
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА      

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ У 2018. ГОДИНИ 

 

 

Секретаријат за социјалну заштиту у складу са чланом 21. Уредбе о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/2018) и чланом 81е Одлуке о 

правима и услугама  социјалне заштите („Службени лист града Београда“, бр. 55/11... и 

103/18) утврђује: 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  У 2018. 

ГОДИНИ  

 

1. У оквиру раздела 15 – Секретаријат за социјалну заштиту, програм 11 – Социјална и дечија 

заштита, шифра програма 0901, програмска активност 09010003- дневне услуге у заједници, 

функционална класификација 070 – социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, 

извор финансирања 01 – Приход из буџета и у складу са Финансијским планом прихода и 

расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 2018. годину, економска класификација 

481941 - Дотације осталим удружењима грађана, реализована су средства у износу од  

39,992,658.23 динара. 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 
Градска организација глувих 

Београда 

„Програм градске организације 

глувих Београда“ 
Београд 3.500.000,00 дин. 

2. Црвени крст Београд 

„Помоћ маргинализованим 

групама становништва на 

територији града Београда“ 
Београд 3.500.000,00 дин. 

3. 
Савез за церебралну и дечију 

парализу Београда 

„Програмске активности Савеза 

за церебралну и дечију парализу 

Београда“ 
Београд 3.500.000,00 дин. 

4. 
Удружење параплегичара и 

квадриплегичара Дунав 

„Могу хоћу знам“-Подршка 

развоју психо-физичких 

способности особа са 

инвалидитетом кроз културно-

уметничке и спортске садржаје за 

2018/2019 

Београд 1.887.358,00 дин. 

Република Србија 

Градска управа града Београда  

Секретаријат за социјалну  

заштиту 

Број: XIX-04-072-202/2019 

Београд: 01.04.2019. године 
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5. 
Удружење студената са 

хендикепом 

"Изједначавање  могућности у 

високом образовању кроз сервисе 

подршке за младе и студенте са 

хендикепом" 

Београд 1.936.000,00 дин. 

6. 
Градска организација слепих 

Београда 

„Годишњи програм рада Градске 

организације слепих Београда од 

01.04.2018. до 31.03.2019. год“ 
Београд 3.500.000,00 дин. 

7. Удружење дистрофичара „Програм рада 2018/19“ Београд 3.396.664,00 дин. 

8. 

„...ИЗ КРУГА – Београд“, 

организација за заштиту 

права и подршку женама са 

инвалидитетом 

„Жене са инвалидитетом у 

заједници“ 
Београд 2.000.000,00 дин.  

9. 

Савез друштва за помоћ  

ментално недовољно 

развијеним особама града 

Београда 

"Бољи смо заједно, ако ме 

прихватиш и покажеш како" 
Београд 1.816.293,24 дин 

10. 
Удружење за помоћ особама 

са сметњама у развоју Стари 

град "ЖИВИМО ЗАЈЕДНО" 

„Школа животних вештина -

Живимо заједно“ 
Београд 2.141.528,00 дин. 

11. 
Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда 

„Континуирана примена 

спортских активности у 

интегралној рехабилитацији 

особа са инвалидитетом“ 

Београд 2.445.772,00 дин. 

12. Центар за пословне вештине 

„Могућности коришћења ЕУ 

фондова за развој програма 

ОСИ“ 
Београд 1.000.000,00 дин. 

13. 
Београдско удружење за 

помоћ особама са аутизмом 

„Програмске активности-

подршка особа са аутизмом и 

члановима њихових породица“ 
Београд 3.083.000,00 дин. 

14. Савез инвалида рада  

„Програмске активности Савеза 

инвалида рада Београда 

01.04.2018 – 31.03.2019“ 
Београд 2.000.000,00 дин. 

15. 
Удружење оболелих од 

мултипле склерозе Београда 
"Живот са мултипла склерозом" Београд 2.232.600,00 дин. 

16. 
Удружење параплегичара 

Београда 

„Програм знања и психо-

социјалне подршке за 

квалитетнији живот“ 
Београд 2.053.442,99 дин. 

 

2. У оквиру раздела 15 – Секретаријат за социјалну заштиту, програм 11 – социјална и дечија 

заштита, шифра програма 0901, програмска активност 09010003 - дневне услуге у заједници, 

функционална класификација 010 – Болест и инвалидност, апропријација 481 – дотације 

невладиним организацијама, извор финансирања 01 – приходи из буџета и у складу са 

Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 2018. 

годину, економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана, 

реализована су средства у износу од  15.622.485,68 динара. 
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рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 

Савез удржења 

народноослободилачког рата 

Београда 

„Неговање традиција 

ослободилачких ратова и 

брига за борце НОР-а  и 

РВИ“ 

         Београд  2.500.000,00 дин. 

2. 
Дом ратних војних инвалида 

Београда 

"Активности војних 

инвалида у секцијама 

Дома ратних војних 

инвалида Београда" 

Београд 1.500.225,68 дин. 

3. 

Удружење бораца, потомака и 

поштовалаца НОР-а, 6. личке 

пролетерске дивизије Никола 

Тесла и 35. личке ударне 

дивизије 

„Неговање традиције 

ослободилачких ратова 

Србије, првенствено 

НОР-а, 1941/45, 6. и у 

истом улога и значај 6. и 

35. Личке дивизије“ 

Београд 1.587.640,00 дин. 

4. 

Удружење  ратних и 

мирнодопских војних инвалида 

Београда 

„Побољшање квалитета 

живота РМВИ Београда“ 
Београд 2.269.700,00 дин. 

5. 
Градска организација цивилних 

инвалида рата Београда 

 „Унапређење положаја 

цивилних инвалида рата 

Београда април 2018. - 

март 2019.“ 

Београд 1.400.000,00 дин. 

6. 
Удружење бораца рата 1990. 

године града Београда 

„Традиционални програм 

удружења бораца рата од 

1990. године града 

Београда“ 

Београд 2.130.000,00 дин. 

7. 
Удружење ратних војних 

инвалида града Београда 

„Заштита и унапређење 

положаја ратних војних 

инвалида и породица 

палих бораца“ 

Београд 2.348.800,00 дин. 

8. 
Удружење бораца рата 

1990.године општине Обреновац 

„Унапређење положаја 

борачко-инвалидске 

популације и породица у 

Београду“ 

Београд 1.886.120,00 дин. 

 

 

3. У оквиру раздела 15 – Секретаријат за социјалну заштиту, програм 11 – Социјална и дечија 

заштита, шифра програма 0901, програмска активност 09010003- дневне услуге у заједници, 

функционална класификација 070 –социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, 

извор финансирања 01 – приходи из буџета у складу са Финансијским планом прихода и 

расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 2018. годину, економска класификација 

481941 – дотације осталим удружењима грађана, реализована су средства у износу од  

25.963.340,74 динара. 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 
Центар за истраживање и развој 

друштва ИДЕАС 

„Град пријатељ старијих- 

Имплементација основног 

програма подршке за 

унапређење услова за живот 

старијих грађана и грађанки у 

Београду“ 

Београд 1.451.200,00 дин. 
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2. 
Београдски центар за особе са 

инвалидитетом 
“Моје руке говоре” Београд 600.000,00 дин. 

3. 
 Градска организација слепих 

Београда 

„Смело са штапом у нови 

живот“ 
Београд 600.000,00 дин. 

4. 

Центар европских вредности за 

имплементацију и толеранцију -

ЦЕВИТ 

„Унапређење  положаја Рома 

и Ромкиња у локалној 

заједници“ 

Београд 495.000,00 дин. 

5. У.Г. Небоград „Заједно смо јачи“ Београд 1.121.000,00 дин. 

6. 
Савез за церебралну и дечију 

парализу Београда 

„Унапређење  положаја Рома 

и Ромкиња у локалној 

заједници“ 

Београд 1.100.000,00 дин. 

7. 
Удружење дистрофичара 

Београда 
“НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2018” Београд 1.340.200,00 дин. 

8. 
Центар за етику, право и 

примењену филозофију-ЦЕЛАП 

„Заједно против породичног 

насиља“ 
Београд 1.196.000,00 дин. 

9. 
Градска организација глувих 

Београ 

“Лакше запослење-Радионице 

за саветнике НЗС и глуве 

особе” 

Београд 1.000.000,00 дин. 

10. 

Удружење самохраних родитеља 

и породица деце са 

инвалидитетом "Плава шкољка" 

„Београд није болница-Београд 

је велика играоница 3“ 
Београд 1.195.300,00 дин. 

11. 
Центар за подршку и инклузију 

Help Net 

“Како до ефикасније заштите 

старијих од насиља у 

Београду” 

Београд 750.000,00 дин. 

12. 
Удружење грађана "Земља 

живих" 

“Увек на дистанци од 

психоактивних супстанци” 
Београд 1.268.000,00 дин. 

13. 

Удружење пензионера 

министарства унутрашњих 

послова Републике Србије 

„Основи унапређења 

безбедносне заштите деце 

школског узраста“ 

Београд 1.496.000,00 дин. 

14. Српски пара-теквондо савез 
„На крилима инклузије до 

снова“ 
Београд 523.800,00 дин. 

15. 
Удружење грађана "Заједно 

Заједно" 

„Интеграција, социјализација 

и ненасиље“ 
Београд 744.655,74 дин 

16. 
Удружење жена "Рука 

пријатељства" 
„Носи осмех, а не модрицу“ Београд 1.100.000,00 дин. 

17. Форум младих са инвалидитетом 

„Унапређење положаја особа 

са инвалидитетом путем 

реализације програма за 

запошљавање“ 

Београд 595.600,00 дин. 

18. Спортско удружење LIX 

„Иновативни програм 

ликсотерапијске моторике 

унапређења квалитета живота 

како деце и младих са 

аутизмом и тешкоћама тако и 

њихових породица 

"Иновација стручности и 

тимски рад, пут ка успеху“ 

Београд 650.000,00 дин. 
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19. 
Обреновачки женски центар 

ОЖЕЦ 

„Остваривање родне 

равноправности“ 
Београд 733.950,00 дин. 

20. 
Савез удружења бораца 

народноослободилачког рата 

„Научи-примени-покрени, 

идемо даље“ 
Београд 1.000.000,00 дин. 

21. 

Центар за заштиту људских и 

мањинских права и вредности 

"Око" 

„Подршка интеграцији ромске 

деце у предшколски и 

школски систем“ 

Београд 800.000,00 дин. 

22. 
Општинска организација Савеза 

слепих Србије Палилула 

„Подршка у сузбијању 

дискриминације и потстицај 

инклузије“ 

Београд 828.600,00 дин. 

23. 
Удружење пензионера Звездара 

Клуб Коњарник 

„Сувенир изради, биљку 

посади, дружи се, заради.“ 
Београд 600.000,00 дин. 

24. Удружење "Потковица" 

„Јачање компетенција деце, 

адолесцената и њихових 

породица кроз инклузивну 

праксу„ 

Београд 862.695,00 дин. 

25. Центар за нове идеје 

„Унапређење положаја слепих 

и слабовидих особа у 

Београду“ 

Београд 742.740,00 дин. 

26. 
Удружење Друштво за активни 

развој 

„Плесне радионице за 

припаднике старије 

популације“ 

Београд 600.000,00 дин. 

27. 
Удружење избеглих, расељених и 

досељених "Завичај" 
„Борце не заборавити“ Београд 400.000,00 дин. 

28. 

Удружење за мониторинг 

транзитних избеглица и 

спровођење стратегије 

привременог смештаја 

„Интерно расељена лица- 

грађани у трагању за домом“ 
Београд 800.000,00 дин. 

29. Солидарна заједница 
„Креативне радионице за 

припаднике златног доба“ 
Београд 700.000,00 дин. 

30. Удружење "Дионис" 
„Образовање чува 

репродуктивно здравље“ 
Београд 668.600,00 дин. 

 

  


