
РАНГ-ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД 

БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 

ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНОГ 

РАЗРЕДА ОСНОВНИХ И УЧЕНИКЕ СВИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА У 

БЕОГРАДУ 

 

Редни 

број 
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. 
Јавно предузеће спортски центар 

Олимп - Звездара 

"Летња школа фотографије за ученике 

средњих школа "Олимп 2018"" 

2. Центар за истраживачке и развојне 

пројекте "EcoDev" "Еколошка култура и млади" 

3. 
Европска мрежа младих "Мала школа новинарства" 

4. 
Центар за ликовно образовање "Illustrator и photoshop програми за младе" 

5. 
Јавно предузеће Спортско 

културни центар "Обреновац" "Радионица плетења" 

6. Омладинско аматерско позориште 

"Театар 13" Београд "Позоришни дани" 

7. 
Невладина организација 

"Алтернативна прилика" "Мала школа фотографије" 



8. 
Удружење “Центар за естетику и 

стил Lady”             "Школа "Девојка од стила"" 

9. 
Установа "Вождовачки центар 

Шумице" "Вождовачка летња позорница" 

10. 

Удружење за развој и 

унапређивање културе јавног 

говора "Изражајност" "Летња школа јавног говора за младе" 

11. 
Удружење грађана "Ствараоци" "Комбинат науке" 

12. 
Културно-уметничко друштво 

"Полет" "Летња школа етно певања" 

13. 
Пријатељи деце и омладине 

Савског венца 

Креативне ликовне и вајарске радионице 

током летњег распуста "Креативност" 

14. 
Удружење грађана за еколошки 

одржив развој "Излет" 

15. 
Фокус арт форма "Технологије зидног сликарства-мозаик" 

16. 

Комитет за креативно образовање, 

развој друштва, администрацију и 

каријеру "КОРАК" 

"Образовање моја шанса" 

17. 
Удружење "Омладинска унија" 

"Спортакус" 



18. 

Rе: Crafts - кластер за 

ревитализацију старих заната у 

Србији 
"Мотивиши се!!" 

19. 
"Пријатељи деце општине Нови 

Београд" 

"Путевима великих сликара"-сликње уљем 

на платну и израда фресака и мозаика" 

20. 
Центар за добровољни рад и помоћ 

деци ,,Дуга,, 

"Учим оно што волим-летње радионице за 

младе" 

21. 
Лазаревачко удружење ликовних 

уметника "Туризам, фотографија и млади" 

22. 
Центар за културу Лазаревац 

 

"Музицирање - бесплатен радионице за 

младе" 

23. 

Удружење ликовних уметника 

примењених уметности и дизајнера 

Србије "Од старих заната до уметности" 

24. Музеј афричке уметности-збирка 

Веде и др Здравка Печара 

"Симболи у афричкој уметносрти - 

креативне радионице и изложба радова" 

25. 

Београдски еколошки центар, 

организација за радне, 

истраживачке и образовне 

активности 
"Еколошке радионице . Техника декупаж" 

26. 
Пријатељи деце Београда "Креирај своје лето у Београду" 

27. 
"Пан позориште" "Театар поезије" 



28. 
"Асоцијација за Безбедност 

Мотоциклиста" "Упознај се са безбедношћу саобраћаја" 

29. 
Центар за едукације, одрживи 

развој и иновације "Здрав предузетник" 

30. 
"Пријатељи деце општине Стари 

Град" "Летњи распуст на Старом граду" 

31. 
"Пријатељи деце београдске 

општине Палилула" "Применимо данас старе занате" 

32. 

Удружење за помоћ особама са 

сметњама у развоју Стари град 

"Живимо заједно" "Шетњом до знања" 

33. 
Културни центар Сурчин "Културно-туристички караван" 

34. 
Установа Регионални центар за 

таленте Београд 1 Земун "Летњи атеље у центру - 2018" 

35. 
Културни центар Чукарица "Израда уникатног накита" 

36. 
Удружење грађана Минерва 

"Kао Ђепето из приче. правимо фигуре да 

на сваког од нас личе" 

37. 
Фокус арт форма  "Мој први прави бенд" 

38. 
Фокус арт форма  

"Анимирај своју идеју - увод у оснoве 

виртуалне стварности" 



39. 
Градска организација слепих "I can do it" 

40. 
Марксеник "Литерарне радионице за младе" 

41. 

 

Удружење грађана за заштиту 

животне средине "Натуранео" 

"Окренимо се око природе" 

42. 

 

Удружење грађана за заштиту 

животне средине "Натуранео" "Сакупи свој отпад" 

43. 
Мрeжа за пословни развој "Пут младог предузетника" 

44. 
АтељеА "АтељеА креативно лето" 

45. 
Удружење ТЕС "Небек" Београд 

"Уметност и дигитално доба - каријера 

будућности" 

46. 
Центар за пословне тренинге 

"Едукативне радионице за младе - 

решавање студија случаја" 

47. 
Дечји културни центар Београд "Буди креативан - искористи дан!" 

48. 
Удружење грађана Fast Forward "Летњи дани поезије" 



 

49. 
Удружење грађана за заштиту 

животне средине "Натуранео" "Земљиште је живо" 


