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PREDMET: Izvještaj sa sastanka Predsjednika Opštine Budva i
NVO Udruženje penzionera Budve, 01.03.2013. godine
Predsjednik Opštine Budva, Lazar Rađenović, sa saradnicima Tanjom Kažanegra,
sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu i Ivanom Liješević, samostalni savjetnik
III za investicije, je posijetio predstvnike NVO Udruženje penzionera Budve u
ustupljenim prostorijama od strane Opštine Budvau TQ plaza centru, 01.03.2013.
godine.
Predsjednik ovog Udruženja Jovan Stanišić, sa saradnicima je predstavio
Predsjedniku Opštine prostorije koje penzioneri koriste i mogućnosti koje iste
pružaju korisnicima i izrazio zahvalnost Opštini na realizaciji ovog projekta.
Upoznao ga je sa problemima koje ovo Udruženje ima, a tiču se neriješenih
stambenih pitanja penzionera, visokih finansijskih izdvajanja iz penzije za kupovinu
ljekova kojih nema u apotekama u vlasništvu države, i dr. Predložio je da za potrebe
pomoći penzinerima u stanju socijalne potrebe Opština opredijeli sredstva koja će biti
posebno iskazana u Budžetu Opštine; da Opština razmotri mogućnost učestvovanja
u humanitarnom fondu Udruženja za potrebe riješavanja finasijskih problema
bolesnih od karcionoma, i ostalih teških bolijesti, nepokretnima isl.; da Predsjednik
Opštine prethodno konsultuje Udruženje prilikom prijema i odobravanja pomoći
članovima ovog Udruženja; da Opština učestvuje u sazivanju naredne skupštine
Udruženja; da pomogne dodatno opremanje prostorija u cilju animiranja većeg broja
penzinera da koriste prostorije Udruženja.
Takodje, predsjednik Udruženja Stanišić je predsjednika Opštine Rađenovića
upoznao sa načinom na koji je Udruženje izdalo u zakup prostor koji ima u
vlasništvu, kao i kako je riješilo održavanje prostorija koje koristi.
Predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović je iskazao zadovoljstvo što je Udruženje
uspijelo da na adekvatan način uposli povjerene im službene prostorije od strane
Opštine i ukazao na neophodnost da Udruženje proširi broj korisnika istih.
Podsjestio je da je cilj Opštine Budva da realizacijom ovog projekta ponudi benefite
što je moguće većem broju penzionera iz Budve.
Naglasio je da je dvosmjerna, neposredna, jaka i transparentna veza između ovog
Udruženja, koje predstavlja do 15% stanovništva u Budvi, i Opštine je neophodnost i
dio strategije Opštine u ovom segmentu djelovanja.
Kada je u pitanju saradnja u smislu davanja prioriteta Udruženju u procijeni
opravdanosti zahtijeva za prijem kod Predsjendika Opštine i riješavanje po
zahtijevima od strane članova ovog Udruženja, Predsjednik je rekao da će Kabinet
uspostaviti saradnju sa Udruženjem i uvažiti njihovo mišljenje u svakom slučaju
gdje se isto procijeni adekvatnim. Kontakt osobe ispred Kabineta Predsjednika u
ovom smislu su Ivan Liješević i Ivana Lazović.

Predsjendik Rađenović je predstavnike Udruženja upozano sa finansijskim prilikama
i planovima Opštine i kazao da Opština ima finansijska sredstva kojima će podržati
napore Udruženja da pruži pomoć svojim članovima.
U vezi riješavanja stambenih pitanja penzionera upoznao ih je sa idejama sa kojima
Opština računa u narednom periodu i naglasio da će saradnju po ovom pitanju
Udruženje i Opština razvijati u budućnosti.
Predsjenik Opštine Rađenović je zaključio sastanka izrazivši spremnost Opštine da
učestvuje u planiranoj Skupštini Udruženja i najavio periodično održavanje
sastanaka ove vrste sa predstavnicima Udruženja u cilju riješavanja gore navedenih
problema i inicijativa i realizacije konkretnih projekata koji će ponuditi benefite ovoj
populaciji u opštini Budva.
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