  од 31.12.2007.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Родољуб Џамић, с.р. 
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