
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 2021. ГОДИНЕ 

Редни 

број 
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

1. "Пријатељи деце општине Стари град" 
"Маштарија, сваштарија од новинског 

папира" 

2. Центар за ликовно образовање "Радионица вајања за младе" 

3. Удружење ТЕС "Небек" Београд "Дигит-Анимација" 

4. 
Музеј афричке уметности-збирка Веде 

и др Здравка Печара 

"Боје Африке-креативне радионице и 

изложба радова" 

5. 
"Асоцијација за Безбедност 

Мотоциклиста" 

"Упознај се са безбедношћу 

саобраћаја" 

6. "Битвизуал" "Web вест " 

7. Арена "Изабери: Горе или доле" 

8. Еко-чуваркућа "Активни грађани" 

9. Младеновац-Мој град "Обука за младе-увод у ВордПрес" 

10. Удружење Енфилд "Мање стреса за више здравља" 

11. Љубичасто срце "Дигитални свет и ја" 

12. Европска мрежа младих 
"Зауставимо вршњачко насиље и 

насиље у породици" 

13. Савез извиђача Београда "Извиђачка зимска идила" 

14. Едукативни центар "Ризница 
"Снежни звукови традиционалних 

инструмената" 

15. "Фондација Нада" "Сигурно корачај кроз живот" 

16. "Центар за унапређење друштва" "Заједно против вршњачког насиља" 

17. "Европска организација младих" "Здравље и квалитет живота" 

18. 
"Центар за координацију Уједињена 

Србија" 

"Најлепше српске речи се пишу 

ћирилицом" 

19. 

Еколошко удружење за заштиту и 

унапређење животне средине "Еко-

Младеновац" 

"Дигиталне технологије и интернет" 

20. "Омладинизација" "Корак по корак-Level Up" 

21. 
Удружење "Центар за посебно 

способне" 

"Безбедност младих са инвалидитетом 

у саобраћају" 

22. Фокус арт форма 
"Музика и визуелне уметности кроз 

савремен наступ" 



23. "Центар за образовање младих" "Цртање и сликање за младе" 

24. Омладинска Културна Организација 
Програм неформалног образовања 

младих "Омладина Европе" 

25. Омладински савез Србије 

Програм неформалнe едукације о 

значају толеранције и превенцији 

дискриминације "Толерантно 

друштво" 

26. Београдски уметнички савет 

Програм неформалнe едукације 

младих  уметности "Београдска 

уметност" 

27. Савез за Вождовац - Ми можемо "Зид је иза нас" 

28. 
Центар за подизање капацитета 

друштва - Мозаик 
"Школа одрживог развоја" 

29. 
Центар за развој еколошке свести - 

чиста свест 
"Екологија и ЈА" 

30. 
"Центар за управљање променама и 

одрживи развој" 
"Школа предузетништва" 

31. Старт за децу "Круг нових сазнања 2" 

32. Удружење грађана "Грмовац" "Млади лидери Београда" 

33. 
Удружење "Инклузивни центар 

Радост" 
"Буди сигуран на интернету" 

34. "Иновативни центар Београда" "Програм Социјална укљученост" 

35. Удружење "Inno Focus" 
"Soft skills- Обуке из области 

усавршавања личних вештина" 

36. 
Центар за општи и одрживи рурални 

развој "Evolvere" 
"Eдукација за бољу будућност" 

37. Београдско истраживачко друштво "Толерантно друштво младих" 

38. "Медија прес центар" "Школа новинарства" 

39. Мрежа за пословни развој "Школа предузетничких вештина" 

40. Моментум "Фестивал младих талената" 

41. 
Удружење за развој спорта и физичку 

едукацију "С-порт" 

"Буди активан и рационално користи 

модерне технологије" 

42. Српски Е-спортс савез "Буди информатички писмен" 

43. Институт процене потреба младих "Пазимо на младе" 

44. Удружење Бољи живот 
"Нове технологије у служби 

образовања" 

45. 
Омладинска организација "Spirit of 

Youth" 
"Искорачи и ти!" 

46. Земун фест "Афилмација" 

47. 
Удружење "Центар за развој друштва 

Барни" 
"Знањем до посла" 



48. Центар за едукацију спортиста 

"Програм обезбеђивања адекватног 

спортско-здравственог образовања 

спортиста "Спортска будућност 

Србије" 

49. "Центар за иновационе пројекте" 
"Fundraising" - обука за писање, 

припрему и реализацију пројеката 

50. Музеј Николе Тесле  "Упознајмо Теслу" 

51. 
Невладина организација "Центар за 

едукацију и развој омладине Београда" 
"Млади за Будућност" 

52. Центар за научно-истраживачки рад 
"Покрени науку! Покрени 

истраживача у себи!" 

53. 

Удружење за физичке активности и 

рекреацију предшколске и школске 

деце са сметњама у развоју "Снага 

покрета" 

"У слободно време бирамо вежбање" 

54. "Удружење етно радионица ана" "Опште знање за боље образовање" 

55. Факултет за спорт "Реци НЕ вршњачком насиљу!!!" 

56. 
"Савез студената Технолошко - 

металуршког факултета" 
"Честити и млади" 

57. 
Европски студентски форум на 

Факултету политичких наука 
"Активизам за већи оптимизам" 

58. 
Лазаревачко удружење ликовних 

уметника 
"Фото зимска инвазија" 

 


