
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПРОГРАМИМА/ПРОЈЕКТИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА - 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У 2022. 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 

109/22) утврђује: 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА/ПРОЈЕКТИМА 

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  

У 2022. ГОДИНИ  

 

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

заштита, шифра програма 0901, програмска активност 09020016 – Дневне услуге у заједници, 

функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту, апропријација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета и у складу са 

Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 2022. 

годину, економска класификација 481941 - Дотације осталим удружењима грађана, 

реализована су средства у износу од  59,937,638.98 динара. 

 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 
Градска организација слепих 

Београда 

"Годишњи програм рада 

Градске организације слепих 

Београда од 01.04.2022. до 

31.03.2023.год" 

Београд 4.500.000,00 

2. 
Градска организација глувих 

Београда 

"Програм Градске организације 

глувих Београда 2022.-2023." 
Београд 4.500.000,00 

3. 
Црвени крст Србије-Црвени 

крст Београд 

"Помоћ маргинализованим 

групама становништва на 

територији града Београда" 

Београд 4.500.000,00 

4. 
Удружење дистрофичара 

Београда 
"Програм рада 2022/23" Београд 4.371.560,00 

Република Србија 

Градска управа града Београда  

Секретаријат за социјалну  

заштиту 

Број:XIX-04-072-69/2023 

Датум:11.01.2023. године 

        

  

 

 

                  27. марта 43 - 45 

                     11000 Београд 

        тел.  011/330-9085 
 

 

www.beograd.rs



2 
 

5. 
Савез за церебралну и дечију 

парализу Београда 

"Програмске активности 

Савеза за церебралну и дечију 

парализу Београда за 2022. 

годину" 

Београд 4.500.000,00 

6. 
Форум младих са 

инвалидитетом 

"Програм запошљавања особа 

са инвалидитетом на 

отвореном тржишту рада" 

Београд 2.500.000,00 

7. 
Удружење студената са 

хендикепом 

"Изједначавање могућности у 

високом образовању кроз 

сервисе подршке за младе и 

студенте са хендикепом" 

Београд 3.000.000,00 

8. 

Удружење за помоћ особама 

са сметњама у развоју Стари 

Град "Живимо заједно" 

"Школа животних вештина - 

Живимо заједно" 
Београд 3.200.000,00 

9. 
Београдско удружење за 

помоћ особама са аутизмом 

"Програмске активности-

подршка особама са аутизмом 

и члановима њихових 

породица" 

Београд 4.490.000,00 

10. 
Удружење за младе и 

студенте са инвалидитетом 

"КЛИКНИ И САЗНАЈ"-

Самостално до дипломе 
Београд 1.700.000,00 

11. 
Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда 

"Континуирана примена 

спортских активности у 

интегралној рехабилитацији 

особа са инвалидитетом" 

Београд 2.500.000,00 

12. 
Удружење параплегичара 

Београда 

"Програм у функцији 

квалитетнијег живота 

корисника" 

Београд 3.400.000,00 

13. 

Удружење самохраних 

родитеља и породица деце са 

инвалидитетом "Плава 

шкољка" 

"Одрасти-осамостали" Београд 2.488.090,00 

14. 
Удружење оболелих од 

мултипле склерозе Београда 

"Светлије сутра  упркос 

мултиплој склерози" 
Београд 2.293.746,00 

15. 
Удружење "Аутизам-право 

на живот" 

"Радионице подршке за децу са 

аутизмом и њихове породице" 
Београд 1.866.000,00 

16. 

"... ИЗ КРУГА - Београд", 

организација за заштиту 

права и подршку женама са 

инвалидитетом 

"Особе са инвалидитетом у 

заједници" 
Београд 3.500.000,00 

17. 
Савез инвалида рада 

Београда 

"Програмске активности Савеза 

инвалида рада Београда 

01.04.2022.-31.03.2023." 

Београд 2.732.026,12 
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18. 
Удружење особа са 

инвалидитетом Београда 

"Заједничким снаГама снажнији 

ка бољем сутраа" 
Београд 2.000.000,00 

19. 

Савез друштава за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним особама града 

Београда 

"Заједно смо бољи, прихвати 

ме и покажи ми" 
Београд 1.896.216,86 

 

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

заштита, шифра програма 0902, програмска активност 09020016 – Дневне услуге у заједници, 

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

невладиним организацијама, извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета и у 

складу са Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 

2022. годину, економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана, 

реализована су средства у износу од  22.991.794,80 динара. 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 

Савез удружења бораца 

народноослободилачког рата 

Београда 

Неговање традицијa 

ослободилачких ратова и брига 

за борце НОР-а и РВИ 

Београд 3.400.000,00 

2. 
Удружење ратних војних 

инвалида града Београда 

Заштита положаја ратних 

војних инвалида и породица 

палих бораца 

Београд 3.286.956,00 

3. 

Градска организација 

цивилних инвалида рата 

Београда 

Унапређење положаја ЦИР 

кроз инклузивни приступ 

друштву 

Београд 2.500.000,00 

4. 

Удружење бораца, потомака 

и поштовалаца НОР-а, 6. 

Личке пролетерске дивизије 

„Никола Тесла“ и 35. Личке 

ударне дивизије 

„Они што хоће да што прије 

забораве-спремни су да 

понове“ 

Београд 1.900.000,00 

5. 
Удружење бораца рата 1990. 

године Општине Обреновац 

Унапређење положаја борачко-

инвалидске популације и 

породица у Београду 2022 

Београд 2.000.000,00 

6. 

Удружење избеглих, 

расељених и досељених лица 

Завичај-Београд 

Борба и страдање Срба у 20. 

веку 
Београд 1.600.000,00 

7. 

Удружење ратних и 

мирнодопских војних 

инвалида Београда 

Унапређивање положаја и 

квалитета живота ратних и 

мирнодопских војних инвалида 

Београда кроз остваривање 

права и социјализацију 

Београд 2.438.800,00 
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8. 
Удружење бораца рата од 

1990. године града Београда 

„Традиционални програм 

Удружења бораца рата од 1990. 

године града Београда“ 

Београд 3.066.038,80 

9. 
Дом ратних војних инвалида 

Београда 

За бољи живот ратних војних 

инвалида 
Београд 1.800.000,00 

10. Заједница ветерана Србије 
"Београд-Српска престоница у 

ратовима  1912-1918" 
Беогард 1.000.000,00 

 

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 – Општи приходи и примања буџета у складу са 

Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 2021. 

годину, економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана, 

реализована су средства у износу од  29.950.828,00 динара. 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 
Удружење за помоћ МНРО 

Звездара 

Подршка самосталном животу 

у заједници за особе са 

сметњама у развоју 

Београд 801.000,00 

2. 
Београдски центар за особе 

са инвалидитетом 
„Наше руке - наша реч 2022“ Обреновац 1.200.000,00 

3. 

Национална организација 

особа са инвалидитетом 

Србије (НООИС) 

"Европска година младих кроз 

мотивационе приче младих 

Београђана са инвалидитетом" 

Београд 1.236.000,00 

4. 

Савез удружења бораца 

народноослободилачког рата 

Београда 

"НАУЧИ-ПРИМЕНИ-

ПОКРЕНИ, идемо даље“ 
Београд 800.000,00 

5. 
Невладина организација 

„МАСКА“ 
„Београд кроз векове“ Београд 1.145.000,00 

6. 
Удружење дистрофичара 

Београда 
„ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ“ Београд 996.300,00 

7. 

Центар европских вредности 

за имплементацију и 

толеранцију 

„Повећање социјалне 

укључености Рома и Ромкиња 

– 2022“ 

Лазаревац 495.000,00 

8. 

Центар за заштиту људских 

и мањинских права и 

вредности „ОКО“ 

„Континуирана подршка деци 

ромске националности 

предшколског узраста и 

основношколског узраста“ 

Младеновац 856.960,00 

9. 
Асоцијација тумача српског 

знаковног језика 

„Преводилачки сервис за 

знаковни језик - унапређење 

комуникацијске подршке“ 

Београд 1.000.000,00 

10. 

Обреновачки женски центар 

– Ожец 

 

 

„УмреЖЕНЕ“ Обреновац 700.000,00 
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11. 

Удружење слепих и 

слабовидих особа и других 

социјалних група „Гледамо 

срцем“ 

„Причајмо о томе“ Београд 1.146.000,00 

12. Спортско удружење „LIX“ 

"LIXOTHERAPY - ПУТ У 

БОЉИ ЖИВОТ ОСОБА СА 

АУТИЗМОМ" 

Београд 1.200.000,00 

13. Удружење „Земља живих“ „ЧУВАРИ ДУШЕ“ Лазаревац 1.403.000,00 

14. 

Удружење ратних и 

мирнодопских војних 

инвалида Обреновца 

„Одрживи рад са РМВИ 2022“ Обреновац 455.000,00 

15. 
Центар за позитиван развој 

деце и омладине  

„Оснаживање за самосталан 

живот: сервиси подршке за 

младе без родитељског 

старања“ 

Београд 937.068,00 

16. 

Удружење грађана 

„Асоцијација здравствених 

медијаторки“ 

„Ублажавање последица 

изазваних пандемијом“ 
Београд 1.200.000,00 

17. 
Женско удружење 

колубарског округа 

„Унапређење социјалних 

услуга“ 
Лазаревац 794.500,00 

18. 
Републичко удружење 

студената са хендикепом 

"Обучени, оснажени, 

укључени" 
Београд 898.000,00 

19. 
Удружење параплегичара и 

квадриплегичара Дунав 
"Покрени се" Београд 1.200.000,00 

20. Ромски медијски сервис 
„Желим и ја да будем 

предузетник/ца“ 
Београд 800.000,00 

21. Удружење булевар осмеха 
"ЖИВОТ ИЗНАД 

ПРЕДРАСУДА" 
Београд 800.000,00 

22. 

ЦЕНТАР ЗА ПОДИЗАЊЕ 

КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА-

МОЗАИК 

„СВИ МОЖЕМО СВЕ“ Београд 950.000,00 

23. 
Удружење избеглица из 

републике Хрватске 

"Које, где, код кога, како и на 

који начин остварити право/а, у 

граду Београду/ГО" 

Београд 850.000,00 

24. 
БИБИЈА РОМСКИ 

ЖЕНСКИ ЦЕНТАР 

"Традиција као изазов и 

покретачки мотив у ромској 

заједници" 

Београд 

1.000.000,00 

25. Ерга омнес центар 

„Анализа положаја социо-

економски угрожених грађана 

и грађанки“ 

Београд 

1.200.000,00 

26. 
Удружење будимо безбедни 

 
„Будимо безбедни“ 

Београд 

600.000,00 
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27. 
Виктимолошко друштво 

Србије - ВДС 
Од жртве до победнице Београд 961.600,00 

28. Удружење грађана „Алтхеа“ „Београд за све“ Београд 349.100,00 

29. Центар за посебно способне 
"За већу запошљивост младих 

са инвалидитетом -2022" 
Београд 1.000.000,00 

30. 

Општинска организација 

Савеза слепих Србије - 

Палилула 

"Подршка у унапређењу 

положаја слепих и слабовидих 

у друштву како би се остварио 

активан и равноправан живот 

слепих са лицима нормалног 

вида" 

Београд 665.000,00 

31. Комитет знања Србије „ФИФТИ-ФИФТИ“ 
Београд 

711.300,00 

32. 

Удружење за старије особе 

са инвалидитетом 

"Подршка" 

"Буди здрав иако си стар" 

Београд 

800.000,00 

33. Центар за активизам "Жене морају - жене могу" 
Београд 

800.000,00 

 

 

 

 


