
Пројекти из области омладинског сектора који ће се реализовати у периоду 
од 1. јануара до 28. фебруара 2018. године 

Р.б. Назив удружења Назив пројекта Опис пројекта 
Период 

реализације 
Контакт 
телефон 

1. 
Удружење грађана 

"Ствараоци" 
“Волим ЕТНО” 

 

Креативне радионице старих заната: 
плетење, вез, хеклање, фолклор 

 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
065 264 8511 
 
  

2. 

Удружење ликовних 
уметника примењене 

уметности  и дизајнера 
Србије 

 
„Уметност старих 

заната“ 

Интерактивне радионице 
упознавања са ликовним, 

технолошким и занатским аспектом 
израде уметничког дела у материјалу 
 

1.јануар -
28.фебруар 

063 323 027  

3. 

 
Културно - Уметничко 

Друштво "ПОЛЕТ" 
 

 
Школа фолклора 
"ПОЛЕТ-и у коло 

високо" 
 

  
Школа фолклора кроз теоријски и 

практични део, упознавање са 
народном традицијом и техником 

играња кола 
 

1.јануар -
28.фебруар 

  
064 243 2711 
 

4. 

Центар за позитиван 
развој деце и 

омладине 
 

"Школа 
комуникације" - 

програм за 
средњошколце 

 

 
Радионице на тему емоционалне 
писмености, активног слушања, 

асертивне комуникације и решавања 
конфликата 

 

1.јануар -
28.фебруар 

069 772 331 
 

5. 
"МАРКСЕНИК" 

 
“Миленијалци” 

 

Упознавање са теоријским и 
историјским развојем фотографије 

као и практичан рад 

1.јануар -
28.фебруар 

065 260 7766 
 



6. 
Центар за ликовно 

образовање 
 

“Мозаик од 
рециклажних 
материјала” 

 

 
Креирање мозаика израђених од 

рециклажних и приручних 
материјала са темама и мотивима 

који су блиски интересовањима 
ученика 

 

1.јануар -
28.фебруар 

  
060 504 0575 
 

7. 

"Пријатељи деце 
београдске општине 

Палилула" 
 

"Применимо данас 
старе занате" 

 

 
Теоријска радионица историје 

примењене уметности и практичан 
рад израде предмета као што су 

накит, играчке, рељњфи, плетене 
корпе итд. 

 

1.јануар -
28.фебруар 

065 331 9891 
 

8. 

 
Културни центар 

Чукарица 
 

"Скулптуре од 
папира - пињате" 

 

 
Радионице оспособљавања 

полазника за прављење скулптура од 
новина, алу фолија, темпера, лепка 

за тапете итд. 
 

1.јануар -
28.фебруар 

064 825 8526 
 

9. 

 
Установа Регионални 
центар за таленте из 

природних и техничких 
наука Београд 1-Земун 

 

"Ликовна 
радионица" 

 

Мурал као техника ликовног 
изражавања и упознавање са 
наслеђем Косова и метохије 

 

1.јануар -
28.фебруар 

  
069 165 7218 
 

10. 

Јавно предузеће 
Спортско културни 

центар "ОБРЕНОВАЦ" 
 

"У шкрињи" 
радионица веза и 

ткања 
 

Упознавање са различитим 
техникама обраде и стварања 

платна, очување старих заната, 
културне баштине и подизање свести 

о културном наслеђу 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
064 832 2481 

 



 

11. 
Удружење грађана Fast 

Forward 
 

“60 година Милана 
Младеновића: рок 

поезија као 
позоришна 

инспирација” 
 

Упознавање са друштвено-
политичким приликама у Југославији, 

у време настајања поезије Милана 
Младеновића и визуелним 

идентитетом групе ЕКВ 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
064 248 4497 
 

12. 

Невладина 
организација 

"Алтернативна 
прилика" 

 

“Мала школа 
фотографије” 

 

Историја и развој фотографије, 
основе коришћења фотоапарата и 

начини и технике критичког 
посматрања фотографије као 

уметничког дела 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
061 518 2000 
 

13. 

Центар за промоцију 
људских и мањинских 

права и одрживи 
развој "Human District" 

 

"Human District" 
"Покажи, укажи, 

оснажи" филмска 
школа за младе 

 

Школа филма кроз реализацију 
филмских радионица које у својим 

садржајима садрже комплетан 
процес стварања ангажованог филма 

 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

  
065 288 8788 
 

14. 

Re:Crafts-кластер за 
ревитализацију старих 

заната у Србији 
 

"Ново издање 
2018" "New edition" 

 

Основа фотографије, утицај 
рекламирања на Facebook-u на 

пораст продаје производа и услуга. 
Упознавање са основним мотивима и 

концептима српског обичаја и 
културе користећи фотографије и 

видео 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

  
060 465 7007 
 

15. 

Удружење за помоћ 
особама са сметњама у 

развоју Стари град 
"Живимо заједно" 

 

"Едукативне шетње 
градом" 

 

Упознавање са историјом и културом 
Београда и едукативне шетње са 

посетом градских музеја, галерија, 
споменика и паркова ради развијања 

сналажења у саобраћају и на 
градским улицама 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
064 160 1467 
 
 



 

16. 

Друштво за очување, 
ревитализацију и 

промовисање старих 
заната - ЧУВАРИ 

ЗАНАТА 
 

“Испричаћу ти 
једну причу” 

 

Радионице ликовног изражавања и 
креативне рециклаже, цртање, 

обликовање и израда сценске лутке 
без водилица, вежбе вербалне и 

невербалне комуникације, 
обогаћивање речника 

 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
064 196 7715 
 

17. 
Европска мрежа 

младих 
 

"Јавни наступ и 
презентацијске 

вештине" 
 

Учење техника у јавном наступу, 
усавршавање технике говора и 

презентацијских вештина 
 

 
1.јануар -

28.фебруар 

  
066 008 378 
 

18. 

Асоцијација за 
подршку науке,културе 
и уметности "Ноумена" 

 

"У потрази за 
лепим" 

 

Уметничко - едукативна радионица 
керамике, упознавање са керамиком 
и основним правилима моделовања 
керамичког производа, овладавање 

основним техникама ручног 
моделовања глине, израда 

керамичког предмета по жељи 
 

 
 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
062 299 559 
 

19. 
Пријатељи деце 

Београда 
 

“Зимски распуст - 
мој избор!” 

 

Радионице стрипа, графике, 
екслибриса и певања 

 

1.јануар -
28.фебруар 

065 552 8480 
 

20. 

"Пријатељи деце 
општине Нови 

Београд" 
 

“Афирмација 
креативности 

младих” 
 

Развој склоности и способности у 
области музике, креативне 

радионице упознавања са техником 
израде фреске, општинско 

такмичење рецитатора и припреме 
за градско такмичење 

 

 
 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
064 200 7104 
 

21. Установа "Вождовачки "Сценске слике" Радионице за едукацију и креирање 1.јануар -   



центар Шумице" 
 

 програмских садржаја 
 

28.фебруар 063 227 948 
 

22. 

Центар за 
истраживачке и 

развојне пројекте 
"EcoDev" 

 

"Биодиверзитет - 
симбол опстанка" 

 

Угрожавање и заштита 
биодивирзитета и категорије 

заштићених природних добара. 
Црвене књиге флоре и фауне и 
унапређење животне средине 

 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
063 465 497 
 

23. 
"Пријатељи деце 

општине Стари Град" 
 

"Маштарија-
сваштарија од 

новинског папира" 
 

Израда корпица од новинског папира 
 

 
1.јануар -

28.фебруар 
 

24. 

Центар за културна, 
еколошка и људска 
права "Легал Арт"  

 

"Глумом против 
глуварења" 

 

Драмске радионице за развијање 
креативности, вежбање 

концентрације, комуникације, 
изражавање става кроз емоције, 

поставке делова комада 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
064 627 8636 
 

25 
Удружење “Центар за 
естетику и стил Lady” 

 

Школа "Девојка од 
стила" 

 

Подучавање полазника основама 
бонтона, протокола, неге лица и 
тела, невербалне комуникације, 

здраве исхране, креирања стила итд. 
 

 
1.јануар -

28.фебруар 
 
063 430 534 
 

26 

Установа културе 
"Културни центар 

Сурчин" 
 

"Сурчинска 
радионица 

креативног писања" 
 

Радионице креативног и лепог 
писања, израда самосталног рада 

 

 
1.јануар -

28.фебруар 

  
066 863 7894 
 

27. 

Установа културе 
"Културни центар 

Сурчин" 
 

"Сурчинска школа 
позоришта" 

 

Креативно уметничке радионице, 
школа глуме, сценског покрета, 

креативног писања, израде костима 
и сценографије 

 
1.јануар -

28.фебруар 

 
066 863 7894 

 



 

28. 

Установа културе 
"Културни центар 

Сурчин" 
 

"Салвадор Дали - 
креативна 
радионица 

свакодневнице" 
 

Радионице примењене уметности, 
кулинарства, шивења, упознавање са 

основама сликарства као и са 
потребом бриге о здрављу, 

превенцији разних обољења итд., 
укратко "мала животна школа" 

 

 
 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 

066 863 7894 
 

29. 
"Пријатељи деце 
општине Гроцка" 

 

"Вредне руке могу 
све" 

 

Кретативне ликовне и еколошке 
радионице које подстичу 

стваралаштво и јачају еколошку свест 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
064 518 0055 
 

30. 
Удружење грађана 

"МИНЕРВА" 
 

"Маштаоница-2" 
 

Израде сувенира применом старих 
заната, упознавање са културним, 

историјским и туристичким 
знаменитостима Сурчина 

 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
066 863 7839 

 

31. 

"Асоцијација за 
Безбедност 

Мотоциклиста"  
 

“TrafFIc safety” 
 

Теоријка и практична предавања и 
радионице из области безбедности 
саобраћаја и здравственог фитнеса 

 

 
1.јануар -

28.фебруар 
063 268 043 

 

32. 
"Глас мањине"  

 

“Рестарт за 
будућност!” 

 

Припремни часови из математике и 
додатни часови српског језика 

 

1.јануар -
28.фебруар 

  
061 316 7475 
 

33. 
Невладина 

организација "ЛЕНОН"  
 

“Деда Мраз гази по 
рокенрол стази” 

 

Подучавање свирању гитаре, 
бубњева, певање, теорија рокенрола, 

основе студијског рада и снимање 
компилације 

 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
060 397 2723 
 

34. 
"Еколошка 

дисциплина"  
"Зелене 

радионице" 
Основе заштите животне средине, 

израда пињата као и различите 
 
 

 
 



  технике рециклаже лименки, чаша 
итд. 

 

1.јануар -
28.фебруар 

062277828 
 

35. 
Мрежа за пословни 

развој 
 

"Зимска школа 
пословних вештина 

- све о 
предузетништву" 

 

Едукација младих за ефикасније 
уклапање у пословно окружење, 
писање бизнис плана, маркетинг, 
презентовање идеје, прављење 

вебсајта, ПР итд. 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

0637413074 

36. 
"Пријатељи деце 

Чукарице"  
 

"Занимљива зима" 
- креативно - 
едукативне 
радионице 

 

Радионице креативног читања и 
писања и друге креативне и 

едукативне активности 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
063 842 2174 
 

37. 
Центар за културу 

Лазаревац 
 

"Стрип мапа-
бесплатна 

радионица за 
израду стрип мапе 

ГО Лазаревац! 
 

Јавна радионица стрипа, припрема 
за штампу мапе и налепница, 
медијска промоција и јавна 

презентација пројекта и саме мапе 
 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
060 676 7630 
 

38. 
Центар за културу 

Лазаревац 
 

"Шваља2" наставак 
бесплатне 

радионице шивења 
 

Елементи модног дизајна, 
обликовање и презентација модног 

пројекта, модне скице, техничке 
скице, модна илустрација, израда 

узорака одређених делова одевних 
комада 

 

 
 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
060 676 7630 
 

39. 

Центар за позитиван 
развој деце и 

омладине  
 

“Тренинг 
емоционалне 
писмености - 

програм за младе” 

Интерактивна предавања и 
едукативне радионице 
унапређивања вештина 

препознавања и разумевања 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
069 772 331 
 



 емоција 
 

40. 
Удружење грађана 

"МИНЕРВА" 
 

"Моја Равена у 
Београду" 

 

Трибински и практични део кроз 
радионице сликарске технике 

мозаика 
 

1.јануар -
28.фебруар 0668637839 

 

41. 
Центар за ликовно 

образовање 
 

“Зима за рачунаром 
- дизајн у снегу” 

 

Теоријско и практично савладавање 
основа рада у AdobePhotoshop-у 

 

1.јануар -
28.фебруар 

0605040575 
 

42. 
Центар за ликовно 

образовање 
 

“Цртање и сликање 
за младе” 

 

Упознавање са историјом сликарства, 
стицање знања и основних вештина 

из области цртања и сликања 
различитим поступцима, методама и 

материјалима 
 

 
 
 

1.јануар -
28.фебруар 

0605040575 
 

43. 
Пријатељи деце и 
омладине Савског 

венца 

Креативне 
радионице-цртање 

фрактала и 
вајарство током 

зимског распуста 
"Ствараоци" 

Упознавање и рад талентованих и 
заинтересованих младих са 

технологијом цртања фрактала и 
технологијом израде скулптура у 

бронзи 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

064 174 6710 

44. 
Центар за едукације, 

одрживи развој и 
иновације 

“Мале школе 
знања” 

Радионице основа бизниса, 
оснивања предузећа, израде бизнис 
плана, школа информатике, основе 

израде пројеката 

 
1.јануар -

28.фебруар 
060 829 1000 

45. 
"Интеркулт" 

 

"Уткај традицију у 
накит" 

 

Старе вештине израде накита и 
осавремењивање истог у складу са 

временом у којем живимо као и 

 
 

1.јануар -

 
064 244 2262 
 



прављење археолошког накита са 
овог подручја 

 

28.фебруар 

46. 
Савез извиђача 

Београда  
 

"Зимска извиђачка 
чаролија" 

 

Едукативне радионице пионирства, 
везивања чворова, оријентације, 

сигнализације и коришћења путних 
знакова 

 

 
1.јануар -

28.фебруар 

 
069 171 6761 

 

47. 

Центар за едукацију и 
друштвену 

еманципацију младих  
 

"Интерактивна 
школа 

предузетништва за 
београдске 

гимназијалце" 
 

Подизање нивоа знања о 
предузетништву, покретању 

сопственог посла и могућностима 
које предузетништво доноси кроз 
низ интерактивних радионица и 

предавања 
 

 
 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
 
064 280 5169 

 

48. 

Београдски еколошки 
центар, организација 

за радне, 
истраживачке и 

образовне активности 
 

“Зимска еко школа” 
 

Низ радионица са темама физичког и 
менталног здравља, израда колажа 

фотографија, мерење звучног 
притиска и еко туризам 

 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

064 132 9967 

 

49. 
Лазаревачко удружење 

ликовних уметника 
"ФотопрофиЛ 2018" 

 

Фотографске радионице са 
теоријским и практичним 

сегментима 

1.јануар -
28.фебруар 064 14 99 245 

50. 
Пријатељи деце 

Земуна 
 

"Деца и млади 
Земуна у 

слободном 
времену" 

 

Литерарни и ликовни конкурс пред 
ликом Светог Саве, конкурс за дечију 

нкарикатуру "мали Пјер", ДЕМУС - 
соло певачи, мали вокални састави и 

најраспеваније одељење 

 
 

1.јануар -
28.фебруар 

 
063 368 958 

 



 

51. 
"Артедукација"  

 
“Артеду 12” 

 

Радионице цртежа, сликарства, 
фотографије, анимације и дигиталне 

уметности 
 

 
1.јануар -

28.фебруар 

 
064 305 3129 

 

 

За детаљније информације заинтересовани грађани се могу обратити директно удружењима и установама на бројеве телефона 

датим у табели. 


