
РАНГ ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И 

РЕАЛИЗОВАТИ У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 28. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ 

 

Редни 

број 
Носилац пројекта 

 

Назив пројекта 

 
1 Пријатељи деце Земуна 

"Млади и деца Земуна и њихово слободно време" 

2 Јавно предузеће спортски центар 

Олимп - Звездара 

"Зимска школа фотографије за ученике средњих 

школа "Олимп" 2019" 

3 Центар за истраживачке и развојне 

пројекте "EcoDev"  
"Штитећи природу, штитимо себе" 

4 Европска мрежа младих "Будућност без насиља" 

5 Центар за ликовно образовање  
"Радионица вајања за младе у Шуматовачкој" 

6 Установа "Вождовачки центар 

Шумице" 
 "Сценске слике" 

7 Удружење грађана "Ствараоци"  "Зимски комбинат науке" 

8 Пријатељи деце и омладине Савског 

венца  

"Ликовне радионице-фрактали и вајарство "Ми 

смо креативни" " 

9 Удружење грађана за еколошки 

одржив развој 
"Вештином против вршњачког насиља" 

10 Фокус арт форма "Моја прва дигитална фотографија" 

 

11 

Rе: Crafts - кластер за 

ревитализацију старих заната у 

Србији  
"Зимска школа ткања" 

   12 
"Пријатељи деце општине Нови 

Београд"  
"Афирмација креативности младих" 

13 Центар за културу Лазаревац 
""Viaggio in Italia" - бесплатна радионица 

италијанског језика и културе за младе" 

14 
Музеј афричке уметности-збирка 

Веде и др Здравка Печара 

"Боје Африке-креативне радионице и изложба 

радова" 

15 Пријатељи деце Београда "Зима на мој начин" 

16 
"Пријатељи деце општине Стари 

Град" "Маштарија, сваштарија од новинског папира" 

17 
"Пријатељи деце београдске 

општине Палилула" 
"Применимо данас старе занате" 

18 
Регионални центар за таленте 

Београд 1 Земун 
"Зимски атеље у центру 2019." 

19 АтељеА  "Зимско сликалиште" 

20 Удружење ТЕС "Небек" Београд  "Акварел 3Д" 

21 Савез извиђача Београда "Извиђачка зимска маштарија" 

22 Европска Организација Младих "Дрога НЕ" 



23 
Еколошко удружење за заштиту и 

унапређење животне средине, ЕКО-

Младеновац 
"Вежбањем до здравља" 

24 
Центар за унапређење безбедности и 

здравља деце и омладине - Хермес 
"Безбедан ученик" 

25 
Омладинизација "Без насиља у школама" 

26 
Фокус арт форма "Направи свој рок бенд" 

27 Фокус арт форма 
"Креирај свог 3Д карактера - увод у основе 3Д 

моделовања и текстурисања" 

28 
Удружење "Пријатељи деце 

Врачара" 

"Општинско такмичење ликовних радова на тему 

"Лик и дело светог Саве" и "Инклузивна 

радионица за израду мозаика" 

29 
Друштво вредности - одрживи 

развој 
"Срећна Породица, не насиље" 

30 
Регионални центар за таленте 

Београд 2 "Како презентовати истраживачки пројекат" 

31 
"Центар за подршку и промоцију 

младих" "Насиље у породици-заштита деце и омладине" 

32 "Битвизуал" 
"Електронски медији и средњошколци 2019" 

33 
"Алијанса за подршку друштву" "Учим оно право и живим здраво" 

 

34 "Проксимо" 

"Polyglot Club Serbia - Језичка размена као нови 

вид учења језика, на приступачан начин у мулти-

културном окружењу са изворним говорницима, у 

срцу Београда" 

35 Арена 
"Изабери: горе или доле" 

36 
Удружење грађана "Грмовац" 

"Женски културни микс" 

37 
"Центар за координацију Уједињена 

Србија" 
"Мала школа неформалног образовања" 

38 
Центар за едукацију и друштвену 

еманципацију младих 

"Интерактивна школа предузетништва за 

београдске гимназијалце" 

39 
"Пријатељи деце општине Гроцка" 

"Вредне руке могу све-"Хармонија папира и 

пластике","Вредне руке могу све-"Екологија у 

ликовном стваралаштву"  

40 Безбедносно образовни центар 
"Више толеранције за безбедније младе 

генерације" 

41 "Иновативни центар Београда" 
"Социјална укљученост младих-равноправност" 

42 
Факултет за пословне студије и 

право универзитета "Унион-Никола 

Тесла" у Београду 

"Програм неформалног образовања младих у 

области активизма и подстицаја креативних 

пословних идеја код средњошколаца" 



43 Кајзен "Паметни, сигурни, бољи" 

44 "Бестселер" "Вежбам фотографију-чувам животну средину" 

45 Београдска конференција правника "Са правом на ти" 

46 
Удружење професионалних 

балетских играча, кореографа и 

балетских педагога Србије 

"Плесне едукативне радионице младих града 

Београда" 

47 
Мрежа професионалаца Србије 

"Споне" 
"Покрени се, пронађи свој пут" 

48 Инклузивни покрет "Отвори врата пријатељству" 

 


