
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 2016/2017. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЗАВРШНОГ 

РАЗРЕДА ОСНОВНИХ И УЧЕНИКЕ СВИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ ШКОЛА У 

БЕОГРАДУ 

 

Редни 

број 
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. 
Центар за истраживачке и развојне 

пројекте “EcoDev” 
“Млади и одрживи развој” 

2. 

Удружење ликовних уметника 

примењене уметности  и дизајнера 

Србије 

“Летња школа анимације за младе” 

3. “Пријатељи деце Чукарице” “Моје креативно лето у библиотеци” 

4. 

Центар за промоцију људских 

права и одрживи развој “Human 

District” 

Интернационални филмски фестивал 

“Human District”  

“Покажи, укажи, оснажи” 

филмска школа за младе 

5. 
Центар за унапређење безбедности 

и здравља деце и омладине-Хермес 
“Безбедан ученик” 

6. Савез извиђача Београда  “Осети извиђачко лето” 

7. “Пријатељи деце општине Сурчин” “Моја песма на сцени” 



8. 
Пријатељи деце и омладине 

Савског венца 

Креативне ликовне и вајарска радионица 

током летњег распуста  

“Наша креативност” 

9. 
 Aсоцијација за подршку науке, 

културе и уметности “Noumena”   
“У потрази за лепим” 

10. 
Градска организација слепих 

Београда  
“Love to learn” 

11. 
“Пријатељи деце општине Нови 

Београд” 
“Летње креативне радионице” 

12. 
Лазаревачко удружење ликовних 

уметника  
“Направимо мозаике улепшајмо дворишта” 

13. Невладина организација “Ленон” “Рокенрол за распуст!” 

14. 
Музеј афричке уметности - збирка 

Веде и др Здрака Печара 

“Путевима афричког стваралаштва – 

креативне радионице и изложба радова” 

15. “Aртедукација” “Артеду11” 

16. 
“Пријатељи деце београдске 

општине Палилула” 
“Рестаурација и моделирање” 

17. Дечји културни центар Београд 

“Култура слободног времена за младе 

током лета 

(цртање,сликање,вајање,калиграфија, 

стрип,илустрација,анимирани 

филм и еколошка авантура-фото-речни 

сафари)“ 



18. 

Удружење професионалних 

балетских играча, кореографа и 

балетских педагога Србије 

“Технике креативног писања за младе 

2017(TEKПИM 2017)” 

19. 
Удружење корисника асистивних 

технологија  
“Орјентација на плажи” 

20. Центар за културу Лазаревац 
“Мала шваља – бесплатна радионица 

шивења и модног дизајна за младе” 

21. Пријатељи деце Београда “Београд деци – лето у Београду” 

22. 
Удружење “Центар за естетику и 

стил Lady” 
Школа “Девојка од стила” 

23. 

Установа Регионални центар за 

таленте из природних и техничких 

наука Београд 1-Земун 

"Уметничко лето у центру" 

24. Центар Алфа  
“Школа фотографије кроз упознавање 

старих заната” 

25. 

Re:Crafts-кластер за 

ревитализацију старих заната у 

Србији 

“Cool Summer No. 2” 

26. Културни центар Чукарица 
“Летње радионице осликавања и 

рестаурација намештаја за младе” 

27. 
Удружење грађана 

“Круна од нота” 
“Од крпице до костима” 

28. “Марксеник” “Лепота је у оку посматрача” 



 

 

29. Удружење грађана “Минерва” “Маштаоница” 

30. Удружење грађана “Ствараоци” “Сваки човек је уметник” 

31. “Пан позориште” Позориште “Од А до Ш” 

32. Центар за савремено образовање “Моје креативно лето” 

33. Удружење грађана Fast Forward 
“Едукативне радионице:уметност уз помоћ 

штапа и канапа” 

34. Центар за ликовно образовање “Од оловке до флајера и плаката” 

35. Европска мрежа младих “Цртајте и сликајте са нама овог лета” 


