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Извештај о реализацији програма и пројеката од јавног интереса у 
области социјалне заштите, борачко инвалидске заштите и заштите лица 

са инвалидитетом у 2021. години 
 

 
Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину на позицији 34, економска 

класификација конта 481900 - дотације осталим непрофитним институцијама, средства за 
суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите 
лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите планирано је укупно 7.400.000,00 
динара, Решењем Градског већа је распоређено 7.399.747,60 динара, од чега су удружења 
утрошила  7.203.211,64 динара, и то за: 
- суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите 
лица са инвалидитетом, планиран је износ од 7.000.000,00 динара, од чега је распоређено 
6.999.747,60, а удружења су утрошила 6.803.211,64 динара 
 - суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области борачко 
инвалидске заштите, планиран износ од 400.000,00 динара и утрошено 400.000,00 динара 

Неутрошена средства у износу од 196.788,36 динара удружења су вратила у буџет 
града. 

Програми и пројекти од jавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом 
који су реализовани у 2021. години су: 

 
1. Основна организација глувих и наглувих Крушевац 
Назив програма: "Програмске активности ООГНК у 2021. години" 

 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 1.495.966,00 динaра 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Основном 
организацијом глувих и наглувих Крушевац. 

ООГНК је основана фебруара 1955. године и као таква континуирано остварује своје 
деловање у складу са утврђеним циљевима и задацима одређеним Статутом и програмским 
активностима. Програм Организације се заснива на низу едукативних предавања, бављењу 
аматерским спортовима на републичким првенствима глувих и наглувих, културно 
уметничким стваралаштвима у области драмско-пантомимских остварења, модерног плеса, 
народних игара и рецитала. Такође је битно напоменути да Организација има преводилачки 



сервис који омогућава заједници глувих једно од основних људских права, право на слободу 
мишљења и изражавања укључујући и право да се примају и шире информације. 
 На основу програмских активности које су реализоване током 2021. године остварени 
су следећи циљеви: побољшање квалитета живота, положаја и задовољење потреба особа 
оштећеног слуха, помоћ родитеља у решавању конкретних проблема из различитих области 
живота, смањење осећаја усамљености, изолованости, стварање осећаја припадности 
заједници глувих кроз окупљања, дружења, реализацију програмских садржаја у 
просторијама клуба, смањење присуства психолошко-емоционалних проблема особа 
оштећеног слуха и њихових породица, континуирана сарадња са релевантним институцијама 
локалне заједнице, Савезом глувих и наглувих Србије, министарством рада и социјалне 
политике,сродним организацијама, другим удружењима. 
 

Назив 
организације 

Одобрена 
средства у 

2021.години 

Утрошена средства у 
2021. год. 

Повраћај неутрошених 
средстава 

Основна 
организација 
глувих и 
наглувих 

1.495.966,00 
динaра 

1.444.940,00 динара 51.026,00 динара 

Постигнути 
резултати у 
односу на 
очекиване 
резултате 
пројекта јесу: 

1. Смањење броја незапослених чланова - у оквиру пројекта Јавних 
радова за особе са инвалидитетом под називом „Рукотворине у служби 
лепог“ запошљено 5 особа са инвалидитетом и као посебан успех 
запошљавање Љиљане Радовановић у „Оаза“ тр као и продужетак 
уговора Сање Јаћимовићи Тање Шарановић у „Кромбергу  и Шуберту“, 
Мирослава Ћалића и Немање Милановића  „Металне конструкције“ као 
и Ивана Величковића и Мирослава Крстића у приватним мањим 
фирмама. Реализован је успешно и програм обуке –израда употребних 
предмета јута техником у сарадњи са НСЗ и удружењем Етно Расина. 
2. Обележавање Међународне недеље глувих и Међународног дана 
знаковног језика – организована свечана академија у Белој сали 
Културног центра. 
 
3. Активности усмерене на бригу о  деци -  сарадња са школом за децу 
оштећеног слуха у Јагодини (посета породицама, разговор са децом и 
родитељима, сардања са стручним тимом из школе). Прикупљени и 
подељени су пакетићи поводом обележавања Нове године за 16 деце. 
 
4. Учешће чланова на бројним манифестацијама, изложбама у 
Крушевцу и Ћићевцу. Индикатор су бројне фотографије са 
манифестација  где се удружење представило са ручним радовима. У 
просеку на свакој манифестацији учествује од 4-10 чланова. 
 
5. Сарадња са Савезом глувих и наглувих - добра и дугогодишња 
сарадња у низу и присуство на састанцима семинарима и трибинама у 
Београду. 



6. Сарадња са ССОСИ и ССГК - учешћа на тренинзима кошаркаша, 
фудбалера на отвореном... 
 
7. Учешће на првом фестивалу уметности глувих и наглувих Србије 
„Наша култура“ у Крагујевцу - освојене две награде: друго место за 
најбоље уређени штанд и друго место за израду рукотворина освојила 
је чланица Мира Милановић. 
 

 8. Добра сарадња са установама и удружењима у Крушевцу 

9. Помоћ члановима при остваривању права-рад преводилачког сервиса 
и задовољење свих потреба чланова на терену (у банци, установама 
социјалне заштите, суду, ПУ, болници, амбулантама ЗЦ..) 
У овој години обогаћен је преводилачки сервис са још једним 
преводиоцем, и у погледу квалитета и квантитета је обогаћена услуга 
намењена члановима. 
10. Организован рад у виду помоћи и подршке свим члановима, 
посебно старим, болесним и онима који живе сами – организовано 
дежурство 24 сата на свим друштвеним мрежама како би у сваком 
тренутку секретар, преводиоци, председник и заменица могли да пруже 
потребне информације и помоћ. Прикупљана су средства, пакети, 
тражени су донатори; лично ношени на кућну адресу храна, лекови и 
све потребно. 
11. Одржаване су седнице Управног одбора, Надзорног одбора, онлајн 
састанци, свакодневни састанци чланова тима преводилачког сервиса 

12. Едукативна предавања намењена члановима поводом обележавања  
дана жена предавање је одржала др Љиљана Николић, при чему су жене 
упознате са темом остваривање права у Фонду здравственог осигурања 
уз помоћ преводиоца.  
Одржане едукативне радионице удружења Пешчаник и континуирани 
едукативни, групни и индивидуални рад са стручњацима из Клуба за 
младе-Центар за социјални рад 
13. Боља медијска видљивост ОСИ - гостовања у локалним ТВ 
програмима и на радију,текстови у штампаним медијима. 
Дописништво“Новости“је радило репортаже о  удружењу и члановима. 
14. Континуирана помоћ породицама и деци-у питању је брига о 
школовању, запошљавању, обележавању празника, остваривању права 
из области дечије социјалне заштите у породицама које чине глуви и 
наглуви родитељи и њихова чујућа или глува и наглува деца. 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програм, као и 

доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града, у укупном износу од 
51.026,00 динара.  Одступања у финансијском плану видљива су на позицијама: 

- трошкова електричне енергије, трошкове грејања, телекомуникација, провизија 
банке и трошкови закупа простора - уштеда средстава на тим позицијама; 



Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, са оправданим одступањима, и да су средства наменски утрошена. 

 
 

2. Друштво за церебралну парализу 
Назив програма: "Превенција чланова у изолацији, њихово дневно окупљање у Клубу 
као и њихово учествовање у радионицама" 

 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 733.220,00 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Друштвом за 
церебралну парализу. 

Програм Удружења се пре свега заснива на превенцији изолације корисника, дневно 
збрињавање у дневном боравку, посредовање у реализацији потреба самих чланова и 
њихових породица, организовање саветодавних и едукативних радионица, евидентирање 
чланова, конкурисање на расписаним конкурсима од стране министарства, спровођење и 
правдање финансијских средстава, писање наративних извештаја, набавка материјала и 
средстава за едукативно-креативне радионице, остваривање права за превоз на годишњем 
нивоу у градском саобраћају, право на годишње повластице у међуградском саобраћају, 
обезбеђивање бесплатних месечних карата за позориште, повластице за биоскоп, набавка 
новогодишњих и божићних пакетића и организовање новогодишње представе. 
 На основу програмских активности које су реализоване током 2021. године остварени 
су следећи циљеви: сагледавање потреба и помоћ у остваривању законских права чланова, 
обилазак и евиденција корисника, излазак корисника из социјалне изолације, конструктивно 
превазилажење емоционалних тешкоћа. Треба напоменути да се све активности спроводе уз 
пуно уважавање начела равноправности, недискриминације, поштовања и афирмације 
људских права особа са инвалидитетом. 
 

Назив организације 
Одобрена 
средства у 

2021.години 

Утрошена средства у 
2021. год. 

Повраћај неутрошених 
средстава 

Друштво за 
церебралну 
парализу 733.220,00 

динара 
713.391,51 динара 19.828,49 динара 

Постигнути 
резултати у односу 
на очекиване 
резултате пројекта 
јесу: 

1. Већа заинтересованост за радионице шивења, веза и плетења – 
побољшање моторике руку, спретност, дружење и размена искустава 
са другим члановима, усвајање нових вештина 
2. Боља информисаност чланова друштва о правима и могућностима 
за њихово остварење 



3. Долажење  сталних чланова, смањеног интензитета због 
епидемиолошке ситуације 
Активно учешће у кухињи/припремње топлог оброка,кување кафе, 
припрема зимнице и много тога 
4. Међусобна сарадња са сродним организацијама кроз размену 
искустава, усавршавања и надоградњу знања 

5. Евиденција корисника, ажурирање базе података, излазак 
корисника из социјалне изолације,  конструктивно превазилажење 
емоциoналних тешкоћа. Путем едукативних радионица пружала се 
психосоцијална подршка како члановима тако родитељима, 
волонтера/родитеља/ у клубу Дуга, продајне изложбе и представљање 
радова -чланова , округли столови /примери добре праксе – размена 
искуства између организација ОСИ, састанци председника и 
секретара организација чланица – јачање међусобне сарадње и 
подршке међу чланицама , обележавање недеље солидарности и 
сарадња са одређеним установама у Пожаревцу, обележавање 
међународног дана ОСИ /слање радова онлајн 

У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програм, као и 
доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града. Одступања у финансијском 
плану видљива су на позицијама: 

- превоза за чланове, где је утрошено 9.802,00 динара, а враћено у буџет града 
10.886,00 динара – смањен број долазака чланова у удружење због тренутне епидемиолошке 
ситуације и велике бриге за чланове и њихово здравствено стање; 

- превоза за волонтере, где је утрошено 4.580,52 динара, а враћено у буџет 819,48 
динара; 

- набавка компјутера где је утрошено 19.860,00 динара, а враћено у буџет града 140,00 
динара; 

- телефон и интернет, где је утрошено 16.616,99 динара, а враћено у буџет града 
7.893,01 динара; 

Укупан износ неутрошених средстава враћених у буџет града износи 19.828,49 
динара. 

Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, са оправданим одступањима, и да су средства наменски утрошена. 
 

 
3. Међуопштинска организација слепих и слабовидих Крушевац 
Назив програма: "Програмске активности за 2021. годину" 

 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 1.295.640,00 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са 
Међуопштинском организацијом слепих и слабовидих Крушевац. 



Програм рада Удружења подразумева окупљање и организовање слепих и слабовидих 
лица кроз сарадњу са медицинским установама, организовање и укључивање слепих у рад 
Организације, рехабилитацију, социјализацију и едукацију слепих и слабовидих, економска, 
социјална и здравствена заштита слепих, рад у области информисања и друштвеног 
афирмисања слепих, афирмација стваралаштва слепих, организовање културних, спортских 
и рекреативних активности, сарадња са институцијама и организацијама из окружења, као и 
бављење организационим питањима рада Организације. 
 На основу програмских активности које су реализоване током 2021. године остварени 
су следећи циљеви: организовање и стална брига на развијању самопомоћи и пружању 
помоћи слепим и слабовидим лицима и развијању свих облика заштите и солидарности 
друштва према особама које су у стању специфичног инвалидитета и везано са тим социјалне 
потребе. Важан циљ је такође ангажовање у друштвеном окружењу и ширењу свести грађана 
и друштвене заједнице о проблемима, потребама и могућностима слепих 
 
 

Назив организације 
Одобрена 
средства у 

2021.години 

Утрошена средства у 
2021. год. 

Повраћај неутрошених 
средстава 

Међуопштинска 
организација слепих 
и слабовидих 
Крушевац 

1.295.640,00 
динара 

1.293.196,05 динара 2.443,95 динара  

Постигнути резултати 
у односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Помоћ корисницима при остваривању права и бенифиција 
52 оверене књижице за повлашћену вожњу особа са инвалидитетом 
- Савезу слепих Србије поднета су 6 захтева за издавање  нових 
књижица за повлашћену вожњу особа са инвалидитетом 
- 44 издате објаве за превоз пратиоца особа са инвалидитетом 
- 3  издате потврде о чланству ради остваривања појединих 
бенефиција  
-32  издате легитимације за бесплатан превоз на територији града 
Крушевца 
-12 издатих легитимација за бесплатан превоз на релацији Трстеник-
Крушевац за 6 чланова и њихове пратиоце 
- На основу поднетог захтева 8 чланова су остварила бенефит 
приликом коришћења услуга Топлане  
-Поднети су захтеви за: 
- признавање права на додатак за туђу негу и помоћ ( 6) 
- процену телесног оштећења ( 5 ) 
- процену радне способности због признавања статуса особе са 
инвалидитетом на евиденцији НСЗЗ (2 ) 
- остваривање права на једнократну социјалну помоћ (4) 
- издавање јединствене паркинг карте ( 5) 
- признавање права на бесплатно бањско лечење преко фонда ПИО ( 
3) 
- издавање карте за бесплатно коришћење аутопутева (2 ) 



-признавање права на набавку електронског помагала за читање 
преко РФЗО 
-Организовано давање вакцине у просторијама организације против 
Ковида (1.,2. и 3. дозу вакцине примило је 19 чланова) 
 
2. Превазилажење социјалне изолације 
Свакодневно дружење  чланова у просторијама Савеза слепих 
Крушевац  
Једнодневни излет на релацији музеј Милене  Барили у Пожаревцу-
манастир Нимник-тврђава Рам - Сребрно језеро. ( 49 чланова и 
пратиоца) 
У сарадњи са спортско планинарским клубом Јастребац реализоване 
су 2 активности:: 
  -Једнодневни излет до планине Јастеребац,учествовање на 
60.јастребачком маршу и манастира св.Стевана у Наупару. (7 
чланова) 
 - Дани пешачења-( 5 чланова) 
Реализација радионица: 
 -  кулинарства „Кувајмо срцем“-(8 чланова) 
 -  „Креативно изражавање“ ( 9 чланова) 
-  „Израда глицеринских сапуна“ (7 чланова) 
-   групне и индивидуалне психолошке радионице у просторијама 
Клуба за младе (10 чланова) 
-  „Упознајмо лица са оштећењем вида“ (8 чланова и 33 ученика 
О.Ш “Вук 
Караџић“ и О.Ш“Бранко Радичевић) 
- „У корак са временом,упознајмо се са савременим 
технологијама“,едукација чланова за рад на мобилном телефону са 
говорним софтвером на српском језику (10 чланова) 
3. Реализоване активности у оквиру пројеката 

4. Медијска видљивост особа са оштећењем вида 
2 тв прилога РТК ,Јефимије и Плус (организовано давање вакцине у 
просторијама организације),чланак у новини Победа и 3 чланка у 
новинама Град и електронском порталу 
5. Доступност корисницима  књиге у звучној форми из библиотеке у 
оквиру Организације 
6. Пружање могућности за реализацију васпитних налога по решењу 
Вишег јавног тужилаштва ,а у сарадњи са Центром за социјални рад 
7. Већи степен остваривања програмских циљева и задатака 
обухваћених Програмом рада за 2021.годину 
8. Пружање дефектолошке подршке члановима који похађају 
инклузивни систем образовања 
9. Донација члановима 
-5 чланова-донација Белог штапа 
- 1 члан говорни апарат за мерење нивоа глукозе у крви 



- 2 електронска помагала за читање тзв.Дејзи плејер - два детета која 
су укључена у инклузивни систем образовања (Софија Милићевић и 
Дијана Цивић),донација Савеза слепих Србије 
-10 лиценци за инсталирање говорног програма за мобилни телефон 
на српском језику 
-25  Новогодишњих пакетића за слепу и слабовиду децу и децу 
слепих родитеља- донација хуманитарне организације Адра 
10. Успешна сарадња са удружењима и установама 
 
11. Повећан број евидентираних лица са оштећеним видом 

 12. Остварени спортски резултати 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програм, као и 

доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града. Одступања у финансијском 
плану видљива  у укупном износу од 2.443,95 динара, и то на позицијима трошкова телефона 
и електричне енергије. 

Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, са оправданим одступањима, и да су средства наменски утрошена. 

 
 
4. Удружење дистрофичара Расинског округа 
Назив програма: "Годишњи план програма Удружења дистрофичара Расинског округа 
за 2021. годину" 

 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 721.324,40 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину, са Удружењем 
дистрофичара Расинског округа. 

Кроз програмске активности Удружења, које су усмерене не само на евидентирање 
оболелих, Удружење је организовало низ активности чији је задатак унапређивање и 
достизање оптималног квалитета живота лица оболелих од дистрофије мишића и њихових 
породица. Са социјалних и хуманих полазишта, кроз стручни рад, који се примењује у 
програмским активностима подиже се стандард и квалитет живота дистрофичара и њихових 
породица, изграђивањем и унапређивањем односа са околином, који ће им обезбедити 
самосталан и независтан живот са инвалидитетом. 
 Програмским активностима биле су обухваћене следеће активности: дружење 
чланова, помоћ члановима у остваривању права, услуга и бенефиција, активности за очување 
и развој социјалних и радних вештина, активности којима се подиже свест особама са 
инвалидитетом, обележавање важних датума, учешће на едукацијама и семинарима, 
инлузивне активности спортско-рекреативног карактера, традиционалне манифестације, 
састанци органа управљања, јавни радови (упошљавање чланова), подела хигијенских и 
хуманитарних пакета, кућне посете члановима, пријем чланова, консултације, сарадња са 



локалном самоуправом, ресорним министарством, другим организацијама ОСИ и свим 
релевантним институцијама. 
 На основу програмских активности које су реализоване током 2021. године остварени 
су следећи циљеви: укључивање инвалидних лица у привредни и друштвено корисни рад у 
оквиру процеса интеграције особа са инвалидитетом у све видове друштвеног живота, 
унапређење живота чланова неопходном стручном, моралном и материјалном подршком, 
скретање  пажње јавности на све проблеме са којима се сусрећу чланови Удружења. 
 
 

Назив 
организације 

Одобрена средства у 
2021.години  

Утрошена средства 
у 2021. год. 

Повраћај неутрошених 
средстава 

Удружење 
дистрофичара 
Расинског 
округа 

721.324,40 динара 624.725, 89 динара 96.598,54 динара 

Постигнути 
резултати у 
односу на 
очекиване 
резултате 
пројекта јесу: 

1. Помоћ члановима у остваривању права, услуга и бенефиција - Редовно  
су се пратила сва законодавства, уредбе, одлуке, правилници којима се 
регулише остваривање права инвалида (здравство, социјална заштита, 
пензијско-инвалидско осигурање и запошљавање), путем Службеног 
Гласника, Гласа осигураника као и дописа од стране СДС-а, који су 
стизали од Министарства за социјална питања. Остваривање бенефиција 
на градском и републичком нивоу. 
2. Активности за очување и развој социјалних и радних вештина - 
Креативне, радно-окупационе, уметничке и  едукативне и друге сличне 
радионице. Креативно уметничка радионица - Школа уметности, 
едукативно радне радионице за рециклажу као и радно окупациона 
радионица- Рад у кухињи и шивење на машини. 
3. Активности којима се подиже свест особама са инвалидитетом - 
Округли столови, трибине, конференције, обележавање важних датума, 
израда брошура, лифлета и другог штампаног материјала; Удружење тј. 
представници  су учествовали на округлом столу-Положај особа са 
мишићном дистрофијом у локалној заједници 
4. Едукације и семинари - Удружење је узело учешће на семинарима, 
едукацијама, тренинзима, обукама и сличним активностима које су 
допринеле подизању капацитета особа са инвалидитетом и њихових 
породица; Све то у сарадњи са Удружењима дистрофичара Србије као и 
савезом дистрофичара а под покровитељством Министарства за рад , 
запошљавање, борачка и социјална питања. Био је само један од 4 
планираних и то у фебруару у Книћу остали су одложени због 
епидемиолошке ситуације. 
5. Инклузивне активности спортско –рекреативног карактера 
Активности спортско-рекреативног карактера чији је циљ инклузија особа 
са инвалидитетом и сл. 43.Републичко првенство у шаху за дистрофичаре. 
одржано у Врњачкој бањи. Спортска такмичења у риболову као и учешће 
на Олимпијским играма, Спортски дан у бањи Ждрело који су били 
планирани одложени су због епидемиолошке ситуације. 



6. Традиционалне манифестације - Изложбе, представе, ликовне колоније, 
кампови и сл; Учешће на Сајму стваралаштва и предузетништва . 
Програмска активност која је традиционална и која је обухватaла продајну 
изложбу различитих радова је ове године одржана у холу Народне банке 
Србије са мањим бројем посетилаца него обично уз присутне 
представнике ресорног министарства. Изложба радова на  овогодишњем 
Сајму књига је овога пута изостала.  
7. Подела хигијенских  и хуманитарних пакета - Куповина и подела 
хигијенских пакета. Добијање од донатора и прослеђивање 
Новогодишњих пакета, пакета хране тј. основних животних намирница. 
Сарадња са домаћим и међународним донаторским хуманитарним 
организацијама. 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програм, као и 

доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града. Одступања у финансијском 
плану видљива су на позицијама: 

-трошкови телефона и интернета су реализовани у износу мањем од планираног 
обзиром да је потписан нов уговор са телекомом  тако да је направљена уштеда у износу од 
2.406,11 динара. 

- трошкова намењених за електричну енергију, воду, грејање и закуп простора у 
износу од 94.192,43 динара која нису утрошена јер се нису створили услови за пресељење 
удружења у нови простор. 

Укупан износ неутрошених средстава враћених у буџет града износи 96.598,54 
динара. 

Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, са оправданим одступањима, и да су средства наменски утрошена. 
 
 

5. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Крушевца 
Назив програма: "Програм рада Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним 
особама града Крушевца  за 2021. годину" 

 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 775.096,00 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину, са Друштвом за 
помоћ ментално недовољно развијеним особама града Крушевца. 

Програм рада Друштва је усмерен према особама са интелектуалним тешкоћама на 
нивоу лаке, умерене, теже, тешке и лица са комбинованим сметњама. Програмским 
активностима обухваћен је рад са родитељима, друштвене заштита чланова, учешће на 
културно-забавним и спортским активностима, сарадња са другим организацијама које 
штите интересе инвалида. 
 

 



Назив организације 
Одобрена средства у 

2021.год.  
Утрошена средства 

у 2021. год. 

Повраћај 
неутрошених 

средстава 
Друштва за помоћ 
ментално 
недовољно 
развијеним 
особама града 
Крушевца 

775.096,00 динара 772.662,18 динара 2.423,82 динара 

Постигнути 
резултати у односу 
на очекиване 
резултате пројекта 
јесу: 

1. Организовање продајних изложби сваког месеца у Крушевцу и 
Врњачкој бањи, као и на Етно манифестацији сајам Дунава 

2. Већи број родитеља је узео учешће у радионици рециклаже 

3. Сарадња са удружењима која се баве домаћом радиношћу; 
евиденција потреба корисника; одржавање седница Управног и 
Надзорног одбора 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програм, као и 

доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града. Одступања у финансијском 
плану видљива су на позицијама: 

-трошкови телефона и интернета су реализовани у износу мањем од планираног, тако 
да је направљена уштеда у износу од 2.423,82 динара. 

Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, са оправданим одступањима, и да су средства наменски утрошена. 

 
 

 
6. Друштво за борбу против шећерне болести Крушевац 

 Назив пројекта: "Продужи живот" 
Време реализације: 11.01-31.12.2021. године 
Одобрена средства: 226.720,00 динара 
Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 

одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање пројеката од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Друштвом за 
борбу против шећерне болести. 

У циљу спречавања тешких компликација које носи шећерна болест, због 
неприхватања новог начина живота и ниске здравствене културе старија популација веома 
тешко прихвата дијагнозу шећерне болести па је самим тим и неадекватно лечење. Кроз 
едукацију, дружење и размену искустава очекује се повратак самопоуздања особама са 
шећерном болешћу, што ће довести до даљег нормалног и квалитетног живота. Циљеви овог 
пројекта је да се особе оболеле од дијабетеса не дискриминишу, да уз мање напоре остваре 
своја права; да добију потребну едукацију да би своју болест што боље контролисали. 

 



Социјализација особа са дијабетесом је један од основних услова за њихов даљи живот, и 
опстанак здравих породица. Постојањем Друштва, планираним активностима и њиховим 
спровођењем, неколико хиљада дијабетичара могу на једном месту да редовно контролишу 
ниво шећера у крви, да се друже, добију бесплатне часописе везане за дијабетес, размењују 
лична искуства, добију информације о здравом начину исхране. 

Пројекат је у потпуности реализован у складу са активностима које су планиране 
пројектом. У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. 

 
 

Назив организације Одобрена средства у 2021.год. 
Утрошена средства у 2021. 

год. 
Друштво за борбу 
против шећерне 
болести 226.720,00 динара 226.720,00 динара 

Постигнути резултати у 
односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Урађени су превентивни прегледи и предавања у  Месним 
заједницама  . Реализоване су акције бесплатног мерења шећера 
и притиска  и  подељен едукативни материјал.  Одржан је 
саветодавни рад сваког дана у просторијама Друштва као и 
бесплатно мерење шећера, притиска, телесне масе и висине и 
подељен едукативни материјал и јеловници. Реализована 
медијска кампања за очување здравља, имунизацију и одлазак на 
коннтролне прегледе. 
2. Опуштенији рад наставника и ученика за време наставе и боља 
регулација шећера . 
Посебно већи број старијих особа које су прешле на инсулинску 
терапију и активно почели редовно да  спроводе самоконтролу и 
да одлазе на контролне прегледе и бањска лечења. . Све 
активности су фотографисане и фотогафије се налазе у Друштву 
и на Facebook:profil - Latinka Milojevic, Stranica : Udruzenje 
dijabeticara Krusevac, групи –Savez društava Srbije za borbu protiv 
šećerne bolesti .Медијски је све било пропраћено од стране РТК -
а, РТС-а, и других телевизија и радија а и у листу Победа и др.  

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. Комисија 

је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење доставило у 
прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у складу са Уговором, и 
да су средства наменски утрошена. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Удружење за помоћ особама са аутизмом 
 Назив пројекта: "Аутизам у срцу" 

 Време реализације: 01.06-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 176.180,00 динара 

Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање пројеката од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Удружењем 
за помоћ особама са аутизмом. 

Овим пројектом реализовано је дружење са особама са аутизмом (едукативни, 
креативни, ликовни, музички рад); излазак у паркове, на приредбе, дружење, послужење и 
забава, једнодневни излет на Златибор и околину,  и рехабилитација у Врњачкој бањи. 

Комисија је увидом у рачуне закључила да су одобрена средства за 2021. годину у 
потпуности реализована у складу са Уговором. 
 
 

Назив 
организације 

Одобрена средства у 
2021.год.  

Утрошена средства у 2021. год. 

Удружење за 
помоћ 
особама са 
аутизмом 

176.180,00 динара 
176.180,00 динара 

 
 

Постигнути 
резултати у 
односу на 
очекиване 
резултате 
пројекта јесу: 

1. Дружење особа са аутизмом, као и едукативни, креативни, ликовни и 
музички рад. 

2. Организован је излет на Златибору уз посету индијанском граду– уз 
велико задовољство и радост деце и родитеља 

3. Рехабилитација у Врњачкој бањи и купање у базену хотел Меркур за 6-
оро деце са родитељима/пратиоцима у периоду од 4 дана. Рехабилитација 
је изузетно користила деци као вид хидротерапије, опуштања и 
релаксације. 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. Комисија 

је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење доставило у 
прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у складу са Уговором, и 
да су средства наменски утрошена. 
 

 
8.  Удружење мултипле склерозе Расинског округа Крушевац 
Назив програма: "План  активности Удружења мултипле склерозе Расинског округа 
за 2021. годину" 

 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 701.754,00 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Удружењем 
мултипле склерозе Расинског округа Крушевац. 



Програм активности Удружења је усмерен према особама оболелим од мултипле 
склерозе који се исказују кроз следеће радионице: креативне и едукативне радионице, 
обележавање светског дана инвалида, обележавање дана Удружења, дружење чланова, 
излети, одржавање седница Управног и Надзорног одбора као и редовне Скупштине 
Удружења. На основу програмских активности које су реализоване током 2021. године 
остварени су следећи циљеви: конструктивно превазилажење емоционалних тешкоћа, 
усвајање нових знања и вештина, стручно осмишљено коришћење слободног времена, 
пружање психосоцијалне подршке породицама, остваривање законом утврђених права и 
подела хуманитарне помоћи, излазак корисника из социјалне изолације и боравак у 
пријатном простору са осмишљено проведеним временом, социјална рехабилитација и 
интеграција, борба против дискриминације и повратак самопоуздања и дигнитета. 
 
 

Назив 
организације 

Одобрена 
средства у 
2021.год. 

Утрошена средства у 2021. год. 
Повраћај 

неутрошених 
средстава 

Удружење 
мултипле 
склерозе 
Расинског 
округа 
Крушевац 

701.754,00 
динара 

701.081,84 динара 

 
 
 

672,16 динара 

Постигнути 
резултати у 
односу на 
очекиване 
резултате 
пројекта јесу: 

1. Побољшање информисаности, повећање броја чланова удружења. 
Разговор са корисницима; регистровање, обилазак, информисање и 
укључивање корисника у рад удружења. 
2. Побољшање општег психифизичког стања чланова. Очување 
менталног здравља оболелих од МС а. Кроз радионице је пружена 
помоћ члановима да превазиђу проблеме везане за депресију, 
неприхватање болести и околине, проблем недостатка самопоуздања, 
како да се изборе са болешћу, превазиђу свакодневне проблеме, као и 
проблеме везане за новонасталу ситуацију. 
 
3. Кроз различите видове креативних радоница чланови су усвојили 
нова знања, вештине. Остварени су резултате тако што су чланови били 
активно укључени у друштвена збивања у смислу њихове видљивости и 
заступљености у локалној средини. По природи болести добијају много 
слободног времена, допринето је да се квалитетно искористи у 
пријатном и адекватном простору где су били друштвено ангажовани и 
допринели су у великој мери раду удружења. 

У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програмске 
активности, као и доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града. 
Одступања у финансијском плану видљива су на позицијама: 

- трошкова телекомуникација, где је остварена уштеда је  у износу од 672,16 динара. 



Укупан износ неутрошених средстава враћених у буџет града износи 672,16 динара, 
које је удружење уплатило у буџет града након истека прописаног рока за поврат 
неутрошених средстава, односно 11.01.2022. године. 

Комисија је на основу поднетог образложења за наведено кашњење при поврату 
неутрошених срестава, као и наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење 
доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у складу са 
Уговором, и да су средства наменски утрошена. 
 
 

9. Удружење ратних војних инвалида 
 Назив пројекта: "Залечимо живе ране јунацима отаџбине 6" 

Време реализације: 15.03-31.12.2021. године 
Одобрена средства: 400.000,00  динара 
Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 

одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање пројеката од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Удружењем 
ратних војних инвалида. 
  Овим пројектом ратним војним инвалидима обезбеђена је и пружена квалитетна и 
одговарајућа медицинска нега и рехабилитација и хидротерапија у Рибарској бањи, чиме је 
драстично повећан квалитет живота. У Извештају су дати рачуни и отпусне листе за сваког 
борца по имену и презимену и времену проведеном на лечењу у Рибарској бањи. Пројекат је 
у потпуности реализован у складу са активностима које су планиране пројектом. У прилогу 
извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. 
 
 

Назив организације Одобрена средства у 2021.години Утрошена средства у 2021. год. 

Удружење ратних 
војних инвалида 

400.000,00  динара 400.000,00 динара 

Постигнути 
резултати у односу 
на очекиване 
резултате пројекта 
јесу: 

1. Ратним војним инвалидима је пружена квалитетна и одговарајућа 
медицинска нега и дошло је до општег побољшања здравственог стања – 
6 ратних војних инвалида било на лечењу у Рибарској бањи (21 дан 
боравка у бањи) 
Обезбеђена хидротерапија за чланове у Рибарској бањи 

2. Обезбеђени су лекови са негативне листе, санитетски материјал и 
други лекови за терапију. 

4. Повећана медијска заступљеност 

 



У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. Комисија 
је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење доставило у 
прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у складу са Уговором, и 
да су средства наменски утрошена. 

 
 

10. Удружење за помоћ и унапређење положаја деце и младих са посебним 
потребама "Осмех на длану" Крушевац 

Назив пројекта: " Камп за децу и младе са сметњама у развоју Удахнимо ваздух " 
 Време реализације: 01.04.-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 81.000,00 динара 

Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Удружењем 
за помоћ и унапређење положаја деце и младих са посебним потребама "Осмех на длану" 
Крушевац. 

Циљеви пројекта су  пружање подршке  корисницима , особама са сметњама у развоју 
и њиховим породицама у обезбеђивању квалитетног живота, социјализацији, укључивању у 
друштвени живот и подстицање младих са сметњама у развоју на самостални живот и живот 
уз подршку. 

Старији корисници су на кампу присуствовали сами, без учешћа родитеља а млађи 
корисници и они који први пут се укључују у овакве активности су били у присуству 
родитеља.На кампу је било укључено десеторо деце и младих са сметњама у развоју, двоје 
младих опште популације и седам родитеља пратиоца.  Родитељи су разменили искуства, 
разговарали о добрим и лошим странама осамостаљивања своје деце, утицају болести на 
њихов живот и породицу, могућност школовања и запошљавања, будућност и живот без 
присуства родитеља, утицају короне и епидемиолошких мера на тренутни живот и 
последице. Камп је реализован кроз дводневни камп спорских радионица, фотографисање 
природе, прикупљање биљака и израда хербаријума у Дечијем одмаралишту Гоч Краљево, 
објекат Добре воде на Гочу. 
 
 

Назив организације 
Одобрена средства у 

2021.год. 
Утрошена средства у 2021. год. 

Удружење за помоћ и 
унапређење положаја 
деце и младих са 
посебним потребама 
"Осмех на длану" 
Крушевац 

81.000,00 динара 81.000,00 динара 

Постигнути резултати у 
односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Укључени млади са сметњама у развоју и породице младих са 
сметњама у развоју у камп - број укључених младих 10 са 
породицама 
2. Задовољство деце и младих учешћем на кампу – деца и малди 
са сметњама у развоју су активно учествовали на свим 
предвиђеним активностима,предлагали и показивали вежбе на 



спортским радионицама, фотографисали и лепили биљке у 
хербаријум, дружили се, помагали једни другима у шетњи, са 
жељом да што пре организујемо нови камп, више дана, више 
учесника са сметњама у развоју и опште популације. Заједно су 
учествовали у изради паноа на који су се сви уписали, лепили 
цртеже и цртали. 
3. Мишљење родитеља - попуњени упитници: увидом у одговоре 
које су родитењи уписали анонимно у упитник могли смо да 
закључимо да су били задовољни учешћем, предвиђеним и 
реализованим активностима и расположењем своје деце на овом 
кампу. Неколико предлога су дали за промену места одржавања 
следећег кампа и поред реализованих активности додати 
пливање. 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. Комисија 

је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење доставило у 
прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у потпуности и у складу 
са Уговором, и да су средства наменски утрошена. 
 

11. Удружење " Чарапанско срце" 
Назив пројекта: " Додир слободе " 

 Време реализације: 12.08.-15.08.2021. године 
 Одобрена средства: 328.000,00 динара 

Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Удружењем 
Чарапанско срце. 
 Пројекат " Додир слободе" реализован је кроз инклузивну екскурзију деце и младих 
са сметњама у развоју и инвалидитетима. Као посебно успешно истиче се развијање 
инклузије и солидарности међу децом и младима кроз заједничке активности. Идеја пројекта 
била је да кроз заједничко дружење у летњем кампу на планини Гоч укључимо децу која те 
сметње немају. На овај начин пружена је подршка породицама и заједничко дружење. 
Створена је повољнија клима у социјалној заједници са циљем да се више не осећа 
неприпадност и недостатак емпатије према њима кроз разне инклузивне активности. 
 
 

Назив организације 
Одобрена 
средства у 
2021.год. 

Утрошена средства у 
2021. год. 

Повраћај 
неутрошених 

средстава 
Удружење   
"Чарапанско срце" 

328.000,00 
динара 

304.204,60 динара 

 
 
 

23.795,40 динара 



Постигнути резултати у 
односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Организован камп на планини Гоч  - на овај начин пружена је 
подршка породицама и заједничко дружење. Створена је 
повољнија клима у социјалној заједници са циљем да се више не 
осећа неприпадност и недостатак емпатије према њима кроз разне 
инклузивне активности. 
 
2. Организоване ликовне радионице; креативне радионице; 
музичке радионице; као и боравак и шетња у природи. 
 
3. Позитивна евалуација и задвољство родитеља и деце – 
захваљујући медијској подршци дописништва РТС-а из 
Крушевца велики број људи је могао да се упозна са резултатима 
инклузивног рада удружења. 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програмске 

активности, као и доказ о извршеној уплати неутрошених средстава у буџет града. Уштеде у 
финансијском плану видљива су на позицијама: 

- трошкови смештаја са пуним пансионом, где је утрошено 244.565,00 динара, а 
враћено у буџет града 16.705,00 динара; 

- трошкови материјала за радионице, на шта је утрошено 7.935,00 динара, а враћено у 
буџет града 1.065,00 динара; 

- трошкови особља ангажованих на пројекту на шта је утрошено 23.585,00 динара, а 
враћемо у буџет града 6.145,00 динара 

Укупан износ неутрошених средстава враћених у буџет града износи 23.795,40 
динара, које је удружење уплатило у буџет града након истека прописаног рока за поврат 
неутрошених средстава, односно 10.01.2022. године. 

Комисија је на основу поднетог образложења за наведено кашњење при поврату 
неутрошених срестава, као и наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење 
доставило у прилогу донела закључак да су пројектне активности реализоване у складу са 
Уговором, и да су средства наменски утрошена. 
 

 
12. Удружење за помоћ и подршку родитељима и деци са аноректалним 

аномалијама "1 у 5000 Балкан" 
Назив пројекта: " Ретки су посебни " 

 Време реализације: 01.03.-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 64.900,00 динара 

Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом за 2021. годину са Удружењем 
за помоћ и подршку родитељима и деци са аноректалним аномалијама "1 у 5000 Балкан". 

Циљеви пројекта су подизање свести о правима и положају особа са ретким 
болестима као и повећање њихове видљивости у јавности.  

Пројекат је усмерен на представљање актуелног стања система социјалне заштите 
особама са ретким болестима Проналажење особа са ретким болестима на локалном нивоу 



како би им се помогло при остваривању права из социјалне и здравствене заштите и како би 
дошло до размене искустава. 

 
 

Назив организације 
Одобрена средства у 

2021.год. 
Утрошена средства у 2021. год. 

Удружење   за помоћ и 
подршку родитељима 
и деци са 
аноректалним 
аномалијама "1 у 5000 
Балкан" 
 

64.900,00 динара 64.900,00 динара 

Постигнути резултати у 
односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Обилазак јавних установа и примарне здравствене заштите - 
Посета Дечијем диспанзеру и усмено обавештење о постојању 
удружења. Рекламни материјал није штампан због недовољно 
финасијских средстава. 
2. Активности на друштвеним мрежама - слање обавештења о 
постојању нашег удружења 

3. Израђен промо пулт са логоом удружења и града Крушевца 
који ће се користити за свим  наредним активностима које се 
буду спроводиле по прибављању финансијских средстава за 
штампање флајера.  
 
4. Израђен сајт удружења где су доступне информације о самом 
удружењу. Такође је кроз сајт омогућено да удружење пружа 
помоћ око остваривања права у социјалној заштити, односно 
права на дечији додатак, припреме документације за признавање 
накнаде за помоћ и негу другог лица због телесног оштећења, 
признавање права из уредбе о енергетски заштићеном купцу, 
бесплатно коришћење паркинг места.  

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат. Комисија 

је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је Удружење доставило у 
прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у потпуности и у складу 
са Уговором, и да су средства наменски утрошена. 
 
 

Програми од jавног интереса у области борачко инвалидске заштите који су 
реализовани у 2021. години: 
 
 1. Удружење ратних војних инвалида 
 Назив програма: "Програмске активности Удружења ратних војних инвалида 
Крушевац за 2021. годину" 
 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 



 Одобрена средства: 231.100,00 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области борачко инвалидске заштите за 2021. годину са Удружењем 
ратних војних инвалида. 

Програмске активности су подразумевале обилазак ратних војних инвалида и чланова 
породица погинулих бораца, организацију спортска такмичења, једнодневних излета и 
дружења; организацију информатичке обуке, побољшање социјалног и материјалног 
положаја чланова удружења, решавање конкретних проблема са којима су се суочавали 
чланови удружења; набавку и поделу пакетића и школског прибора. 

 Пројекат је у потпуности реализован у складу са активностима које су планиране 
пројектом. У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за пројекат, као и 
списак ангажованих лица на пројекту. 
 

 

Назив организације 
Одобрена средства у 

2021.год. 
Утрошена средства у 2021. год. 

Удружење ратних 
војних инвалида 

231.100,00 динара 231.100,00 динара 

Постигнути резултати у 
односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Решавање конкретних проблема са којима су се суочавали 
чланови удружења, побољшање социјалног и материјалног 
положаја чланова удружења, интензивнија дружења кроз 
спортске активности и стицање нових савремених знања 
2. Набавка и подела пакетића и школског прибора за децу 

3. Обилазак ратних војних инвалида и чланова породица 
погинулих бораца и обележавање помена 

 4. Дружења и организација спортских такмичења 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програмске 

активности. Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, и да су средства наменски утрошена. 
 
 

2. Заједно за Расински округ - Ветерани Крушевац 
 Назив програма: "Заједно за Расински округ-Ветерани Крушевац" 
 Време реализације: 01.01-31.12.2021. године 
 Одобрена средства: 168.847,20 динара 
 Начелник Градске управе града Крушевца закључио је Уговор о начину коришћења 
одобрених средстава из буџета града Крушевца за финансирање програма од јавног интереса 
за град Крушевац у области борачко инвалидске заштите за 2021. годину са Удружењем 
Заједно за Расински округ-Ветерани Крушевац. 



 Пројекат се примарно бави унапређењем положаја ветарана, учесника ратова 1990-
1999 године који живе на територији Расинског округа. Општи циљ пројекта је веће 
укључивање ветерана у друштвени живот заједнице кроз повећање њихових капацитета за 
решавање најважнијих проблема са којима се суочавају у свакодневном животу и већем 
присуству у друштвеном животу заједнице. 
 

 

Назив организације 
Одобрена средства у 

2021.год. 
Утрошена средства у 2021. год. 

Заједно за Расински 
округ-Ветерани 
Крушевац 

168.847,20 динара 168.847,20 динара 

Постигнути резултати у 
односу на очекиване 
резултате пројекта јесу: 

1. Подигнути организациони капацитети удружења – 
опремљен функционалан простор за рад удружења (одржано је 
4 састанка чланова удружења; Едуковани активисти удружења 
одржали социолошко-психолошку радионицу. 
2. Јавност упозната са положајем ветерана у заједници - 
креиран лого удружења; активна Фејсбук страница 

3. Опремљен пословни простор удружења и стављен је на 
располагање свим сродним удружењима која се баве бригом о 
ветеранској популацији 
 
4. Организована је едукација и пружање стручне подршке, која 
се састојала у психолошко-социолошком смислу. 
Пострауматски поремећај присутан је код великог броја 
бораца, тако да је удружење у сарадњи са стручним лицима 
која су радила на предавању упућени на даље консултације 
код надлежних структура у здравству. 
5. Волонтерска помоћ члановима удружења 

 
У прилогу извештаја достављене су копије свих рачуна везаних за програмске 

активности. Комисија је на основу поднетог наративног извештаја и копија рачуна које је 
Удружење доставило у прилогу донела закључак да су програмске активности реализоване у 
складу са Уговором, и да су средства наменски утрошена. 

 
 
На основу Решења о избору програма и пројеката у области борачко инвалидске 

заштите и заштите лица са инвалидитетом у 2021. години, са горе наведеним удружењима 
закључени су Уговори о начину коришћења одобрених средстава из буџета града Крушевца 
за финансирање програма од јавног интереса за град Крушевац. 

 
 
 
 



Ha ocuony ogpe46ra flpaaunuuxa o Kpurepujyrrauna u rocryrKy AoAene cpeAcraBa u3
6yueta rpaAa Kpyruenqa :a cy(fr'rHaHcnparLe n SuHaucupalLe nporpaMa yr, npojerara o4 janHor
I'IHTepeca, Kortanclrju cy rloAHern Ia:eeurajn o Haqr,rHy ropuurherra o.qo6peHlrx cpeAcraBa 3a
peanzsaqr'rjy [porpaMcKl4x It npojexrnlrx aKTHBHocrr4 oA crpaHe rope HaBeAeHVx yApyxena.
Korr,rr'rcuja je pa.:rraarpa,ra roAHere useeunaje v prcre ycrojrana. Y4pyNema ca xojnua cy
IIorrII,IcaHH yroBopI,I o $uHaucupaFby AocraBr4na cy AoKiI3e o HaMeHcKoM TporleBy cpeAcraBa.

I'1g csera Hanpe.{ HaBeAeHor, Moxe ce 3aKJbyr{ u"rv Aa je rpa4 Kpyrueaaq npe[o3Hao
norpe6e u npo6levre caojux rpalana 3a pa3nnqr{Tt4M ycnyraMa, rpe cBera y o6nac.ru 3arrrrr.rre
nHUa ca vlHBanvI.prreroM 14 6opauxo LIHBanr.rAcKe 3arxrr.tre ra 4a je flpyxHo rrraHcy HeBJraAr.rHoM
ceKTopy Aa ce aKTI4BHo yKJbyqL y BLrxoBo pelraBarLe u jauarre cnojax Karraqprrera.


