
РАНГ ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У 

ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ 

СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2019. ГОДИНИ  

Редни 

број 
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. Регионални центар за таленте 

Београд-1 Земун 

"Рад са талентима у области природних и 

друштвених наука, истраживачки радови и 

такмичења талената по научним областима и 

узрасту" 

2. 
Омладинско аматерско позориште 

"Театар 13" Београд 
"Од игре до позорнице у Сопоту" 

3. "Пријатељи деце општине Гроцка" "Свет стваралаштва и културе деце и младих" 

4. 
"Пријатељи деце општине Стари 

град" 
"Смотра стваралаштва младих" 

5. 
"Пријатељи деце београдске 

општине Палилула" 

"Годишњи програм стваралаштва младих 

Палилуле" 

6. Културни центар Сурчин "Сурчинска радионица креативног писања" 

7. Дечjи културни центар Београд "Flora mirabile- чаробни свет биљака" 

8. Културни центар Сурчин "Сурчинска школа позоришта" 



9. Културни центар Сурчин 

"Културно-туризмолошка радионица-обука за 

културног туристичког водича у приградским 

општинама" 

10. 
Регионални центар за таленте 

Београд 2 

"Рад са талентованом и надареном шкоском 

популацијом" 

11. "Удружење за заштиту младих" "Културом против учмалости" 

12. Кајзен "Обучи се да успеш" 

13. 
Лазаревачко удружење ликовних 

уметника "Направимо мозаике" 

14. Центар за ликовно образовање "Откриј уметника у себи-дизајн је уметност" 

15. Удружење ТЕС "Небек" Београд "Упознајмо језике и природу" 

16. 
Музеј афричке уметности-збирка 

Веде и др Здравка Печара 

"Практикум 2019-практична обука студената 

за самостална тематска вођења кроз сталну 

поставку Музеја афричке уметности" 

17. АтељеА "АтељеА уметничко буђење" 

18. 
Удружење "Пријатељи деце 

Врачара" 
"Дружимо се и учимо заједно" 

19. "Бестселер" "Учим, снимам, едукујем" 

20. "Алијанса за подршку друштву" "Здрав начин живота-урадимо то!" 

21. 

Удружење за развој и 

унапређивање културе јавног 

говора "Изражајност" 
"Школа комуникације за средњошколце" 



22. 
Центар за едукацију и друштвену 

еманципацију младих 
"Формирај предузетника у себи-

средњошколци будући предузетници" 

23. "Проксимо" "YES Club" 

24. "Битвизуал" "Фотографијом кроз биосферу" 

25. 
"Центар за подршку и промоцију 

младих" "3Д штампа-од идеје до модела 

26. Арена "Не фолирај-волонтирај" 

27. "Медија пресс центар" "Школа новинарства" 

28. Инклузивни покрет "Добри другари, прави другари" 

29. Младеновац - мој град "Млади програмери" 

30. Удружење "Енфилд" 
"Живот на интернету-виртуелно не значи 

безбедно!" 

31. Мрежа за пословни развој "Пут младог предузетника" 

32. Театар Талија д.о.о. Београд 
"3П (пантомима, плес, покрет)-инспирисани 

музиком" 

33. 

Rе: Crafts - кластер за 

ревитализацију старих заната у 

Србији 
"Текстил онлине" 

34. 
Центар за образовање и културу 

"Божидарац 1947" "Полиглот клуб Београд" 



35. 
Удружење за помоћ МНРО 

Звездара 

"Ми умемо - ми можемо да сликамо, 

штампамо, играмо и глумимо" 

36. "Пријатељи деце Чукарице" 
"Културне и образовне манифестације за децу 

и младе" 

37. Едукативни центар "Ризница" "Ризница традиције, културе и историје" 

38. 
Градска организација слепих 

Београда "Рачунари нам говоре" 

39. Пријатељи деце Земуна 

"Уметнички, едукативни и други културни 

програми у слободном времену деце и младих 

Земуна" 

40. 
Пријатељи деце Београда "Стваралаштво деце Београда" 

41. "Пријатељи деце општине Сурчин" "Талентом и знањем до успеха" 

42. "Фондација Нада" "Едукацијом против насиља" 

43. Млади за Србију 2016 "За здрав живот младих" 

44. "Центар за унапређење друштва" "ИТ и ТИ" 

45. 

Факултет за пословне студије и 

право Универзитета "Унион-

Никола Тесла" у Београду 
"Млади Европљани" 

46. 
"Удружење пријатељи деце 

Лазаревац" 
"Мој корак у традицију" 

47. 
"Друштво вредности - одрживи 

развој" "Породица без насиља" 



48. Удружење грађана Fast Forward "Позоришне и радио радионице за слепу и 

слабовиду омладину" 

49. "Европска организација младих" "Здравље пре свега" 

50. 
Пријатељи деце и омладине 

Савског венца "Битно је стварати" 

51. 

"Центар за координацију 

Уједињена Србија" 
"Омладински креативни центар ОКЦЕ 

Београд" 

52. Удружење "Каркатаг" 

"Поп-механика 7: програмирање и 

интерфејсовање микроконтролора и 

микрокомпјутера-аутомати и роботика за 

младе" 

53. Удружење Петља "Безбедно кроз живот" 

54. 

Еколошко удружење за заштиту и 

унапређење животне средине "Еко-

Младеновац" 
"Физичком културом за здравље младих" 

55. "Омладинизација" "Безбедност деце на интернету" 

56. Европски центар "Дунав" "Фото-еколошка школа" 

57. 
"Кластер туризма, образовања, 

пословања и социјалних програма" 

"У сусрет здравим стиловима живота 

омладине" 

58. 

Удружење за помоћ особама са 

сметњама у развоју Стари град 

"Живимо заједно" 
"Инклузивни клуб" 

59. 
"Центар за одрживи развој и 

безбедност саобраћаја" "Дигитална школа одрживог развоја" 



 

60. 
Удружење "Центар за посебно 

способне" 

"Интернет радионица за младе са 

инвалидитетом"-школа новинарства 

61. Центар за културу Лазаревац 
"Школа програмирања-бесплатан курс за 

младе" 

62. 

Асоцијација за подршку 

науке,културе и уметности 

"Noumena" 

"Културно-образовни програм "Арт 

омнибус"" 

63. 
Јавно предузеће спортско културни 

центар "Обреновац" 

"Позоришна представа "Пиџама за шесторо" 

Марка Камелотија" 

64. Основна школа "22.октобар" "Знањем и културом ширимо погледе" 

65. Фокус арт форма "Буди део гејминг тима" 

66. Фокус арт форма "Враћање старим вредностима у ликовној 

уметности" 

67. 
Центар за добровољни рад и помоћ 

деци"Дуга" 

"Дружимо се и учимо-рад са младима из 

маргинализованих друштвених група" 

68. Удружење грађана "Ствараоци" 
"Reset, Rethink, Recreate-Рисет, Ритхинк, 

Рикриејт" 

69. 
"Пријатељи деце општине 

Звездара" 
"Мозаик културе 2019" 


