
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА      

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ У 2020. 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 

138/20) утврђује: 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  У 2020. 

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 2020. годину, економска 

класификација 481941 - Дотације осталим удружењима грађана, реализована су средства у 

износу од  54,981,630.10 динара. 

2.  

 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 
Удружење дистрофичара 

Београда 

„Програм рада 2020/21“ 
Београд 

4.004.800,00 

 дин 

2. 

Градска организација 

глувих Београда 

„Програм Градске 

организације глувих 

Београда“ 

Београд 
4.200.000,00 

 дин 

3. 

Савез за церебралну и 

дечију парализу Београда 

„Програмске активности 

Савеза за церебралну и дечију 

парализу Београда“ 

Београд 
4.299.000,00 

 дин 

Република Србија 

Градска управа града Београда  

Секретаријат за социјалну  

заштиту 

Број: XIX-04-072-29/2021 

Београд: 11.01.2021. године 
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4. 

Градска организација 

слепих Београда 

„Годишњи програм рада 

Градске организације слепих 
Београда од 01.04.2020 до 

31.03.2021. год“ 

Београд 
4.200.000,00 

 дин 

5. 

Црвени крст Србије-
Црвени крст Београда 

„Помоћ маргинализованим 
групама становништва на 

територији града Београда“ 

Београд 
4.100.000,00 

 дин 

6. 

Удружење студената са 

хендикепом 

„Изједначавање могућности у 

високом образовању кроз 
сервисе подршке за младе и 

студенте са хендикепом“ 

Београд 
2.783.550,00 

 дин 

7. 

Удружење за помоћ 
особама са сметњама у 

развоју Стари град 

„ЖИВИМО ЗАЈЕДНО“ 

„Школа животних вештина - 
Живимо заједно“ Београд 

3.100.000,00 
 дин 

8. 

Савез друштава за помоћ 
ментално недовољно 

развијеним особама града 

Београда 

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

1.856.538,60 
 дин 

9. 

Удружење оболелих од 

мултипле склерозе Београд 

„Заједно против мултипле 

склерозе“ Београд 
2.224.200,00 

 дин 

10. 

Београдско удружење за 

помоћ особама са 
аутизмом 

„Програмске активности-

подршка особама са аутизмом 
и члановима њихових 

породица“ 

Београд 
4.292.000,00 

 дин 

11. 

Савез инвалида рада 
Београда 

„Програмске активности 
Савеза инвалида рада 

Београда 01.04.2020-

31.03.2021.“ 

Београд 
2.600.000,00 

 дин 

12. 

Удружење параплегичара 
Београда 

„Програм активности као 
предуслов квалитетнијем 

животу“ 

Београд 
3.272.709,50 

 дин 

13. 

Удружење параплегичара 

и квадриплегичара 

„Дунав“ 

„Могу, хоћу, знам“-

Побољшање менталног и 

физичког здравља особа са 
инвалидитетом кроз културу, 

уметност и спорт за период 

април 2020-март2021 године 

Београд 
2.264.000,00 

 дин 

14. 

Спортски савез особа са 
инвалидитетом Београда 

„Континуирана примена 
спортских активности у 

интегралној рехабилитацији 

особа са инвалидитетом“  

Београд 
2.801.232,00 

 дин 

15. 

„...Из круга – Београд“ 

Организација за заштиту 

права и подршку женама 

са инвалидитетом 

„Особе са инвалидитетом у 

заједници“ Београд 
3.383.600,00 

 дин 

16. 

Форум младих са 

инвалидитетом 

„Програм запошљавања особа 

са инвалидитетом на 

отвореном тржишту“ 

Београд 
2.400.000,00 

 дин 
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17. 
Удружење „Аутизам-право 

на живот“ 

„Радионице за децу са 

аутизмом и њихове породице“ Београд 
1.700.000,00 

 дин 

18. 

Удружење за младе и 
студенте са инвалидитетом 

„КЛИКНИ И САЗНАЈ“-
Самостално до дипломе Београд 

1.500.000,00 
 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 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 2020. 

годину, економска класификација 481941 – Дотације осталим удружењима грађана, 

реализована су средства у износу од  19.981.570,06 динара. 

 

рб Назив удружења Назив програма Место одобрен буџет 

1. 

Савез удружења бораца 

народноослободилачког рата 

Београда 

"Неговање традиција 

ослободилачких ратова и 

брига за борце НОР-а и 

РВИ" 

         Београд 

3.200.000,00  
дин 

2. 

Удружење бораца рата 

1990.године општине Обреновац 

"Унапређење положаја 

борачко-инвалидске 

популације и породица у 
Београду" 

Београд 

2.000.000,00 

 дин 

3. 

Дом ратних војних инвалида 

Београда 

„ Активности војних 

инвалида у Дому ратних 

војних инвалида 
Београда и изван Дома 

ратних војних инвалида 

Београда“ 

Београд 

1.599.994,66 

 дин 

4. 

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 

1.758.730,00  

дин 

5. 
Удружење избеглих расељених и 

досељених лица „Завичај“ 

20.ВЕК БОРБА И 

СТРАДАЊЕ 
Београд 

1.200.000,00 

 дин 

6. 

Удружење ратних војних 
инвалида града Београда 

"Наставак унапређења 
положаја ратних војних 

инвалида и породица 

палих бораца" 

Београд 

2.977.853,40 
   дин 

7. 

Градска организација цивилних 

инвалида рата Београда 

„Унапређење квалитета 

живота ЦИР Београда уз 

дана у дан април 2020 – 

март 2021 

Београд 

2.300.000,00 

 дин 

8. 

Удружење ратних и 

мирнодопских војних инвалида 

Београд 

"Социо-културолошки 

приступ унапређењу 

квалитета живота 
чланова Удружења 

ратних и мирнодопских 

војних инвалида 

Београда кроз 
остваривање права и 

ресоцијализацију" 

Београд 

2.200.000,00 

 дин 
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9. 

Удружење бораца рата од 1990. 

године града Београда 

"Традиционални програм 

Удружења бораца рата 
од 1990. године града 

Београда" 

 

2.744.992,00  

дин 

 

 

 

   

  


