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bb 
Организатор, 

контакт телефон 
Назив програма и кратак садржај Место одржавања 

Време одржавања 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Аеромоделарски клуб“Моделар“ 

Војислав Стојковић 

064-345.98.48 

218 64 43 

Зимска школа авимоделарства-собни модели 
Упознавање младих  са основама 

аеродинамике,геометрије,математике,тех.цртања,физике...Уче грађу 

ваздухоплова и конструкцију.Уз дружење и учење формирају став о 

животу ,да се знање и труд у животу исплате. 

Ош“Скадарлија“ 

Француска 26 

 

 

 

05.01-16.01.2015 

09,00-12,000 

2 

Центар за естетику и стил- Lady 
 

Александра Стевановић 

011 33 44 912 

063 430 534 

 

Школа''Девојка од стила“ 

 
Едукација традиционалних вредности и модерних трендова 

васпитавања и образовања ученица узраста од 15 

до19година.препознавање правих вредности,изградња победничког 

духа,боље сналажење у друштвеном окружењу… 

Дом омладине 

 

Македонска 22 

 

08.01.-17.01.2015 

13,00-15,00 

3 

Пријатељи деце београдске општине 

Палилула, 

Звездана Маслар Милошевић 

065-331 98 90 

 

Маска на твом лицу 

 
Циљ програма је стицање и развијање креативних знања ,квалитетно 

развијање младих кроз понуђене садржаје уметничке 

вредности,препознавање иразумевање различитих култура... 

Ош,,Зага  Маливук, 

ул.Грге Андријановића18: 

Београд 

 

 

05.01. 16.01.2015  

10,30-13,30 

4 

Удружење грађана,,Екоурбан“ 
Војислав Живковић 

011-3238327 

064-4422559 

 

,,ДЕКУПАЖ“ 

 

Циљ програма је да се кроз својеврстан спој екологије и уметности 

пруже основна знања из области екологије ,техника којом се од старих 

ствари,стварају нове ствари ,а све помоћу природних материјала… 

Београд ,Дечанска 4 

 

 

 

12.01-18.01.2015. 

11,00 -15,00 

 

5 

Центар за таленте Вождовац 
Бракочевић Слободан –Миша 

011-3974-951,065-4559633 

„Моделарство ауто-бродо-ракетно-ваздухопловно“ 
Циљ програма је окупљање и повезивање талената ученика који се баве 

развојем,применом и образовањем у области моделарства-авио-бродо-

ракетно и ваздухопловна техника 

Дом технике Вождовац 

Београд 

Табановачка 5 

 

03.01-18.01.2015.године 

По групама: 

10,00-12,00 

14,00-18,00 

6 

Друштво ликовних и примењених 

уметника Земуна 
 

ВераВитровић 

064-2140042 

ПРИЧА О…креативна радионица 2015 

 
Све активности су усмерене ка реактивацији креативног усмереног 

посматрања и ликовног изражавања,примена стечених школских знања 

у уметничкој иновацији и креативности 

 

ЗЕМУН-Уметничка галерија Стара 

капетанија, 

Кеј ослобођења 8 

 

03.01-15.01.2015 

12,00-14,00 
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Пријатељи деце Београда 

 
Београд, Дечанска ¼ 

Александар Лаѕовиђ 

324 88 66 

ЗИМСКИ РАСПУСТ МОЈ ИЗБОР! 

 

1.Креативна радионица сликарства –програм за изузетно надарену децу 

2.креативна радионица иконописа-програм за изузетно надарену децу 

3.Креативна радионица стрипа 

4.Креативна радионица графике и екслибриса 

5.Креативна радионица сликарства-основни иво за заинтересовану децу 

6.Креативна радионица иконописа –основни ниво за заинтересовану 

децу 

7.креативна радионица глуме-основни нивоза заинтересовану децу 

О. Ш „Вук Караџић“ 

Таковска 41 

 

08.01-18.01.2015 

11,00- -14,00 

8 

Центар за културу и спорт „Шумице“ 

 

 

Мирослав Станковић 

064/113-3039 

Мала школа фотографије 
 

Програмски садржај се реализује кроз теоретски и практични део: 

Излети у паркове, фотографисање,заједничко прегледање, изложба. 

Сала центра „Шумице“ 

парк „Шумице“ 

Калемегдан 

Ташмајдански парк 

03.01-18 01.2015 

10,00-13,00 

9 

Регионалнио центар за таленте из 

природних и техничких наука Београд 

1-Земун 
 

Милош Толимир 

064/165-7218 

Ликовна радионица „Сликање уљем на платну-Јануар 2015“ 

 
Програмски садржај се реализује кроз техничке припреме платна, 

израду скица и цртежа, израда слике 

 

Регионални центар за таленте Београд 

1-Земун,Цара Душана 57 

08..01-18.01.2015 

10,00-13,00 

10 

Удружење „Балканска лавина“ 
 

 

Јелена Павловић 

060/6040-540 

„Зимска школа бубњева-Ритам који носи“ 

 

Програмски садржај се реализује кроз развијање осећаја за основне 

музичке секвенце,елементе, тимски рад у оркестру. 

Пета  београдска гимназија 

Илије Гарашанина 24 

 

12.01-16.01.2015 

10,00-15,00 

11 

Пријатељи деце општина Зведара 

 

 

Милица Момчиловић 

061/2548 788 

Мина Симић 

060 /098 5670 

Нове старе крпице-уметничка рециклажа и редизајн одеће 
 

Програмски садржај се реализује кроз рециклирање старе одеће и 

прављење нове. 

Месна заједница „Липов Лад“ 

Булевар краља Александра 

298 

 

08.01-16.01.2015 

11,00-13,30 

12 
„Еколошка дисциплина“ 

 

Марија Кнежевић  062/84 86 973 

„Папир-маше за почетнике“ 

 
Уз мало  креативности и труда рециклажом старе хартијемогу настати 

најразличитији облици, пињате а који се касније могу и продавати али 

и служити као украс или за разоноду. 

Месна заједница Миријево 

Школски трг 2 

17,18.01.2015 

12,00-15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Савез незапослених Београда 
 

 

Снежана Пеовић 

069/757 151 

„ Направи лако сазнај како“ 

 

 
Програмски садржај се реализује кроз 

-израда предмета од текстила 

-израда предмета од папира, старих новинаЂ 

-израда и осликавање украсних четки 

-израда и осликавање предмета од гипса 

-израда и осликавање предмета на стаклу и дрвету 

ОШ „Бранко Радичевић“ 

Батајница 

 

 

12.01-16.01.2015 

12,00-16,00 

14 

ЈП „спортско културни центар 

Обреновац“ 

 
Вукашин Љуштина 

064/8322-481 

Фотографска радионица-„садашњост у будућности .Обреновац 

сад за наредне генерације“ 

 
Програмски садржај се реализује кроз сликање градског језгра као и 

околних места и природе. Слике ће затим бити запаковане у кутију и 

биће поново отворене 01.09.2044. године 

ГО  Обреновац 

Спортско културни центар 

03.01-18.01.2015 

17,00-18,30 

15 
 

Маја Вуковић Бисерко 

064/8322-486 

Креативна Вајарска радионица 
 

 

Програмски садржај се реализује кроз упознавање полазника са 

вајарским вештинама са циљем да стекну вештине и знање која ће им 

помоћи у самосталној изради дела. 

Галерија ЈП „Обреновац“ 

 

05.01-16.01.2015 

12,00-15,00 

16 

Театар 13, Омладинско аметерско 

позориште 

 

Светислав Јанковић 

064/1505-477 

„ОД ИГРЕ ДО ПОЗОРИШТА у СОПОТУ“ 

 

Програмски садржај се реализује кроз разноврсне позоришне вежбе и 

наступе које ће  помоћи младим људима да упознају властита чула, и 

развију свест према аметерском позоришту. 

Центар за Културу у Сопоту 
08.01.-17.01.2015 

 11,00-13,00 

17 

Пријатељи  деце  Земуна 
 

 

Милан Илијин Мицко 

063/368-958 

ПАЧВОРК И АПЛИКАЦИЈА 

 

Програмски садржај се реализује кроз развијање смисла за 

стваралаштво код деце и младих уз могућности и услов за лични 

креативни израз сваког детета и младе особе. 

 

ОШ „Лазар Саватић“, Земун 

-простор Пријатеља деце Земуна, Цара 

Уроша 57 

08.01-18.01.2015 

10,00-13,00 

18 

Удружење Хоби Арт 

 

 

Весна Ремовић 

062/249-481 

„Празничке креативне радионице“ 

 

Програмски садржај се реализује кроз обрађивање сегмената из 

нематеријалног културног наслеђа по конвенцији УНЕСКА. Полазници   

се упознају са традиционалним техникама и вештинама везаним за 

уметничке занате :обрада гипса, дрвета, глине .  

Факултет за спорт 

Нови Београд, 

Ђорђа Станојевића 14 

Belgrade Office Park || 

08.01-12.01.2015 

                  12,00-14,00 
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Центар за културу „Младеновац“ 
 

 

Бранко Милорадовић 

011/8231-230 

062/586-677 

„Радионица стрипа и илустрације“ 

 
 

Програмски садржај се реализује кроз обуке полазника основама 

стрипског цртања и илустрацији као медију и начину креативног 

изражавања. 

Центар за културу Младеновац  

галерија Фоаје 

05.01-19.01.2015 

12,00-14,00 

20 
 
 

РЕЦИКОЛОМОДА КРЕАТИВНО ВАСПИТАНИХ 

 

Програмски садржај се реализује кроз мисију радионице да учесници 

буду оригинални, своји, и да на тај начин исказују своју личност и став. 

Центар за културу Младеновац 

галерија Фоаје 

08.01-17.01.2015 

16,00-19,00 

21 

ЈП за обављање послова из области 

културе и спорта  , Сурчин 

 
 

Тања Аћимовић 

066/8637-839 

„КАО ЂЕПЕТО У ПРИЧИ , ПРАВИМО ФИГУРУ ДА НА 

СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА ЛИЧИ“ 
Програмски садржај се реализује кроз прављење фигуре човека у 

природноиј величини од материјала који су доступни на сваком месту. 

Дом културе у Прогару 
03.01-17.01.2015 

10,00-15,00 

22 

Национална асоцијација за старе и 

уметничке занате и домаћу радиност 

„Наше руке“ 
 

Дејан Милосављевић 

063/8785-988 

 

Стана Јарчевић 

065/3427044 

Радионица традиционалних и уметничких заната „10 дана-10 

заната“ 
 

Програмски садржај се реализује едукацију младих  са занатима и 

старозанатским техникама из:ткање, пустовање вуне, 

дуборез,вез,штрикање 

 

Робна кућа „ БЕОГРАЂАНКА“ 
06.01-16.01.2015. 

10,00-15,00 

23 

Удружење грађана „Клуб младих 

Земуна“ 

 

Косовска 9 

Милан Баук 

064/8737-527 

Кроз уметност до толеранције 
 

 

Програмски садржај се реализује кроз едукативне и интерактивне 

радионице, на тему борбе против говора межње. Кречење графита, 

писање графита , организовање конкурса, приказивање најбољих 

прилога, пројекције филмова. 

Инфо штанд 

ГО Земун 

Земунска гимназија 

Велики трг 

09.01-13.01.2015 

10,00-16,00 

24 

„Пријатељи деце општине Нови 

Београд“ 

 

 

Сузана Поњавић 

064/200-71-04 

065/5056-449 

„РАДИОНИЦА ФРЕСКО СЛИКАРСТВА“ 

 

Програмски садржај се реализује кроз тимски и појединачни рад, 

упознавање са технологијом, израда цртежа, изради подлоге израда 

фрески и посете музеју-Галерији фресака 

ОШ „ Ратко Митровић“ 

Нови Београд 

05.01-16.01.2015 

10,00-13,00 
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Удружење Корачајмо заједно 

 

Булевар Зорана Ђинђића 138/11 

Никола Урошев  

063/8454-170 

Креативна радионица „ Весела зима“ 

 
 

Програмски садржај се реализује кроз развијање радних навика , 

социјализације и комуникације особа ометених у развоју у локалној 

заједници ван породице, активним и организованим коришћењем 

слободног времена. 

Организациона јединца за дневни 

боравак за децу и омладину ометену у 

развоју Земун 

08.01-18.01.2015 

10,00-12,00 

26 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ 

БЕОГРАД 2 

 

Никола Срзентић 

064/42-33-734 

ШКОЛАРАЦ  МОЛЕКУЛАРАЦ 

 

Програмски садржај се реализује кроз теоретски део и више врста 

радионица из:.увод у молекуларну биологију. Структура ДНК и РНК, 

Амино киселина, клонирање за почетнике. 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2 

 

Устаничка 64. 

 

12.01- 17.01.2015 

10,00-14,00 

27 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 

СРБИЈЕ-УЛУС 

 

Мали Калемегдан 1 

Габријела Васић 

069/5552 340 

 

КРЕАТИВАН ДИЗАЈН 10.РЕДИЗАЈН ЗИМСКОГ МОДНОГ 

АСЕСОАРА 

 

Програмски садржај се реализује кроз повезивање традиције ручног 

рада савремене трендове и рециклажу, уз посету културним 

институцијама. Радионице ће резултирати израдом  капа, шалова, 

рукавица. 

О.Ш „Дринка Павловић“ 

Косовска 12 

 

04.01-16.01.2015. 

11,00-14,00 

28 

Центар за културу Лазаревац 
 

 

Стела Станишић 

060/67-67-630 

062/ 351-760 

СРПСКИ ВАЛЦЕР-градске игре 

 
Програмски садржај се реализује кроз разни низ обука и плесних 

елемената са подсећањем на историјске плесове из народа. 

Балет сала Центра за културу 

Лазаревац 

 

03.01-18.01.2015 

17,00-19,00 

29 

Културни центар „Чукарица“ 

 
 

Ивана Зоњић 

062/269-690 

3552 678 

Креирање слике,капе, торбе од непредене вуне-мала школа 

филцања 
 

Програмски садржај се реализује кроз општи историјат технике 

филцања у нашој традицији, преглед заступљености технике у ликовној 

примењеној уметности и дизајн и обука у основним облицима рада 

Просторије КЦ „Чукарица“ 

 

13.01-17.01.2015 

10,00-13,00 

30 
 

 

Радионица новинарства и реативног писања 

 
 

Програмски садржај се реализује кроз разговоре, предавања и вежбе 

припреме и писање новинарских текстова, уз проверу и подизање 

афинитета према новинарству полазницима програма. 

Просторије КЦ „Чукарица“ 

 

12.01.-16.01.2015 

10,00-13,00 
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Креативна радионица моде и костима кроз време 
 

 

Програмски садржај се реализује кроз теоретске и практичне делове. 

Кроз учење о подизање свести за дизајн и израду а и машту за израду 

костима и цртање фигура. 

Просторије КЦ „Чукарица“ 

 

12.01-16.01.2015 

11,00-14,00 
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Асоцијација за подршку науке, културе 

и уметности „НОУМЕНА“ 
 

Марија Јовановић 

063/658-347 

„У потрази за лепим“ 
 

 

Програмски садржај се реализује кроз непосредан начин увођењем у 

уметност, упознајући полазнике са процесом стварања уметничког дела 

кроз једну од многобројних уметничких дисциплина. 

Техничка Школа Младеновац 
05.01-15.01.2015 

11,00-14,00 

 

 За едукативне радионице чији рад се одвија у континуитету (у трајању од неколико дана) неопходно је своје учешће пријавити пре почетка програма 

(број места је ограничен); 


