
Сходно Закључку Градоначелника града Београда број: 5-362/18-Г од  18.01.2018. године 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УЛ. 27. МАРТ 43-45, БЕОГРАД 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР РЕДОВНИХ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ 

ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

У ПЕРИОДУ АПРИЛ 2018.- МАРТ 2019. ГОДИНЕ 

 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА  

      

Редни 

број 

Референтни број 

програма 
Назив носиоца програма Назив програма 

Број 

бодова 

1 XIX 04 58-3/2018 
Савез удружења бораца 

народноослободилачког рата 

„Неговање традиција ослободилачких ратова 

и брига за борце НОР-а и РВИ“ 
72.15 

2 XIX 04-58-13/2018 
Дом ратних војних инвалида 

Београда 

„Активности војних инвалида у секцијама 

Дома ратних војних инвалида Београда“ 
70.15 

3 XIX 04-58-17/2018 

Удружење бораца, потомака и 

поштовалаца НОР-а, 6. Личке 

пролетерске дивизије "Никола 

Тесла" и 35. Личке ударне 

дивизије 

„Неговање традиције ослободилачких ратова 

Србије, првенствено НОР-а 1941/45 и у истом 

улога и значај 6. и 35. Личке дивизије“ 
69,90 

4 XIX 04-58-14/2018 
Удружење ратних и 

мирнодоспких војних инвалида 

„Побољшавање  квалитета живота РМВИ 

Београда“ 
69,50 

5 XIX 04 58-2/2018 
Градска организација цивилних 

инвалида рата Београда 

„Унапређење положаја цивилних инвалида 

рата Београда април 2018.-март 2019“ 
65,80 

6. XIX 04 58-12/2018 
Удружење бораца рата 1990. 

године града Београда 

 „Традиционални програм Удржења бораца 

рата од 1990. године града Београда“ 
62,85 

7 XIX 04-58-15/2018 
Удружење ратних војних 

инвалида града Београда 

„Заштита и унапрђење положаја ратних 

војних инвалида и породица палих бораца“ 
60,20 

8 XIX 04 58-4/2018 
Удружење бораца рата 1990. 

године општине Обреновац 

„Унапређење положаја борачко -инвалидске 

популације и породица у Београду“ 
59,20 

9 XIX 04 58-6/2018 
Удружење ратних ветерана 

града Београда 

„Примена активних мера у решавању потреба 

ратних ветерана“ 
56.55 

10 XIX 04 58-10/2018 
Удружење ратних и 

мирнодопских војних инвалида  

градске општине Вождовац 

„Унапређење друштвеног и социјалног 

положаја војних инвалида“ 
51.10 

11 XIX 04 58-11/2018 
Савез удружења ратних и 

мирнодопских војних инвалида 

града Београда 

„Психосоцијална подршка и помоћ 

војним инвалидима и породицама палих 

бораца“ 

48.15 



12 XIX 04 58-16/2018 
Савез потомака ратника Србије 

1912-1920 

„Неговање традиција ослободилачких 

ратова  Србије-Албум сећања на наше 

претке из Првог светског рата“ 

43.80 

 

Сходно одобреним средствима за финансирање редовних програма које реализују  

удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији града Београда у периоду 

април 2018.- март 2019. године, Комисија за избор редовних програма које реализују 

удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији града Београда у периоду 

април 2018.- март 2019. године утврђује да се могу подржати удружења од редног броја 

1. закључно са редним бројем 8.  

ЛИСТА ПРОГРАМА КОЈИ НИСУ ЗАДОВОЉИЛИ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ 

КОНКУРСОМ 
 

Референтни број 

програма 
Назив носиоца програма Назив програма 

XIX 04 58-5/2018 
Удружење избеглих, расељених и 

досељених лица „Завичај“ 
„Србска борба у двадесетом веку“ 

XIX 04 58-7/2018 Српски ратни ветерани Стари град 

„Обука незапослених ветерана и чланова породица 

ветерана и палих бораца за рад на рачунарима-Основна 

информатичка обука по ЕCDL стандарду за стицање 

међународно признатог сертификата ECDL START“ 

XIX 04 58-8/2018 Савез борачких организација Београд 

„Турнир у игри“ 

Да рат заувек остане само игра 

(ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА) 

XIX 04 58-9/2018 
Унија ратних ветерана и инвалида 

града Београда 
„Живимо и радимо са вама-и дање рачунајте на нас“ 

На предлог листе вредновања и рангирања програма учесници Јавног конкурса могу 

поднети приговор Комисији за избор редовних програма које реализују удружења из 

области борачко-инвалидске заштите на територији града Београда у периоду април 2018.- 

март 2019. године, на адресу ул. 27 Март 43-45 Београд, у року од 5 дана од дана 

објављивања предлога листе вредновања и рангирања програма на званичној интернет 

презентацији града Београда и Порталу е-Управа. 

 

 


