
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 2017. ГОДИНИ 

 

Редни 

број 
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. 

Омладинско аматерско позориште 

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

2. 

Регионални центар за таленте из 

природних и техничких наука, 

Београд II 

"Рад са талентованом и надареном 

школском популацијом" 

3. 

Удружење "Центар за естетику и 

стил - Lady" 
"Lady talent school" 

4. 
Удружење грађана "Ствараоци" "Истражи ме" 

5. 
Центар за активизам Београд 

"Женско предузетништво код 

средњошколки са територије града 

Београда" 

6. 
Удружење "Ars Akta" 

"БГ тачка - отворени конкурс за новинарске 

прилоге младих на тему непрестаног 

очаравања Београдом" 

7. 
Савез извиђача Београда "Буди спреман-буди извиђач" 



8. 

Лазаревачко удружење ликовних 

уметника 
"Кратки стрип" 

9. 
"Пријатељи деце општине Гроцка" 

"Свет стваралаштва и културе деце и 

младих" 

10. 

Центар за истраживачке и развојне 

пројекте "EcoDev" 
"Млади лидери и климатске промене" 

11. 

Удружење професионалних 

балетских играча, кореографа и 

балетских педагога Србије 

Омладина, денс и слика "ОДИС 2017" 

12. 

Културно-уметничко друштво 

"Полет" 
Школа фолклора "Полет-и у коло" 

13. 

Удружење "Пријатељи деце 

Врачара" 
"Годишњи програм 2017" 

14. 
Центар Алфа 

"Art secondhand" Уметничка радионица за 

израду и репарацију сувенира 

15. 
Пријатељи деце Београда "Креативно стваралаштво младих Београда" 

16. 

Национална асоцијација за старе и 

уметничке занате и домаћу 

радиност "Наше руке" 

"Посао уз занате" 

17. 
"Удружење за заштиту младих" "Културом против учмалости" 

18. 
Библиотека "Димитрије Туцовић" "Креативно писање -online" 



19. 
Невладина организација "Ленон" "Мала школа рокенрола" 

20. 
Центар за савремено образовање "Мала школа предузетништва" 

21. 
"Центар за унапређење друштва" "ИТ и ТИ" 

22. 

Центар за добровољни рад и помоћ 

деци"Дуга" 

"Дружимо се и учимо - рад са младима из 

маргинализованих друштвених група" 

23. 

Центар за позитиван развој деце и 

омладине 

"Глумом до знања"-едукативно - драмски 

клуб за младе 

24. 
Удружење “Истражи Србију” 

“Унапређење квалитета слободног времена 

младих талената, кроз промоцију градских 

природних ресурса” 

25. 
Европска мрежа младих "Шпански језик за младе 2017" 

26. 
Културни центар Сурчин "Еко-бућка" 

27. 

Институт за молекуларну генетику 

и генетичко инжењерство 

"Програми ИМГГИ за промоцију и 

популаризацију молекуларне биологије" 

28. 
Артедукација "АРТЕДУ-годишњи програм 2017" 

29. 

Регионални центар за таленте из 

природних и техничких наука 

Београд 1 

"Рад са талентима, истраживачки радови и 

такмичарске смотре" 



30. 
Европски омладински центар "Лепше је са културом-млади за културу" 

31. 
Удружење “Круг двојке” 

"Уметничарење-радионица за 

средњошколце" 

32. 
Serbian Venture Network 

"Покрени се-шта све треба знати о 

предузетништву да би се успешно покренуо 

посао" 

33. 
Дечји културни центар 

"Скривена тајна новца-део историје у твојој 

руци" 

34. 

Невладина организација 

Моментум 
“Ликовне радионице-Машта нема границе” 

35. 

Удружење грађана ..Клуб 

Маслачак” 

“Школа израде креативних маски и костима 

за децу” 

36. 

Удружење грађана “Центар за 

едукацију и друштвену 

еманципацију младих” 

"Формирај предузетника у себи-

средњошколци будући предузетници" 

37. 

Институт за филозофију и 

друштвену теорију 
"Свет рода око нас" 

38. 

Re:Crafts-кластер за 

ревитализацију старих заната у 

Србији 

"Креирај I T (и)|!" 

39. 

Центар за мултидисциплинарна 

истраживања и комуникацију 

"Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије у функцији привредног 

развоја" 

40. 
Мрежа за пословни развој "Школа пословних вештина" 



41. 

Човекољубље - Добротворна 

фондација Српске Правоскавне 

Цркве 

"Заузми се" 

42. 

Удружење ликовних уметника 

примењених уметности и дизајнера 

Србије - УЛУПУДС 

"Дизајн, од скице до реализације" 

43. 

Музеј афричке уметности - збирка 

Веде и др Здравка Печара 
"Практикум 2017" 

44. 
Пријатељи деце Земуна 

"Млади и деца Земуна-културни, 

уметнички и други програми у слободном 

времену" 

45. 

Невладина организација 

Моментум 
"Одрастимо заједно" 

46. 

Асоцијација за подршку науке 

,културе и уметности 

“NOUMENA” 

Културно-образовни програм “Aрт 

Oмнибус” 

47. 
Пријатељи деце Чукарице 

"Културне и образовне манифестације за 

децу и младе" 

48. 
Културни центар Сурчин "Као Ђепето из приче, правимо фигуре да 

на сваког од нас личе" 

49. 
Удружење грађана Fast Forward "Комедија: учење, забава и зарада" 

50. 
"Хајде обрадуј дан" "#театракција - театар, акција, атракција" 

51. 

Пријатељи деце општине Нови 

Београд 
"Чаробни свет детињства и младости" 



 

 

52. 
Грађанска алијанса "Програмирај будућност" 

53. 

Удружење "Глобал травел гроуп" 

Београд 

"Омладинско предузетништво-шанса за 

младе" 

54. 
Удружење "Каркатаг" 

"Поп-механика: контролисање звука, светла 

и покрета, Ардуино микроконтролори" 


