
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 2020. ГОДИНИ 

Редни 

број 
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. 
Регионални центар за таленте Београд-

1 Земун 

"Рад са талентима у области 

природних и друштвених наука, 

истраживачки радови и такмичења по 

научним областима и узрасту" 

2. 
Омладинско аматерско позориште 

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

3. "Пријатељи деце општине Гроцка" 
"Свет стваралаштва и културе деце и 

младих" 

4. Културни центар Сурчин 
"Радионица креативног писања за 

младе" 

5. 
Регионални центар за таленте Београд 

2 

"Рад са талентованом и надареном 

школском популацијом" 

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

7. Центар за ликовно образовање 
"Упознајмо Гутенберга-радионице 

графике" 

8. 
Удружење за очување старих заната и 

вештина "Бели орлови" 

"Soft HMB" - радионица 

традиционалних средњовековних 

вештина са штитом и мачем 

9. Удружење ТЕС "Небек" Београд "Упознајмо природу и језик" 

10. 
Музеј афричке уметности-збирка Веде 

и др Здравка Печара 

"Практикум 2020-практична обука 

студената за самостална тематска 

вођења кроз сталну поставку Музеја 

афричке уметности" 

11. 
"Асоцијација за Безбедност 

Мотоциклиста" 
"TrafFIc safeTy" 

12. "Алијанса за подршку друштву" "Здраво тело, здрав, дух, здрав ја!" 

13. 
Удружење за развој и унапређивање 

културе јавног говора "Изражајност" 

"Школа излагачке писмености за ђаке 

средњих школа" 

14. "Битвизуал" "Флора, фауна и фотографија" 

15. Арена "Не фолирај-ВОЛОНТИРАЈ" 

16. "Медија прес центар" "Школа новинарства" 

17. Инклузивни покрет "Добри другари, прави другари II" 

18. Мрежа за пословни развој "Бизнис школа за младе предузетнике" 



19. Љубичасто срце 
"Интерактивна школа савремених 

компетенција" 

20. 
Театар Талија д.о.о. Београд 

(Палилула) 

"Театарски триптих (пантомима, плес, 

покрет)" 

21. Европска мрежа младих "Екологја за младе" 

22. 
Центар за образовање и културу 

"Божидарац 1947" 

"Клуб за вежбање страних језика 

Београд" 

23. Савез извиђача Београда "Стазама извиђачког света" 

24. Едукативни центар "Ризница 
"Богатство ризнице, традиције, 

културе и историје" 

25. Градска организација слепих Београда "Самостално на улицама Београда" 

26. Пријатељи деце Београда "Стваралаштво деце Београда" 

27. 

Факултет за пословне студије и право 

Универзитета "Унион-Никола Тесла" у 

Београду 

Програм неформалног образовања 

"Европска омладина" 

28. "Друштво вредности-одрживи развој" "Београд за младе" 

29. "Европска организација младих" "Здравље и млади" 

30. 
"Центар за координацију Уједињена 

Србија" 

"Омладински креативни центар 

Београд "ОКЦЕ" 2020 Београд" 

31. "Мрежа младих Србије" 
"Школа новинарства-омладинска 

редакција "Жаргон"" 

32. 

Еколошко удружење за заштиту и 

унапређење животне средине "Еко-

Младеновац" 

"Физичком културом за здравље 

младих II" 

33. "Пан позориште" 
"Беседијада-радионица беседништва и 

јавног наступа" 

34. 
"Кластер туризма, образовања, 

пословања и социјалних програма" 

"Здравље омладине у фокусу-wellness 

2020" 

35. 

Удружење за помоћ особама са 

сметњама у развоју Стари град 

"Живимо заједно" 

"Инклузивни клуб" 

36. 
Асоцијација за подршку науке,културе 

и уметности "Noumena" 

"Културно -образовни програм "Арт 

омнибус" 

37. Фокус арт форма 
"Традиционална и уметност нових 

медија" 

38. Удружење грађана "Ствараоци" "Из епохе у епоху" 

39. 
Центар за позитиван развој деце и 

омладине 

"Глумом до знања"-едукативно-

драмски клуб за младе 

40. "Пријатељи деце општине Звездара" "Мозаик културе" 

41. 
Удружење грађана "За еколошки 

одржив развој" 
"Излет-еко радионице" 



42. "Центар за образовање младих" "Фотографија и млади" 

43. Омладинска Културна Организација 

Програм неформалне едукације 

младих о здравим стиловима живота 

"Здраве навике" 

44. Омладински савез Србије 
Програм неформалног образовања 

"Путуј и научи" 

45. Београдски уметнички савет Серија радионица "Млади креативци" 

46. "Инфузија знања" "Пази, снима се! Пази, учи се!" 

47. Савез за Вождовац - Ми можемо "Ми можемо бити бољи" 

48. 
Центар за унапређење предузетништва 

младих 

"АкТИвирај се и ТИ-Подстицање 

активизма и волонтеризма межу 

младима" 

49 Балканско културно наслеђе "Упознајмо традицију" 

50. 
Центар за развој еколошке свести - 

чиста свест 
"Увод у екологију" 

51. 
Центар за едукације, одрживи развој и 

иновације 
"Креирај своју будућност" 

52. "Свет за све" 
"Едукација младих о питањима рода и 

пола и родно заснованог насиља" 

53. 
"Центар за управљање променама и 

одрживи развој" 
"Школа предузетништва" 

54. 
Културно уметничко друштво "Лазар 

Хребељановић" 

Курс фолклора "Јесте фолклор за 

дечаке" 

55. "Урбан студио" "Мрдаоница" 

56. Центар за подстицај креативности 
"Толеранција је потребна за 

квалитетан живот" 

57. Старт за децу "Круг нових сазнања" 

58. Удружење грађана "Грмовац" "Мала школа креативног образовања" 

59. Културни центар Чукарица 
"Ликовна радионица цртања, сликања 

и вајања" 

60. 
Удружење грађана "Центар за 

Инклузију Рома" 
"Моја будућност-Боља будућност" 

61. 
Академија сазнања - Центар за 

истраживање и развој 
"Београд за младе" 

62. 
Удружење "Инклузивни центар 

Радост" 
"Сви смо једнаки" 

63. "Иновативни центар Београда" 
"Солидарношћу до социјалне 

укључености младих" 

64. Удружење "Inno Focus" 
"БЕОГРАДска ЕКОномија- Обуке из 

области предузетништва" 

65. 
Центар за општи и одрживи рурални 

развој "Evolvere" 

"Обуке из области-Предузетништво у 

туризму" 

66. Хуманитарно удружење "Ромско срце" "Савремена школа општег знања" 



67. 
"АМАРО - Акциона мрежа асоцијација 

и ромских организација" 
"Увод у иновационе пројекте" 

68. 
Центар за истраживачке и развојне 

пројекте "EcoDev"  

"Едукација ученика средњих школа у 

циљу адекватног управљања отпадом 

и развоја социјалног предузетништва 

на територији града Београда" 

69. 
"Институт за одрживи и регионални 

развој" 

"Развој предузетништва код ученика 

кроз одрживи развој и туризам" 

70. Асоцијација медија 
Радионица за спортско новинарство 

"Спорт & медиа" 

71. 
Удружење "Центар за безбедност 

саобраћаја" 

"Живот те чека, буди безбедан у 

саобраћају!" 

72. 

Национална асоцијација за 

унапређивање положаја пацијената 

"Форум пацијената Србије" 

"Информацијом против болести" 

 


