
Сходно Закључку Градоначелника града Београда број: 5-363/18-Г од  18.01.2018. године 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УЛ. 27. МАРТ 43-45, БЕОГРАД 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР РЕДОВНИХ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ 

ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ АПРИЛ 2018.- МАРТ 2019. ГОДИНЕ 

 

ОБЈАВЉУЈЕ 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА  

      

Редни 

број 

Референтни број 

програма 
Назив носиоца програма Назив програма 

Број 

бодова 

1 XIX 04 562-22/2018  
Градска организација глувих 

Београда 

„Програм градске организације глувих 

Београда“ 
82.25 

2 XIX 04 562-31/2018 Црвени крст Београд „Помоћ маргинализованим групама 

становништва на територији града Београда“ 
81.55 

3 XIX 04 562-4/2018 
Савез за церебралну и дечију 

парализу Београда 

„Програмске активности Савеза за 

церебралну и дечију парализу Београда“ 
75.90 

4 XIX 04 562-18/2018 
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 

75.20 

5 XIX 04 562-14/2018 
Удружење студената са 

хендикепом 

"Изједначавање  могућности у високом 

образовању кроз сервисе подршке за младе и 

студенте са хендикепом" 
74.25 

6. XIX 04 562-20/2018 
Градска организација слепих 

Београда 

„Годишњи програм рада Градске 

организације слепих Београда од 01.04.2018. 

до 31.03.2019. год“ 
74.20 

7 XIX 04-562-2/2018 Удружење дистрофичара „Програм рада 2018/19“ 72.25 

8 XIX-04-562-15/2018 

„...ИЗ КРУГА – Београд“, 

организација за заштиту права и 

подршку женама са 

инвалидитетом 

„Жене са инвалидитетом у заједници“ 70.25 

9 XIX 04 562-9/2018 

Савез друштва за помоћ  

ментално недовољно развијеним 

особама града Београда 

"Бољи смо заједно, ако ме прихватиш и 

покажеш како" 
68.50 

10 XIX 04 562-27/2018 

Удружење за помоћ особама са 

сметњама у развоју Стари град 

"ЖИВИМО ЗАЈЕДНО" 

„Школа животних вештина -Живимо заједно“ 67.25 

11 XIX 04 562-23/2018 
Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда 

„Континуирана примена спортских 

активности у интегралној рехабилитацији 

особа са инвалидитетом“ 
65.85 



12 XIX 04 562-7/2018 Центар за пословне вештине 
„Могућности коришћења ЕУ фондова за 

развој програма ОСИ“ 
64.85 

13 XIX 04 562-5/2018 
Београдско удружење за помоћ 

особама са аутизмом 

„Програмске активности-подршка особа са 

аутизмом и члановима њихових породица“ 
64.55 

14 XIX 04 562-24/2018 Савез инвалида рада  
„Програмске активности Савеза инвалида 

рада Београда 01.04.2018 – 31.03.2019“ 
62.95 

15 XIX 04 562-21/2018 
Удружење оболелих од 

мултипле склерозе Београда 
"Живот са мултипла склерозом" 60.90 

16 XIX 04 562-12/2018 
Удружење параплегичара 

Београда 

„Програм знања и психо-социјалне подршке 

за квалитетнији живот“ 
60.20 

17 XIX 04 562-26/2018 
Републичко удружење студената 

са хендикепом 

„Будући лидери и лидерке са хендикепом“  

 Програми подршке особама са хендикепом 

за активно учешће у заједници и покрету 

особа са хендикепом 

54.50 

18 XIX 04 562-28/2018 
Удружење за афирмацију дечјег 

стваралаштва „Свитац“ 
„Свет по мојој мери“ 51.55 

19 XIX 04 562-19/2018 Форум младих са инвалидитетом 
„Програм подршке за запошљавање особа са 

инвалидитетом на отвореном тржишту рада“ 
50.15 

 

Сходно одобреним средствима за финансирање редовних програма које реализују  

удружења из области заштите особа са инвалидитетом на територији града Београда у 

периоду април 2018.- март 2019. године, Комисија за избор редовних програма које 

реализују удружења из области заштите особа са инвалидитетом на територији града 

Београда у периоду април 2018.- март 2019. године утврђује да се могу подржати 

удружења од редног броја 1. закључно са редним бројем 16.  

 

 

ЛИСТА ПРОГРАМА КОЈИ НИСУ ЗАДОВОЉИЛИ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ 

КОНКУРСОМ 
 

Референтни број 

програма 
Назив носиоца програма Назив програма 

XIX 04 562-3/2018 
Удружење за помоћ деци, омладини и 

породици 
„Победимо тишину-умањимо разлике“ 

XIX 04 562-6/2018 САНА РД „Едукација пут до посла“ 



XIX 04 562-8/2018 
Спортско удружење особа са 

инвалидитетом „Вожд“ 

„Социјална инклузија кроз спортско рекреативне 

активности“ 

XIX 04 562-10/2018 
Удружење параплегије и 

квадриплегије Ада-Чукарица 

„Програмске активности УПИК Ада-Чукарица Април 

2018.-Март 2019. године“ 

XIX 04 562-11/2018 Удружење грађана живети усправно „Очување преосталих физичких могућности“ 

XIX 04 562-13/2018 
Удружење слепих и слабовидих 

Србије „Бели штап“ 
 

XIX 04 562-16/2018 СРПСКИ ПАРА-ТЕКВОНДО САВЕЗ „На крилима инклузије до сигурности“ 

XIX 04 562-17/2018 
Удржење за младе и студенте са 

инвалидитетом 
"КЛИКНИ И САЗНАЈ"-Самостално до дипломе 

XIX 04 562-25/2018 Грађанска алијанса „Дошло доба да се лајк проба“ 

XIX 04 562-29/2018 Центар за активизам Београд „Право на права“ 

XIX 04 562-30/2018 Спортско удружење „ЛИX“ 

„Иновативни програм LIXOTERAPIJSKE MOTORIKE 

унапређује квалитет живота како деце и младих са 

аутизмом и тешкоћама, тако и њихових породица-

иновација, стручност и предан рад проткан љубављу, 

пут ка успеху“ 

 

На предлог листе вредновања и рангирања програма учесници Јавног конкурса могу 

поднети приговор Комисији за избор редовних програма које реализују удружења из 

области заштите особа са инвалидитетом на територији града Београда у периоду април 

2018.- март 2019. године, на адресу ул. 27 Март 43-45 Београд, у року од 5 дана од дана 

објављивања предлога листе вредновања и рангирања програма на званичној интернет 

презентацији града Београда и Порталу е-Управа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


