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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА
УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ У 2021. 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
120/21) утврђује:
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У 2021.
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 – Општи риходи и примања буџета и 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 54,960,595.92 динара.

рб

Назив удружења

Назив програма

Место

одобрен буџет

1.

Црвени крст Србије-Црвени
крст Београд

„Помоћ маргинализованим
групама становништва на
територији града Београда“

Београд

4.150.000,00 дин

2.

Градска организација слепих
Београда

„Годишњи програм рада Градске
организације слепих Београда од
01.04.2021. до 31.03.2022. год“

Београд

4.200.000,00 дин

3.

Спортски савез особа са
инвалидитетом Београда

„Континуирана примена
спортских активности у
интегралној рехабилитацији особа
са инвалидитетом“

Београд

2.350.000,00 дин

4.

Удружење за помоћ особама са
сметњама у развоју Стари град
"ЖИВИМО ЗАЈЕДНО"

„Школа животних вештина Живимо заједно“

Београд

2.950.000,00 дин

5.

Градска организација глувих
Београда

„Програм Градске организације
глувих Београда 2021-2022“

Београд

4.200.000,00 дин

6.

Савез за церебралну и дечију
парализу Београда

„Програмске активности Савеза за
церебралну и дечију парализу
Београда“

Београд

4.300.000,00 дин

7.

Удружење студената са
хендикепом

„Изједначавање могућности у
високом образовању кроз сервисе
подршке за младе и студенте са
хедикепом“

Београд

2.822.400,00 дин

8.

Удружење дистрофичара
Београда

„Програм рада 2021/22“

Београд

3.939.776,00 дин

9.

Форум младих са
инвалидитетом

„Програм запошљавања особа са
инвалидитетом на отвореном
тржишту рада“

Београд

2.200.000,00 дин

10.

Београдско удружење за помоћ
особама са аутизмом

„Програмске активности-подршка
особама са аутизмом и члановима
њихових породица“

Београд

4.200.000,00 дин

11.

Удружење параплегичара
Београда

„Програм за хуманији и
квалитетнији живот“

Београд

3.200.000,00 дин

12.

Удружење оболелих од
мултипле склерозе Боеград

„Надживети мултипле склерозу“

Београд

2.200.000,00 дин

13.

Удружење " Аутизам-право на
живот"

„Радионице за децу са аутизмом и
њихове породице“

Београд

1.570.800,00 дин

14.

„...Из круга – Београд“,
oрганизација за заштиту права
и подршку женама са
инвалидитетом

„Особе са инвалидитетом у
заједници“

Београд

3.327.620,00 дин

15.

Удружење параплегичара и
квадриплегичара „Дунав“

„"Могу, хоћу, знам"/против Ковид
19/- Побољшање менталног и
физичког здравља особа са
инвалидитетом кроз културу,
уметност и спорт за период април
2021-март 2022 године у
специфичним условима“

Београд

2.000.000,00 дин

16.

Савез инвалида рада Београда

„Програмске активности Савеза
инвалида рада Београда
01.04.2021-31.03.2022.“

Београд

2.500.000,00 дин

17.

Удружење за младе и студенте
са инвалидитетом

„КЛИКНИ И САЗНАЈ“ –
Самостално до дипломе

Београд

1.500.000,00 дин

18.

Савез друштава за помоћ
ментално недовољно
развијеним особама града
Београда

„Хоћу и могу, ако ме прихватиш и
покажеш како“

Београд

1.699.999,92 дин

19.

Удружење особа са
инвалидитетом Београда

„Из Круга у ОкрУжење“

Београд

1.650.000,00 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
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невладиним организацијама, извор финансирања 01 – Приходи из буџета и 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 19.992.580,12 динара.
рб

Назив удружења

Назив програма

Место

1.

Савез удружења бораца
народноослободилачког рата
Београда

"Неговање традиција
ослободилачких ратова и брига
за борце НОР-а и РВИ"

2.

Удружење бораца рата
1990.године општине
Обреновац

"Унапређење положаја
борачко-инвалидске
популације и породица у
Београду 2021"

Београд

2.000.000,00 дин

3.

Удружење ратних војних
инвалида града Београда

"Заштита и унапређење
положаја ратних војних
инвалида и породица палих
бораца"

Београд

2.828.600,20 дин

4.

Удружење бораца, потомака
и поштовалаца НОР-а,
6.Личке пролетерске
дивизије „Никола Тесла“ и
35. Личке ударне дивизије

"Ослободилачки ратови
Србије-Култура сећања"

Београд

1.800.000,00 дин

5.

Удружење ратних и
мирнодопских војних
инвалида Београд

"Унапређење положаја и
квалитета живота чланова
РМВИ Београда кроз
остваривање њихових права и
ресоцијализацију"

Београд

2.213.979,92 дин

6.

Дом ратних војних инвалида
Београда

„Социјализација и уклапање
ратних војних инвалида у
нормалне токове живота“

Београд

1.600.000,00 дин

7.

Удружење избеглих
расељених и досељених лица
„Завичај“

„Борба и страдање Срба у 20
веку“

Београд

1.300.000,00 дин

8.

Градска организација
цивилних инвалида рата
Београда

„Побољшање положаја ЦИР
кроз иновативне програмске
активности април 2021мар2022“

Београд

2.300.000,00 дин

9.

Удружење бораца рата од
1990. године града Београда

"Традиционални програм
Удружења бораца рата од 1990.
године града Београда"

Београд

2.800.000,00 дин

Београд

одобрен буџет
3.150.000,00 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 – 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 29.977.322,00 динара.
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Назив удружења

1.

Удружење грађана Амикус

2.

Црвени крст Србије-Црвени
крст Београд

3.

Центар европских вредности
за имплементацију и
толеранцију

4.

Центар за истраживање и
развој друштва ИДЕАС

5.
6.
7.

Београдски центар за особе
са инвалидитетом
Обреновачки женски центар
- ОЖЕЦ
Национална организација
особа са инвалидитетом
Србије (НООИС)

8.

Савез за церебралну и дечију
парализу Београда

9.

Спортско удружење „LIX“

10.

Центар за позитиван развој
деце и омладине

11.

Удружење самохраних
родитеља и породица деце са
инвалидитетом "Плава
шкољка"

12.

Удружење за помоћ МНРО
Звездара

13.

14.
15.

ЦЕНТАР ЗА ПОДИЗАЊЕ
КАПАЦИТЕТА ДРУШТВАМОЗАИК
Савез удружења бораца
народноослободилачког рата
Београда
Невладина организација
„МАСКА“

16.

Удружење пензионера
министарства унутрашњих
послова Републике Србије

17.

Удружење Адвентистички
развојни и хуманитарни рад
- АДРА

Назив програма

Место

одобрен буџет

Београд

1.000.000,00 дин

Београд

1.400.000,00 дин

"Унапређење положаја Рома и
Ромкиња - 2021"

Београд

495.000,00 дин

„Анализа утицаја COVID-19 на
старије грађане и грађанке у
Београду“

Београд

1.200.000,00 дин

"Наше руке – наша реч 2021"

Београд

1.200.000,00 дин

"ОснаЖЕНЕ"

Београд

701.000,00 дин

„Останимо повезани - Београд
се воли и онлајн“

Београд

1.200.000,00 дин

Београд

800.000,00 дин

Београд

1.200.000,00 дин

Београд

794.892,00 дин

Београд

1.098.000,00 дин

„Подршка самосталном животу
у заједници за особе са
сметњама у развоју“

Београд

700.000,00 дин

„СВИ МОЖЕМО СВЕ“

Београд

900.000,00 дин

"НАУЧИ-ПРИМЕНИПОКРЕНИ, идемо даље“

Београд

800.000,00 дин

Београд

1.095.100,00 дин

Београд

700.000,00 дин

Београд

1.000.000,00 дин

"Утицај пандемије на насиље
над женама у Србији"
„Повећање доступности услуга
лицима без крова над главом
на територији града Београда“

„Подршка за квалитетнији
живот радно неактивних особа
са последицама церебралне и
дечије парализе“
ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМ
"LIXOTERAPY - СТОП
АУТИЗАМ"
„Оснаживање за самосталан
живот: сервиси подршке за
младе без родитељског
старања“
„Београд није болница
- Београд је велика
играоница - (5)“

"Српска традиција инклузивни програм"
„ОСНОВИ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДОНОСНЕ ЗАШТИТЕ
ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ
УЗРАСТА“
„Покретне хигијенске и услуге
социјалне заштите за
бескућнике у периоду
пандeмије“
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18.

Невладина организација
Ленон

„ПУТ ПОД НОГЕ ЏЕК! РЕЈ
ЧАРЛС И СТИВИ ВОНДЕР
ДВА НАЈСЈАЈНИЈА ОКА
АМЕРИЧКЕ МУЗИКЕ“

Београд

900.000,00 дин

19.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ЗВЕЗДАРА КЛУБ
КОЊАРНИК

„Пензионери и ново доба“

Београд

700.000,00 дин

20.

Центар за заштиту људских
и мањинских права и
вредности „ОКО“

„Континуирана подршка деци
ромске националнoсти
предшколског и
основношколског узраста“

Београд

819.270,00 дин

21.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
„Асоцијација здравствених
медијаторки“

„Одговор на COVID-19“

Београд

1.200.000,00 дин

22.

Асоцијација тумача српског
знаковног језика

"Преводилачки сервис за
знаковни језик- унапређење
приступачности за глуве и
наглуве особе"

Београд

1.000.000,00 дин

23.

Удружење жена „Рука
пријатељства“

Београд

888.100,00 дин

24.

Општинска организација
Савеза слепих Србије
Палилула

Београд

705.400,00 дин

25.

Удружење слепих и
слабовидих особа и других
социјалних група „Гледамо
срцем“

"Наше приче"

Београд

700.000,00 дин

26.

УДРУЖЕЊЕ БУЛЕВАР
ОСМЕХА

„НЕВИДИЉИВИ СУ
ВИДЉИВИ„

Београд

900.000,00 дин

27.

Удружење дистрофичара
Београда

Београд

965.200,00 дин

28.

СРПСКИ ПАРАТЕКВОНДО САВЕЗ

Београд

474.000,00 дин

29.

Удружење жена ратних
ветерана и ратних војних
инвалида Републике Србије

„ЖЕНЕ БОРЦИ ЗА БЕОГРАД“

Београд

600.000,00 дин

30.

Женско удружење
колубарског округа

„Нула толеранције за насиље у
мом комшилуку“

Београд

700.000,00 дин

31.

Ромски Медијски сервис

„Ромкиње спремне за промене“

Београд

541.360,00 дин

32.

Удружење грађана „Група
272“

„Знањем за лепшу будућност“

Београд

500.000,00 дин

33.

Група за анализу и креирање
јавних политика

„Роми и Ромкиње током
пандемије вируса корона“

Београд

800.000,00 дин

„Пандемија као окидач насиља
у породици“
„Подршка у очувању здравља,
борби против дискриминације
и за равноправан положај
слепих у друштву“

„СОЦИЈАЛНА
ИНТЕРАКЦИЈА У ДОБА
КОРОНЕ“
„СПОРТСКА ИНКЛУЗИЈА У
ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА
КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ“
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34.

Аманет Србија

„Унапређење и доступност
услуга социјалне заштите у
ромским насељима“

Београд

800.000,00 дин

35.

Удружење особа са
инвалидитетом и посебним
здравственим потребама
"Таурунум"

„ВЕЖБАЊЕМ ЗА ЖИВОТ“

Београд

500.000,00 дин

Напомена: Удружење грађана „Група 272“ није се одазвало позивима (телефонским,
мејловима и дописима) упућеним од стране Секретаријата за социјалну заштиту ради
закључења уговора о додели средстава за реализацију пројекта „Знањем за лепшу
будућност“ те из изложених разлога уговор није ни закљичен.
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