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Подршка града особама са инвалидитетом 
 

Представници Удружења ратних војних инвалида града Краљева и 
Удружења параплегичара Рашког округа разговарали су са представницима 
локалних власти, директорима и начелницима локалних и републичких установа и 
институција у граду Краљеву са којима чланови удружења најчешће остварују 
контакт у свакодневним активностима. На састанку је било речи о могућностима за 
унапређење услова за квалитетнији живот и рад чланова удружења, који се за ово 
залажу и кроз пројекте „За бољи положај ратних војних инвалида“ односно „И ја 
постојим, инвалидитет није идентитет“, које је подржало Министарство за рад, 
запошљавање,борачка и социјална питања Републике Србије. 

Поред градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, помоћника 
градоначелника и чланова Градског већа ресорно задужених за ову област, 
представника Савета за родну равноправност и стручних служби Градске управе 
града Краљева, састанку су присуствовали и представници Центра за социјални 
рад, Полицијске управе, краљевачких филијала Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање, Поште Србије – 
Радне јединице Краљево, Поштанске штедионице – Филијале Краљево, Опште 
болнице „Студеница“, Дома здравља Краљево, Епархије жичке.  
 Градоначелник Краљева се осврнуо на материјално-финансијски положај 
особа са инвалидитетом на територији града Краљева, поменувши и да су прошле 
године, новом одлуком о расподели средстава удружењима грађана 
суфинансирањем пројеката, у посебну групу стављене особе са инвалидитетом и 
да су примењене све мере позитивне дискриминације неопходне за расподелу 
средстава овим удружењима. Он је рекао и да је град, по условима који нису 
тржишни, изнајмио просторије Удружењу параплегичара и особа које болују од 
дијабетеса, будући да није било законске могућности за бесплатно давање на 
коришћење.  

На састанку је било речи о доступности разних институција  особама са 
инвалидитетом и уклањању урбанистичких препрека које их у приступу 
онемогућавају. Већина установа, банака, здравствених амбуланти, стамбених 
зграда у нашем граду немају рампе, косе површине, које особе у колицима 
користе за улазак у објекат. 
 Од урбанистичких решења и погодности које особе са инвалидитетом у 
Kраљеву имају, градоначелник др Предраг Терзић је навео изградњу лифта у 
краљевачкој Народној библиотеци, Јавном предузећу за уређивање градског 
земљишта и згради Градске управе, у којој су и шалтери прилагођени глувим и 
наглувим особама, затим изградњу тактилне стазе за слепе и слабовиде дуж леве 
стране Улице војводе Путника, која је предвиђена и на централном градском тргу 
који је тренутно у фази реконструкције. Градоначелник је казао и да је град 
конкурисао за средства за изградњу рампе на прилазу атлетском стадиону.  

Према речима Терзића, и чекање на преглед у Дому здравља и 
амбулантама у приградским и сеоским подручјима велики је проблем за чланове 
ових удружења, тако да ће град упутити допис Дому здравља Краљево и 



покренути иницијативу за промену унутрашњег правилника установе како би се и у 
овом домену помогло особама са инвалидитетом. 

„Кренули смо и у решавање нормативних елемената – гласовима свих 
одборника Скупштине града Краљева, и позиције и опозиције, донета је одлука о 
умањењу цена комуналних услуга „Топлане“, „Чистоће“, „Водовода“ за ратне војне 
инвалиде и породице палих бораца“, истакао је градоначелник Краљева.  

Како је оценио, „овај састанак представника удружења и институција, уз 
подршку града, направљен је са циљем да решавамо проблеме и омогућимо 
директан контакт са институцијама, да се глас ових људи чује“. Неопходно је, 
закључено је на састанку, нагласио је градоначелник, „подићи свест свих грађана 
да поред нас живе особе којима треба помоћи и ко су те особе“. 

Председник Удружењаа ратних војних инвалида града Краљева Воислав 
Вукашиновић је истакао да се чланови удружења свакодневно боре за 
превазилажење препрека које би, можда, могле да буду савладане да је више 
активности и воље читавог друштва да до тога и дође. Он је навео да је 
неопходно да особе у колицима, али и други ратни војни инвалиди који немају 
видљиве повреде, будући да немају одговарајуће прилазе појединим 
институцијама, треба да имају бар привилегије код чекања у редовима. „Ако већ 
морају да се намуче да уђу, рецимо у Пошту, треба да имају бар предност 
приликом подизања инвалиднине“, рекао је Вукашиновић, уз напомену да се то 
односи и на Дом здравља, Општу болницу.... 

Вукашиновић је нагласио да никада до сада удружења нису имала овакве 
разговоре и да им састанак много значи. 

Према речима председника Удружења параплегичара Рашког округа 
Славољуба Живића, особе са инвалидитетом имају проблем како да се извезу из 
објеката у којима станују и имају услове који ће им омогућити комуникацију са 
средином. Ту је и проблем комуникације са социјалном средином, јер ако не могу 
сами да приступе некој институцији, ове особе морају некога да ангажују, што опет 
повлачи додатне поступке. Проблем је коришћење објеката, од установа културе, 
преко спортских хала, до било којих других у које и особе са инвалидитетом имају 
потребу или желе да оду. Живић је навео као пример Халу спортова која, као 
репрезентативан објекат, има одличан прилаз и за особе са инвалидитетом, али 
не и јасно дефинисану унутрашњу комуникацију прилагођену њима.  

Пројекти ова два удружења, како је речено на састанку, треба да мотивише 
људе да унапред размишљају о томе када граде објекте и организују 
манифестације да се води рачуна и о потребама особа са инвалидитетом. 

У знак подршке, постере који прате пројекте удружења, на врата главног 
улаза у зграду Градске управе града Краљева, након састанка, залепили су 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић и председници удружења Воислав 
Вукашиновић и Славољуб Живић. 


