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УВОД  

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама је невладина, нестраначка 

хуманитарна организација чији је рад усмерен на развој услуга социјалне заштите и унапређења 

положаја особа са тешкоћама у менталном развоју и менталним сметњама. Свакако с обзиром на 

потребе и немогућност да се облици инвалидитета јасно одвоје осим у дидактичке сврхе, 

Удружење ради и са особама оштећеног вида, слуха моторичким поремећајима и поремећајима 

понашања.  

Деловање Удружења је дефинисано као општинска организација, међутим с обзиром да у 

окружењу нема већине услуга које пружамо корисници Удружења долазе и из других општина у 

Војводини.  

Удружење је основано 1996. године те наредне године прославлљамо 25 година рада као 

организација од посебног значаја за локалну заједницу. У току свог рада Удружење је прошло кроз 

различите фазе организовања које су водиле ка томе да Удружење постане професионализован 

сервис за пружање услуга социјалне заштите и то један од највећих у невладином сектору у 

Србији.  

Кроз године које су иза нас Удружење је презело многе пионирске кораке :  

Били смо прво Удружење у Србији и прва Општина у којој се пружалац услуге бирао на јавном 

тендеру поштујући плуралитет пружалаца, На националном нивоу смо радили са међународним 

фондацијама на развоју филантропије у Србији,  Једни смо од првих лиценцираних пружалаца 

услуге становања уз подршку, једна од првих организација која је увела програм ране 

интервенције.  

Свој рад удружење ослања у великојмери на сарадњу са Општином Кула која је и наручилац 

услуга социјалне заштите које пружамо. Тако смо проширили своју делатност од бриге за особе са 

развојним тешкоћама до услуга за стара лица, децу опште популације и породице. 

Сматрамо да је улога „Плаве птице“ да буде сервис који је намењен свим грађанима и да 

обезбедимо нове идеје и услуге које чине допринос генералној социјалној инклузији.  

У извештају који следи описаћемо пословање и резултате Удружења у 2019.години.  
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ЗАНИМЉИВИ ПОДАЦИ У 2019. ГОДИНИ – „ПЛАВА ПТИЦА“ У БРОЈКАМА 

У току 2019. године извршили смо 2.915 третмана деце са тешкоћама у развоју 

•  

Услугу прегледа и дијагностике добило је 56  корисника 

•  

У дневном боравку одржано је 4.224  васпитних и рехабилитационих активности 

•  

Неговатељице у стационару су провеле 8.760 сати негујући кориснике са најтежим степеном  

Ометености 

•  

Патронажна сестра је извршила 320 посета новорођеним бебама 

•  

Реализовано је 8 школа за родитеље и труднице 

•  

У нашој кухињи је припремљено 19.272 порције ручка за наше кориснике 

•  

Неговатељице на терену су имале 8.500  посета најстаријим суграђанима 

•  

Током 2019 године услуге Удружења је користило 274 различите особе 

(Д.боравак 30, Смештај 20 , ЛПД 20. Саветовалиште 60, патронажу 62, школице 22, ПуК 60) 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Удружење „ Плава птица“ је организовано у три службе и ради на 4 локације  у  Кули, као и на 

терену у целој Општини. Рад Удружења је регулисан Статутом, Правилником о систематизацији и 

организацији послова, а у складу са Законом о Удружењима и Законом о социјалној заштити.  

Службе у оквиру Удружења су :  

СЛУЖБА ЗА ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ У које спадају следеће услуге или 
организационе  једицице:    
 
     1. Дневни боравак за децу и одрасле   (до 30 корисника) 
     2.  Лични пратилац детета  (до 28 корисника)  
     3. Помоћ и нега у кући   (до 50 корисника)  
     4. Саветовалиште за рани развој  (до 50 корисника)  
 

СЛУЖБА СМЕШТАЈА И ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ  У које спадају 
следеће услуге или организ једицице:    
 

1. Становање уз подршку  (до 10 корисника)  
2. Домска заједница –стационар   (до 11 корисника)  

 

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВ Е  у коју спада администрација, рачуноводство, 
управа, кухиња, транспорт  
  

Организацију рада врши директор уз руководиоце служби за дневне услуге и смештај. Орган 

управљања је Управни одбор Удружења који има 7 чланова и састаје се на двомесечном нивоу.  

Највиши орган управљања је Скупштина коју чине сви чланови по делегатском принципу.  
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ОБЈЕКТИ ЗА РАД 

Удружење ради на  4 локација од којих су одређени објекти у којима смо корисници закупа док су 

други објекти у власништву Удружења.  

Објекат у Лењиновој 17, (Бивши дом пионира)  у овом објекту су смештени Дневни боравак, 

канцеларија услуге помоћ у кући и услуге личног пратиоца детета. Осим наведеног у њему је 

саветовалиште за рани развој. Такође, у овом објекту ради административна служба и налази се 

канцеларија директора Удружења.  Објекат је у потпуности опремљен за рад, међутим, због 

великог броја корисника и обима услуга које се пружају у простору површине свега 180 м2 није 

обезбеђено да запослени имају адекватне услове рада, а сам простор је врло скучен и у односу на 

потребе корисника.  Објекат је у власништву општине Кула, где је Удружење корисник дела 

зграде.  

У плану је измештање дела службе из објекта, док се не нађе трајно решење у смислу изградње 

или коришћења наменског објекта за ове услуге.  

Објекат у ул Иве Андрића 52,  Објекат је изградило Удружење наменски за услуге становања уз 

подршку и потпуно је у власништву „Плаве птице“ у објекту су опремљене 4 засебне целине. Три 

стана  за становање уз подршку (1 двособан, 1 трособан, 1 гарсоњера) као и канцеларија за службу 

подршке. У истом објекту је привремено смештена централна кухиња Удружења. Објекат је 

површине око 350м2 .  

Објекат у улици Игманска 29, у Објекту у Игманској 29 налази се домска заједница Удружења. 

Осим самог објекта домске заједнице, у великом дворишту налази се и економија и простори за 

радно терапијске активности у које су укључени корисници Удружења.  Објекат је површине око 

250 м2 у власништву је Удружења. 

Објекат у  улици Лењинова 11, У згради Општине Кула налази се радни центар продавница и 

фотокопирница „Птичица“ у којој су ангажовани корисници Удружења на продаји производа са 

радне терапије и услужним пословима фотокопирања. Ово је један од начина да се корисници 

професионално рехабилитују и интегришу у заједницу. Објекат је површине око 13м2 и релативно 

је опремљен за рад основним инвентаром који је дотрајао.  

У току 2019 године извршена су Инвестициона улагања у објекте Удружења и то :  

-Изградња објеката за мини економију за кориснике 
-Замена столарије на објекту домске заједнице 
-Поправке олука на објектима смештаја 
-Адаптација и проширење простора за централну кухињу 
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-Израда инсталације централног грејања за објекат у ул Игманска и прелазак на грејање на гас 
-Замена котла за грејање у објекту Иве Андрића 
 
 
 

ВОЗНИ ПАРК  

Удружење део својих активности спроводи на терену, и обезбеђује за кориснике дневног боравка 

превоз од кућне адресе до дневног боравка сваког дана. Такође за кориснике смештаја се 

обезбеђује превоз на све потребне лекарске контроле али и посете рођацима и сл.  Услуге 

саветовалишта – патронажни рад мед сестре и услуге помоћи и неге у кући се спроводе такође на 

терену. 

У те сврхе удружење користи возни парк који је иако ограничен, за сада довољан за подмиривање 

потреба Удружења.  

У току 2019 године значајно је унапређен возни парк кроз инвестиције за набавку два половна и 

један  нови путнички аутомобил.  

На дан 31.12.2019. године возни парк чине следећа возила :  

Ред. 
број  

НАЗИВ ВОЗИЛА И КОМЕРЦИЈАЛНА 
ОЗНАКА  

ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ  

НАМЕНА ВОЗИЛА  

1 Ренаулт мастер- специјално комби 
возило  

2002 Превоз корисника дневног 
боравка и смештаја 

2 Форд Трансит-  путничко комби 
возило  

2006 Превоз корисника дневног 
боравка 

3 Застава 128 скала  2005 Помоћ и нега у кући 

4 Фиат пунто  2001 Помоћ и нега у кући 

5 Дачија сандеро  2019 Саветовалиште за рани развој 
Заједничка служба  

 

СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА РАД 

Објекти су опремљени за рад адекватним намештајем и дидактичким средствима као и 

рачунарском опремом.  Осим стандардне опреме Удуржење располаже и опремом за 

рехабилитацију слуха и говора, средствима за специфичне дефектолошке терапије, Војта третман 

и друге врсте терапије.  

У току 2019. године извршена су улагања у опрему и намештај тако да је зановљњен намештај у 

служби за дневне услуге, опремљен простор Саветовалишта, навбављена опрема за рад 

теренских неговатељица и сестара као и опрема за школе родитељства и школе за труднице. 
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ЗАПОСЛЕНИ 

У 2019.години на програмима и услугама Удружења  радило је 49 запослених на одређено и 

неодређено време. Запослени су били распоређени по  службама и услугама социјалне заштите. 

Генерално запослени се у Складу са Законом о социјалној заштити деле на запослене стручне 

раднике, стручне сараднике, и сараднике. Осим тога постоје и запослени на техничким пословима 

без директног контакта са корисницима којих је и најмањи број. Међу запосленима у Удружењу 

раде и 2 особе са инвалидитеотм.  

Приказ запослених по позицијама и стручној спреми : 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА РАДНО МЕСТО  КАТЕГОРИЈА СТЕПЕН 
СТРУЧ  СПР. 

БРОЈ 
ИЗВШИЛАЦА  

1. Директор Стручни 
радниик 

VII   1 

2. Дефектолог Стручни радник  VII 3 

3. Стручни радник у соц 
заштити (педагог или соц 
радник)  

Стручни радник  1 - VII 
2 -  VI  

2,60 

4 Васпитач Стручни 
сарадник 

2- VII 
1 - VI 

3 

5 Лекар опште праксе Стручни радник  VII 0,30 

6 Виши физиотерапеут Стручни 
сарадник 

VI 1 

7 Главна медицинска 
сестра 

Сарадник  IV 1 

8 Одговорна сестра 
стационара 

сарадник IV 1 

9 Медицинска сестра сарадник IV 1 

10 Теренска неговатељица  Сарадник 2- III 
2- IV 

4 

11 Неговатељица  сарадник 5- III 
2- IV 

7 

12 Организатор ПуК сарадник IV 1 

13 Радни инструктор сарадник IV 1 

14 Возач  сарадник 1 V 
1 III 

1 

15 Лични пратилац детета сарадник 8 – VII 
12 – IV  

17 (од чега 3 
на 100% 14 
на 50% рад 
.врем) 
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16 Главни кувар Сарадник IV 1 

17 Помоћни радн у кухињи сарадник НK 1 

18 Шеф рачуноводства сарадник IV 1 

 

 

ДЕЛАТНОСТ И ИСПУЊЕНОСТ УСЛУГА ЗА ДЕЛАТНОСТ 

Регистрована делатност Удружења МНРО „Плава птица“ је:  

- 88.10 социјална заштита за стара лица и лица са посебним потребама  

- 9499 делатност организација на бази учлањења 
 
Осим регистроване делатности по Закону о социјалној заштити потребно је да пружалац услуге 

испуњава предвиђене структурне и функционалне стандарде за услуге које пружа те је потребно 

да исходује Лиценцу Министарства за рад борачка и социјална питања. Лиценцирање је потврда 

да организација има кадровске, програмске и техничке услове да пружи услугу на једнаком нивоу 

као и установе чији је оснивач држава.  

Удружење „Плава птица“ је добило лиценце за следеће услуге:  

1. Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у менталном и физиком развоју 

капацитета 30 корисника за период 2015-2021 године. 

 

2. Становање уз подршку за лица са интелектуалним тешкоћама  капацитета 10 корисника за 

период 2016-2022 године  

 

3. Лични пратилац детета  за период 2019-2024 године  

 

Услуга помоћ у кући је у процесу издавања лиценце за период 2019-2025. година односно израђен 

је и предат Елаборат на усвајање Министарству и очекује се издавање решења у току фебруара 

2020. Године.  

Услуга Саветовалишта за рани развој је међусекторска услуга социјалне и здравствене заштите те 

је њено лиценцирање непотребно по садашњим законским прописима јер нема усвојеног 

националног стандарда услуге.  

Услуга домске заједнице је у почетној фази лиценцирања, поступак започет 2019 године чији се 

завршетак очекује до краја  2020. године.  
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ОПИС ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 

Удружење „Плава птица“ у складу са Законом о социјалној заштити пружа услуге социјалне 

заштите путем јавне набавке за територију Општине Кула. Наручилац услуга је Општина Кула која 

планира потребе у смислу капацитета, врста услуга и корисничких група.  Путем јавне набавке 

услуге се навбављају на транспарентан начин у коме се услуга бира од најповољнијег 

лиценцираног понуђача из јавног цивилног или приватног сектора.  

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ:  

1. ДНЕВНИ БОРАВАК  

Дневни боравак је услгуа намењена деци и одраслима са физичким и менталним тешкоћама и 

вишеструко ометеним у развоју. У оквиру дневног боравка постоје 4 групе корисника:   

ПРВА Група корисника узраста 3-12 година – деца  (2-3 степен подршке)   
ДРУГА Група корисника са лаком и умереном ометеношћу –(4.степен подршке),   
ТРЕЋА група корисника са умереном и тежом ометеношћу (2-3 степен подшке) 
ЧЕТВРТА група корисника са дубоком, вишеструком ометеношћу и аутизмом (1. Степен подршке)  
 

У дневном боравку су корисници збринути од 7-15 часова сваког радног дана, за кориснике из 

Куле и свих других 6 насеља у Општини обезбеђен је организован превоз специјалним и 

путничким комби возилом којим се превозе од куће до дневног боравка и назад.  

У дневном боравку корисници имају организоване васпитне и образовне активности, 

дефектолошку рехабилитацију индивидуално и групно, као и физикални третман. Осим наведеног 

ради се и на радној рехабилитацији кроз организовану радну терапију на пословима грнчарства, 

обраде дрвета, пољопривреде.   

Током боравка у дневном боравку корисницима је обезбеђена и комплетна здравствена нега 

медицинске сестре и неговатељице као и превентивна здравствена заштита. У дневном боравку 

корисници који су на континуираној неуропсихијатријској терапији примају исту током боравка у 

објету. Ради праћења стања корисника у дневном боравку је ангажован консултант спец. 

неуропсихијатрије.  

Дневни боравак има предвиђени ритам дана и распоред активности у коме се осим активности са 

корисницима обезбеђује и три оброка (доручак, ручак и ужина). 
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Стручни радници осим групних васпитно рехабилитационих активности спроводе и индивидуални 

рад са корисником, обављају стручне послове социјалног рада и сарадњу са породицама и 

саветовање породице у погледу потреба детета или одрасле особе са инвалидитетом. 

Услуга је у 2019 години вршена на основу ЈН број 1/2018  за период јануар-март 2019  и јавне 

набавкеброј 1/2019. за период  март-децембар 2019 године.  

Цена услуге дневног боравка (економска-пуна цена) износи  29.050,00 динара по кориснику 

месечно. 

2. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАНИ РАЗВОЈ  

Саветовалиште је међусекторска услгуа здравствене и социјалне заштите која је намењена 

породици и деци са тешкоћама у развоју. Саветовалиште ради на два поља превенција развојних 

тешкоћа код деце и третман развојних тешкоћа код деце.  

У области превенције акценат је на подршци родитељству здравог детета и развоју компетенција 

родитеља као и на програмима ране дететкције и стимулације новорођенчади и одојчади.  

Превентивне активности су следеће:  

1. Школа родитељства за труднице и будуће очеве : оджано је 8 школа родитељства у 

Сивцу, Црвенки, Кули, Руском Крстуру.  Школе су трајеле 7 дана и обухватиле програм 

припреме за порођај, неге бебе и маме у трудноћи и после порођаја, технике за лакши 

порођај, фитнес за труднице, као и едукација у погледу васпитања, родитељских односа и 

обавеза. 

 

2. Патронажни рад:  патронажна сестра је обилазила сву новорођенчад и породиље у 

Општини Кула у свих 7 насељених места.  Патронажна сестра је извршила 320 посета а 

кроз програм је прошло 60 новорођенчади. Осим помоћи мајкама у погледу неге детета, 

обуке дојења, неге пупка и бебе родитељи су добијали и сталне савете и подршку 

патронажне сестре.  

 

3. Скрининг новорођенчади  сви родитељи који су користили услуге патронажне сестре 

имали су могућност бесплатног праћења развоја детета кроз преглед психомоторног 

развоја дефектолгоа и физиотерапеута, као и саветодавни рад. Уколико је потребно деца 

се од најранијег узраста укључују у рехабилитациони третман у оквиру саветовалишта.  

 

Третман деце са развојним тешкоћама:   

Третман деце са тешкоћама у развоју и неуроризичне деце намењен је деци узраста од 0 до 7 

година. Третман спроводе терапеути дефектолози и физиотерапеут. Третман се изводи са сваким 

корисником полуинтензивно 2 пута седмично и то у трајању 40 минута.  
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Третман обухвата третман поремећаја говора, пажње, менталних тешкоћа, поремећаје моторике 

и поремећаја понашања.  Третман је месечно користило  46 корисника, а извршено је укупно 

2.915,00 третмана деце.  

Услуга је у 2019 години вршена на основу ЈН број 1/2018 за период  јануар-март 2019  и јавне 

набавкеброј 1/2019  и 21/2019 за период  март-децембар 2019 године.  

Цена услуге третмана  (економска-пуна цена) износи 1.000,00 динара по третману, од чега 

корисник плаћа 620 односно 270 динара зависно од скале партиципације и материјалног стања.  

 

3.ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА  

Услуге личног пратиоца пружале су се током школске године изузев месеца септембра када збогф 

техничких разлога процедура јавне набавке услуга није пружана, када је родитељима понуђена 

услуга по економској цени што је око половине родитеља и прихватило.  

Лични пратилац функционише као облик додатне подршке ученику или детету у предшколској 

установи и ради на пружању подршке у уључивању детета у рад установе. Подразумева помоћ у 

кретању, припреми прибора, комуникацији, физичку и техничку помоћ детету са моторичким 

ограничењима.  

Услуге личног пратица користило је 26-27 деце на основу мишљења интересорне коминисје, а 

када се спроведе стручни поступак код пружаоца услуга. Услугу пружају сарадници лични 

пратиоци, а услугу води и планира рад стручни радник педагог.  

Услуга је у 2019 години вршена на основу ЈН број 32/2018 за период  јануар-јун  2019  и јавне 

набавкеброј 30/2019 за период  октобар -децембар 2019 године.  Цена услуге по сату је  286,83 

динара. 

4. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ  

Услуге становања уз подршку намењене су младим и одраслим особама са инвалидитетом изнад 

15 година старости. Услуга се пружа у наменском објекту који је у власништву Удружења а у њему 

се пружа услуга у три стамбене јединице. Укупни капацитет је 10 корисника.  

Услуга се пружа као трајни облик смештаја евентуално до момента када се рехабилитовани 

корисник одлучи за потпуно осамостаљивање и живот у заједници.  У услузи ради 1 стручни 

радник и 2 неговатељице.  Становање уз подршку се пружа 365 дана годишње и стручни тим је 

задужен за све животне потребе корисника као и за рехабилитацију са циљем постизања вишег 

нивоа способности.  
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Услуга је у 2019 години вршена на основу ЈН број 1/2018 за период  јануар-март   2019  и јавне 

набавкеброј 1/2019 за период  март -децембар 2019 године.  

Економска цена услуге је 50.140,00  по кориснику месечно.  

5. ДОМСКА ЗАЈЕДНИЦА  

Услуге домске заједнице су намењене за одрасле и младе са инвалидитетом и дуалним 

поремећајима психичког и менталног развоја и вишеструко ометене кориснике. У њу су смештени 

корисници са потребом за највећим степеном подршке и здравствене неге.  Укупни капацитет је 

11 корисника. У домској заједници се услуга обезбеђује 365 дана уз 24часовни надзор корисника у 

условима хуманог смештаја отвореног типа, услуга се пружа у објекту у власништву Удружења са 

потребним пратећим садржајима.  

Услуга је у 2019 години вршена на основу ЈН број 1/2019 за период  март -децембар 2019 године.   

Економска цена услуге је 61.000,00 по кориснику месечно.  

6. ПОМОЋ У КУЋИ  

Помоћ у кући је услуга намењена одраслим и старим лицима којима је због здравственог стања 

потребна додатна подршка и помоћ у задовољавању животних потреба, а како би остали да живе 

у својој кући односно природном окружењу.  Суштинска сврха је превенција институционалног 

смештаја корисника.  

Услугу је користило просечно 50 корисника месечно. Услуге подразумевају рад на терену у дому 

корисника и то : негу (замена пелене, облачење, купање, праћење виталних знака, превијање, 

шетња, одвођење код лекара), помоћ у кући (спремање стана, набавке намирница и лекова,) и 

исхрана  (достава куваног оброка).  

Услугу пружају професионалне кућне неговатељице а стручни поступак води социјални радник.  

Услуга је у 2019. години вршена на основу ЈН број 20/2019 за период  мај- децембар   2019. 

 Економска цена услуге је 360,00 динара по часу.  
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УЛАГАЊЕ У ЗАПОСЛЕНЕ  

 

С обзиром да услуга почива у највећој мери на квалитету и компетентности особља које је пружа у 

току  2019.  године су запослени били делегирани на различите обуке како би унапредили своја 

знања и компетенције.  

- Усавршавање неурорефлексне стимулације по Војти  

- Едукација личних пратилаца 

- Едукација за мониторинг услуга 

- Едукација покретање услуга Помоћ у кући  

- Неуро и биофидбек  

- Едукација третмана понашања АБА модел 

- Едукација  за рад патронажних сестара 

- Интерне едукације за неговатеље 

- Едукације за рад и примену метода за особе са аутизмом 

- Монтесори метод  

На све едукације су делегирани стручни сарадници и радници како би обогатили своја искуства и 

могли да пруже услугу на што адекватнији начин.  

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ  

У току 2019. године извршена су улагања у објекте, односно пре свега у објекат домске заједнице 

у коме су замењени прозори, адаптиран додатно простор за кориснике, и набављен намештај, 

потом урађени радови на реконструкцији олука.  

У објекту у ул Иве Андрића је додатно проширена кухиња како бисмо могли да преузмемо 

додатне послове везане за испоруку оброка корисницима услуге помоћ у кући. Такође набављена 

су три путничка аутомобила за теренски рад од чега једно ново и два половна аутомобила.  
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ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

Удружење је током 2019. Године аплицирало на преко 15 позива и конкурса за донације са 

пројектним идејама различите врсте, а са темом унапређења рада Удружења.  

Пројекти који су подржани током 2019 су:  

- Унапређења мера популационе политике у Општини Кула које је финансирао Кабинет 

министарке  за популациону политику и демографију 

- Замена столарије на објекту смештаја  које је финансирао Покрајински секретаријат за 

социјалну политику  

- Уградња лифт рампе у објекат Пионирског дома које је финансирало Министарство рада и 

социјалне политике  

 

АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СТРУКЕ  

Удружење „Плава птица“ сваке године врши обуку и припрему за самостални рад по 2 

приправника стручна радника из наше општине и омогућавамо им да стекну вештине знања и 

обезбеђујемо да изађу на полагање испита за лиценцу.  Такође током године смо база за студенте 

који врше стручну праксу у нашем Удружењу.  

Наши запослени су током 2019 године излагали на Међународној конференији Рана 

интервенција-изазови и искуства у Новом Саду као пример добре праксе. 

Током 2019. године били смо један од учесника Конференције са међународним учешћем на тему 

успешне социјалне инклузије где су наши програми представљени као пример добре праксе 

учесницима из  6 земаља региона.  

У 2019 години покренута је драмска трупа особа са инвалидитетом и изведено је 4 премијере 

представе „Замисли“ на сцени домова културе и позоришта у којој су играле особе са менталним 

тешкоћама.  
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ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

У наредном делу ћемо приказати реализоване трошкове за услуге социјалне заштите у периоду 

01.јануар – 31 децембар 2019 . године.  Укупни расходи обухватају целокупно пословање 

Удружења а не само средства која су добијена по основу вршења услуга социјалне заштите.  

Укупни приходи Удружења из којих су доле наведени расходи реализовани имају следећу 

структуру:  

Табела 1 – Приказ прихода Удружења у 2019. години  

Ред 
број 

ИЗВОР ПРИХОДА  ИЗНОС у РСД 

1 Приход од општине Кула за 
услуге соц заштите  

24.665.189.00 

2 Партиципација за услуге соц  
заштите  

13.213.842,00 

3 Остали приходи од пројеката и 
услуга  

1.097.381,00 

УКУПНО  38.976.412,00 

 

 

Табела 2 – Приказ трошкова-расхода  Удружења у 2019. години  

Ред бр Назив трошка  Износ у дин 

1 Зараде запослених 15.673.297,00 

2 Порези и доприноси  9.591.829,00 

3 Услуге стручних сарадника по 
уговору  

710.708,00 

4  Исхрана корисника  2.649.936,00 

5 Хигијенски материјал  890.059,00 

6 Лекови и санитетски материјал  259.450,00 

7 Трошкови енергената- грејање 78.864,00 

8 Трошкови комуналних услуга  374.240,00 

9 Трошкови закупа  51.577,00 

10 Трошкови елек енергије  675.595,00 

11 Трошкови џепарца и помоћи 
корисницима  

695.234,00 

12 Набавка намештаја и опреме  849.900,00 

13 Трошкови одржавања возног 
парка  

419.179,00 

14 Трошкови горива  1.168.930,00 
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15 Одржавање објеката  и 
инвестиц 

1.056.225,00 

16 Таксе, провизије камате 333.488,00 

17 Трошкови материјала за радну 
терапију и васпитни рад  

320.511,00 

18 Трошкови канцеларисјог 
материјала 

45.888,00 

19 Алат и ситан инвентар 90.000,00 

20 ПТТ Трошкови  194.630,00 

21 Путни трошкови запослених 598.807,00 

22 Обуке и стручно усавршавање 
запослених 

540.984,00 

23 Регистрација возила 83.487,00 

24 Осигурање имовине и 
инвентара 

39.852,00 

25 Дневнице радника на 
службеном путу и смештај 

233.214,00 

26 Санитарни прегледи и ХТЗ 30.112,00 

27 Трошкови рекламе  77.228,00 

28 Репрезентација  (при 
семинарима и обукама) 

219.369,00 

29 Услуге по уговору  277.819,00 

УКУПНО  38.230.474,00 

 

 

Удружење „Плава птица“ је непрофитна организација, с тим у вези сви вишкови средстава се не 

третирају као профит који се дели оснивачима већ се искључиво користе за унапређење 

делатности и улагање у даљи развој услуга. Свакако као власник лиценци за пружање усулуга 

Удружење има стабилно финансирање које омогућава и тржишни и рад по јавним позивима  и 

јавним набавкама Општине Кула.  

Током 2019 године Удружење је имало стабилно финансирање захваљујући пре свега уговореним 

пословима са Општином Кула, а такође и сопствени приход од интелектуалних услуга је значајно 

увећан. Пре свега односи се на услуге припреме других установа за лиценцирање, израду 

елабората, стручне налазе и мишљења.  

 

 

ДИРЕКТОР 

Марко Кошутић 


