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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА
УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ У 2019. 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
138/19) утврђује:
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ У 2019.
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 2019. годину, економска
класификација 481941 - Дотације осталим удружењима грађана, реализована су средства у
износу од 49,999,999.78 динара.

рб

Назив удружења

Назив програма

Место

одобрен буџет

1.

Удружење параплегичара
Београда

„Програм у функцији
квалитетнијег и садржајнијег
живота“

Београд

2.742.493,10 дин

Удружење студената са
хендикепом

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

2.

Савез за церебралну и
дечију парализу Београда
3.

Београд
2.345.200,00 дин

Београд
„Програмске активности
Савеза за церебралну и дечију
парализу Београда“

3.999.480,00 дин

Београд
Форум младих са
инвалидитетом

„Програм запошљавања особа
са инвалидитетом на
отвореном тржишту рада“

5.

Удружење параплегичара
и квадриплегичара
„Дунав“

„Могу хоћу знам -подршка
развоју психо физичких
способности особа са
инвалидитетом кроз
културноуметничке и
спортске садржаје за
2019/2020“

6.

Удружење дистрофичара
Београда

„Програм рада 2019/20“

7.

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

„Школа животних вештина Живимо заједно“

„Програм градске
организације глувих
Београда“

Београд

8.

Градска организација
глувих Београда

9.

„Годишњи програм рада
Градске организације слепих
Београда од 01.04.2019. до
31.03.2020.“

Београд

Градска организација
слепих Београда

Београд

10.

Спортски савез особа са
инвалидитетом Београда

„Континуирана примена
спортских активности у
интегралној рехабилитацији
особа са инвалидитетом“
„Помоћ маргинализованим
групама становништва на
територији града Београда“

Београд

11.

Црвени Крст СрбијеЦрвени крст Београда

12.

Удружење особа са
инвалидитетом Београд

„Заједничким снАгама за
боље сутра“

Београд

13.

"...ИЗ КРУГА - Београд",
организација за заштиту
права и подршку женама
са инвалидитетом

„Особе са инвалидитетом у
заједници“

14.

Удружење за младе и
студенте са инвалидитетом

„КЛИКНИ И САЗНАЈ Самостално до дипломе“

Београд

15.

Београдско удружење за
помоћ особама са

„Програмске активностиподршка особама са аутизмом

Београд

4.

1.513.960,00 дин

Београд
1.999.920,00 дин

Београд
3.774.900,00 дин

Београд
2.953.555,00 дин

4.000.000,00 дин

4.000.000,00 дин

2.542.144,00 дин

4.000.000,00 дин

1.870.393,00 дин

Београд
3.151.600,00 дин

1.246.200,00 дин

3.584.000,00 дин
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аутизмом

и члановима њихових
породица“

16.

Удружење оболелих од
мултипле склерозе Београд

„Живот и мултипла склероза“

17.

Савез друштава за помоћ
ментално недовољно
развијеним особама града
Београда

„Можемо заједно, ако ме
прихватиш и покажеш како“

Савез инвалида рада

„Програмске активности
Савеза инвалида рада
Београда 01.04.201931.03.2020.“

18.

Београд

2.000.000,00 дин

Београд
1.839.478,68 дин

Београд
2.436.676,00 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
невладиним организацијама, извор финансирања 01 – Приходи из буџета и у складу са
Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за социјалну заштиту за 2019.
годину, економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана,
реализована су средства у износу од 18.000.000,00 динара.

рб

Назив удружења

Назив програма

Место

одобрен буџет

1.

Савез удружења бораца
народноослободилачког рата

„Неговање традиције
ослободилачких ратова и
бриге за борце НОР-а и
РВИ“

Београд

3.000.000,00 дин

2.

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

„Ко историју заборавља,
она му се понавља“

Београд

1.707.500,00 дин

3.

Дом ратних војних инвалида
Београда

Београд

1.500.000,00 дин

4.

Удружење бораца рата 1990. године
општине Обреновац

Београд

2.000.000,00 дин

5.

Градска организација цивилних
инвалида рата

Београд

2.200.000,00 дин

6.

Удружење ратних војних инвалида
града Београда

Београд

2.851.800,00 дин

7.

Удружење ратних и мирнодоспких
војних инвалида

Београд

2.140.700,00 дин

8.

Удружење бораца рата 1990. године
града Београда

Београд

2.600.000,00 дин

„Рекреативно-спортске и
културне активности војних
инвалида у Дому ратних
војних инвалида Београда“
„Унапређење положаја
бораца, РВИ, ветерана и
породица у Београду“
„Програм за садржајнији и
квалитетнији живот ЦИР у
Београду април 2019-март
2020.“
„Унапређење положаја
ратних војних инвалида и
породица палих бораца“
„Побољшавање квалитета
живота и социјализација
РМВИ Београда“
„Традиционални програм
Удружења бораца рата од
1990. године града
Београда“
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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 2019. годину, економска
класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана, реализована су средства у
износу од 25.979.362,00 динара.

рб

Назив удружења

Назив програма

Место

одобрен буџет

1.

Спортско удружење „LIX“

Иновативни програм
„Ликсотераијска моторика – стоп
аутизам“

Београд

1.200.000,00 дин

2.

Удружење дистрофичара Београда

Нова знања за дигитално доба

Београд

817.600,00 дин

3.

Удружење НЕБОГРАД

Едукацијом и културом до
инклузије

Београд

893.500,00 дин

4.

Обреновачки женски центар Ожец

УдруЖЕНЕ

Београд

724.000,00 дин

Основи унапређења безбедносне
заштите деце школскох узраста

Београд

1.319.600,00 дин

Наше руке – наша реч 2019

Београд

643.000,00 дин

5.
6.

Удружење пензионера
Министарства унутрашњих послова
Републике Србије
Београдски центар за особе са
инвалидитетом

7.

„ЦЕНТАР ЗА ИНКЛУЗИВНИ
РАЗВОЈ И ПОДРШКУ“ - ЦИРП

„Разлике нису неприлике“

Београд

700.000,00 дин

8.

Центар за истраживање и развој
друштва ИДЕАС

Град пријатељ старијих - Израда
плана за унапређење услова за
живот старијих грађана и
грађанки у Београду

Београд

1.447.000,00 дин

9.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ
РАТА БЕОГРАДА

„НАУЧИ – ПРИМЕНИ ПОКРЕНИ, идемо даље“

Београд

800.000,00 дин

10.

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

Континуирана подршка
интеграцији ромске деце у
предшколски и школски систем

Београд

746.500,00 дин

11.

Центар европских вредности за
имплементацију и толеранцију

Повећање социјалне
укључености Рома и Ромкиња

Београд

494.000,00 дин

12.

Удружење жена „РУКА
ПРИЈАТЕЉСТВА“

Не трпи – имаш излаз

Београд

1.000.000,00 дин

13.

Удружење избеглих, расељених и
досељених лица „Завичај“ Београд

Србска борба у двадесетом веку

Београд

600.000,00 дин

14.

„ЛОГО ПЕДАГОГИКА“

„Шума емоција“

Београд

686.700,00 дин
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15.

Општинска организација Савеза
слепих Србије Палилула

„Оснаживање слепих и
слабовидих жена у борби против
дискриминације, насиља и за
равноправан положај у друштву“

Београд

600.000,00 дин

16.

Удружење самохраних родитеља и
породица деце са инвалидитетом
„ПЛАВА ШКОЉКА“

Београд није болница – Београд
је велика играоница (4)

Београд

1.200.000,00 дин

17.

ЦЕНТАР ЗА ПОДИЗАЊЕ
КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА МОЗАИК

ЗАЈЕДНО ДО ЦИЉА

Београд

1.200.000,00 дин

18.

Удружење грађана „АМИКУС“

"ВОДИЧ КРОЗ РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ"

Београд

1.100.000,00 дин

19.

Удружење Аутизам - право на
живот

Аутизам, природа и промена

Београд

857.538,00 дин

20.

Национална организација особа са
инвалидитетом Србије (НООИС)

„Београд једнаких могућности“

Београд

1.100.000,00 дин

21.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ЗВЕЗДАРА КЛУБ КОЊАРНИК

„ЈА ХОЋУ ЈА МОГУ“

Београд

700.000,00 дин

22.

Удружење солидарна заједница

Мајсторице

Београд

800.000,00 дин

23.

Удружење „Центар за посебно
способне“

„Психички јак, друштвено
видљив“

Београд

1.100.000,00 дин

24.

Удружење „ЕДУКАТИВНИ
КУТАК“

Београд

900.000,00 дин

25.

Асоцијација тумача српског
знаковног језика

Београд

949.924,00 дин

26.

Пријатељи деце Београда

Стварамо уметност – циклус
радионица за децу
Прихватилишта

Београд

800.000,00 дин

27.

„Друштво за активни развој“

Курс израде накита

Београд

600.000,00 дин

28.

Центар за социјално превентивне
активности-ГРиГ

„Развој Центара за рани развој у
Београду

Београд

800.000,00 дин

МОЈ ГЛАС ПРОТИВ НАСИЉА.
„ЖРТВА НИКАД НИЈЕ
КРИВА“.
Преводилачки сервис за
знаковни језик -унапређење
приступачности за глуве и
наглуве и обука запослених у
здравственим установама за рад
са глувим и наглувим
корисницима
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29.

„Мрежа младих Србије“

„Едукацијом до конкурентности“

Београд

600.000,00 дин

30.

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

Говоримо Срцем

Београд

600.000,00 дин
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