
Листа прихваћених предлога програма пријављених на Јавном конкурсу  за програме у области унапређења и заштите положаја 

осетљивих друштвених група „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2021. годину” 

РБ 
Назив и седиште удружења 

подносиоца пријаве                                                              
НАЗИВ ПРОГРАМА   

1 
Удружење грађана Образовни 

импулс,  Бечеј 
"Сви смо ми деца овог света" 

2 
Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда, Београд 
Радујмо се заједно 

3 
Удружење грађана "Снага 

пријатељства-AMITY", Београд 
Промоција недискриминације и заштите од насиља над старијим женама у условима пандемије 

4 
Центар за самостални живот особа са 

инвалидитетом Србије, 

Београд 

Једнаке могућности 

5 Пан позориште, Београд "А ШТА ЈЕ ЗА ВАС НАСИЉЕ?" 

6 Асоцијација "Дуга", Шабац "Живе библиотеке" пут ка школи без дискриминације 

7 
Удружење грађана "ЗЕМЉА 

ЖИВИХ", Нови Сад  
Нови почетак 

8 Центар за едукацију, Крагујевац Бришемо стереотипе, рушимо предрасуде- Реци НЕ дискриминацији 

9 
Плаво позориште-позоришна 

лабораторија, Београд 
Ода различитости-едукативно креативни пројекат инклузије младих особа са хендикепом 

10 Удружење грађана Кокоро Бор, Бор Исти а различити 

11 
Центар за истраживање и развој 

друштва ИДЕАС, Београд 
Јачање улоге компанија у процесима заштите људских права 

12 
Клуб за оснаживање младих 018 

(КОМ 018),  

 Ниш 

Омладина у акцији 

13 
Удружење Форум жена Пријепоља, 

Пријепоље 
Економско оснаживање жена на селу 

14 НВО "Инклузија данас", Прокупље Дискриминација у јавним институцијама, како је препознати и борити се против ње 

15 
Удружење Друштво Рома Зајечар, 

Зајечар 
"Пријави, не ћути"! 

16 
Филм клуб Прокупље, 

Прокупље 
Забавно едукативни центар-ЗЕЦ 



17 
Удружење особа са инвалидитетом 

Београд, Београд 
"Заједно снажнији, без ДискриМинације" 

18 
Удружење жртава насиља ХАЈР, 

Београд 

Да ли лично познајемо неку особу која је жртва породичног насиља и да ли би смо се лично 

умешали и предузели кораке да помогнемо? 

19 
Српско-јеврејско певачко друштво, 

Београд 

"ДА СЕ НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ, ХОЛОКАУСТ, ДА СЕ НИКАД НЕ ПОНОВИ, МУЗИКА 

ПИШЕ СЕЋАЊА" против предтасуда, дискриминације, расизма, антисемитизма, ксенофобије...за 

толеранцију 

Листа одбијених предлога програма пријављених на Јавном конкурсу  за програме у области унапређења и заштите положаја 
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РБ 
Назив и седиште удружења 

подносиоца пријаве                                                              
НАЗИВ ПРОГРАМА   

ФОРМАЛНИ НЕДОСТАЦИ (неблаговремена 

пријава, непотпуна документација...) 

1 Група "Хајде да...", Београд 

"Да се боље упознамо-поштовање 

разичитости и повечање толеранције 

према различитим дискриминисаним 

групама у Републици Србији" 
/ 

2 
Центар за истраживање етницитета 

(ЦИЕ), Београд 

Антидискриминационе политике 

према Ромима у локалној заједници 

/ 

3 
Центар за културу, информисање и 

заштиту права националних мањина - 

Развитие, Босилеград 

Јачање капацитета старачких и 

самачких домаћинстава у општинама 

Босилеград и Трговиште 

/ 

4 Центар за активизам Врање, Врање "Оснажене и Једнаке" 

/ 

5 
Национална орханизација особа са 

инвалидитетом Србије  (НООИС), 

Београд 

Кроз интеграцију са Комитетом за 

права особа са инвалидитетом (ЦРПД) 

до побољшања положаја ових особа у 

Србији 

/ 

6 
Ромска обнова, сарадња и 

алтернатива-РОСА, Лесковац 
Заједно за равноправност 

/ 

7 Регионални инфо центар, Београд 

Програм смањења социјалне дистанце 

и предрасуда према ЛГБТИ 

популацији 

/ 

8 
Друштво за развој креативности, 

Алексинац 

"АРАК-антидискриминациони Ражањ 

Алексинац Крушевац"  

/ 

9 
Уметничка продукцијска група 

"Shock ART", Београд 
Пут до сигурне куће 

/ 

10 
Друштво за едукацију Рома 

Власотинце,  

Власотинце 

Стоп дискриминације, може се десити 

и теби 

/ 

11 
Академска иницијатива "Форум 10", 

Нови Пазар 

Кратко и јасно- за толеранцију и 

интркултуралност 

/ 

12 
Друштво за развој деце и младих - 

Отворени клуб, Ниш 

Млади против дискриминације у 

образовању 

/ 



13 
Организација слепих "Северни 

Банат", Кикинда 
Запостављање/злостављање 

/ 

14 Удружење Црвенa линија, Нови Сад Толеранција нас спаја 

/ 

15 
Ромски информативни центар (РИЦ), 

Крагујевац 

Удружени у социјализацији својих 

права у заједници у Шумадијском и 

Поморавском управном округу 

/ 

16 
Републичко удружење студената са 

хендикепом Београд, Београд 

Прошири знања да дискриминација 

буде мања 

/ 

17 
Удружење избеглих, расељених и 

досељених лица - Завичај, Београд 

Спречимо доскриминацију 

страдалника ратова у Републици 

Србији 

/ 

18 
Удружење студената  са хендикепом,  

Београд 

Млади са хендикепом-бранитаљи 

људских права  

/ 

19 
ХОРИЗОНТ 21- Центар за развој 

друштва знања, Нови Сад 

МЕРА 1.2.3.- Подршка за ретке међу 

нама 

/ 

20 
Центар за позитиван развој деце и 

омладине -ЦЕПОРА, Београд 

Од вредности до праксе: различитост, 

толеранција и равноправност 

/ 

21 
Центар за унапређење друштва, 

Београд 
Етнички мозаик Србије 

/ 

22 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР 

ЗА РАЗВОЈ МАЊИНКИХ И 

ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА "MINORITY 

& LOCAL MEDIA DEVELOPMENT 

CENTER" (MLMDC), Нови Сад 

Пета Европска конференција 

посвећена мањинским и локалним 

медијима 

/ 

23 
Удружење "THE BEST FEST" 

Алексе Шантића 46, Нови Сад 

Особе са инвалидитетом које су 

мењале свет 

/ 

24 
Удружење за културу, туризам и 

медије "Петроварадин медија", Нови 

Сад 

"НИСТЕ САМИ: Кампања која има за 

циљ превазилажење предрасуда према 

младим особама са проблемима из 

области менталног здравља, као и 

према особама са инвалидитетом" 

/ 

25 
Удружење "NVO COLOR MEDIA 

EVENTS", Нови Сад 
ЖЕНЕ ЖИВЕ И НА СЕЛУ 

/ 

26 
Удружење за побољшање квалитета 

живота Кључ, Кладово 
Људска и мањинска права 

/ 

27 
Удружење параплегичара и 

квадриплегичара Јужног Баната, 

Панчево 

Пут ка сунчаној страни улице 

/ 

28 
Центар за социјалне иновације и 

интеграције, Крагујевац 
Уметношћу против дискриминације 

/ 



29 
Удружење слепих и слабовидих 

општине Сремска Митровица, 

Сремска Митровица 

Унапређење услуга особама 

оштећеног вида 

/ 

30 
Савез младих особа са 

инвалидитетом са југа Србије, Врање 

Побољшање положаја младих особа са 

инвалидитетом из Пчињског округа 

/ 

31 
Савез за церебралну и дечију 

парализу Србије, Београд 

Допринос инкузивног образовања и 

запошљавања ОСИ у борби против 

дискриминације 

/ 

32 
МОЈЕ ПРАВО-Асоцијација за развој 

и подршку, Косјерић 

Подршка једнакости кроз 

информисање 

/ 

33 Удружење грађана "Занес", Кладово Живот без различитости и предрасуда 

/ 

34 
Асоцијација координатора за ромска 

питања-АОС,  Ваљево 

"Антидискриминациона политика 

према Ромима повратницима" 

/ 

35 
Центар за развојну политику и 

сарадњу,  Нови Пазар 

Наши едукатори су 

недискриминатори!- Обука вршњачих 

едукатора за реализовање радионица 

на тему дискриминације 

/ 

36 Ред Прес, Београд 

Улазница за срећан живот - подршка 

оспособљавању за тржиште рада за 

младе без родитељског старања 

/ 

37 Београдски уметнички савет, Београд Уметност против дискриминације 

/ 

38 Омладински савез Србије, Београд 

Програм унапређења и заштите 

људских права и развоја и подстицања 

друштвене укључености осетљивих 

друштвених група 

/ 

39 Удружење "Говори гласно", Врање 
Не дискримише аутизам-

дискриминишу људи 

/ 

40 
Омладинска културна организација, 

Младеновац 

Програм промоције друштвене 

вредности недискриминације 

/ 

41 
Удружење градских агитација и 

операција, Сремски Карловци 

"Лепа реч" - Програм подизања и 

развоја друштвене свести о значају 

толеранције и поштовања 

различитости и културе дијалога у 

циљу смањења општег нивоа 

дискриминације у друштву  

/ 

42 
Савез извиђача Београд, 

 Београд 
Ми нама и нашем друштву 

/ 

43 
Центар за развој заједнице ЛИНК, 

Сомбор 
Женска посла 

/ 

44 
Удружење " Journalistic plan", 

Нови Пазар 

ТВ серијал о осетљивим и 

маргиначлизованимдруштвеним 

групама и појавама- "Маргине" 

(2.сезона) 

/ 

45 Удружења жена "ВИТА", Београд Позив за акцију за људска права 

/ 



46 
Едукативни центар- Крушевац, 

Крушевац 

Родни стереотипи и сексизам у 

медијима 

/ 

47 
Зрењанински центар за 

равноправност,, Зрењанин 

"Како препознати и спречити насиље 

у породици" 

/ 

48 
Центар за транзицију и људска права 

"Спектар", Београд 

"Конференција - међугенерацијска 

солидарност и подстицање друштвене 

укључености" 

/ 

49 АРТ апарат, Београд 
СВИ У ГЛАС!- КА ТОЛЕРАНТНОМ 

И СОЛИДАРНОМ ДРУШТВУ 

/ 

50 Помоћ деци,  Београд Заједно против дискриминације 

/ 

51 
Удружење Лесковачки круг, 

Лесковац 
Учимо ромски 

/ 

52 
Удружење грађана "Центар за 

инклузију Рома", Београд 
Једана за све, све за једну! 

/ 

53 
Центар за заштиту људских и 

мањинских права и вредности 

"ОКО", Младеновац 

"Уважавање прихватања и 

различитости као теме људских 

вредности" 

/ 

54 
Удружење грађана "РОМАНО 

АНГЛУНИПЕ", Пећинци 

Побољшање приступа Ромима 

економском развоју и могућностима 

запошљавања  

/ 

55 
Мађарски културни центар 

"НЕПКЕР", Суботица 

Авантура бајке о људским 

вредностима 

/ 

56 
Удружење жена "Етно форум" 

Сврљиг 

Радетова 4/2, Сврљиг 

Самозапошљавање осетљивих 

друштвених група 

/ 

57 
"МРЕЖА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА", 

Београд 
"НИЈЕ САМО ЗА ТВОЈЕ УШИ" 

/ 

58 
Центар за одрживи развој 011, 

Београд 

Предрасуде и дискриминација нису у 

моди 

/ 

59 
Удружење "Буди активан 16",  

Прешево 
Образуј се у својој земљи 

/ 

60 
Центар за креативни развој 

Лазаревац, Лазаревац 
Антидискриминација Ромкиња 

/ 

61 
Удружење грађана Суботичка 

алтернатива, Суботица Можемо нарочито кад хоћемо 

/ 

62 
Удружење грађана "Деца у срцу"- 

Удружење за подршку деци са 

сметњама у развоју, Аранђеловац 

Еко радионица 

/ 



63 
Удружење за неговање традиције и 

уметности НОЈЧЕК, Суботица 

Шарена Суботица- Толеранција 

културне традиције 

/ 

64 
Удружење грађана Рома продукција - 

Рома Ворлд, Ниш 
Живети заједно 

/ 

65 
Удружење грађана 

"Оногошт"Париске Комуне 22, 21000 

Нови Сад 

Велико срце за ромску децу 

/ 

66 
Ромско удружење Карловачке зоре, 

Сремски Карловци 
Животна школа 

/ 

67 
4. мини Југославија 

Отара Мајера 10, Суботица 

Суграђани-Борба против 

дискриминације у граду Суботица 

/ 

68 
Организација за развој демократије 

Бујановац, Бујановац 

Промоција толеранције у Пчињском 

округу-"Упознајмо се" 

/ 

69 
Фондација Тијана Јурић, 

Суботица 
Стварно је важно 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (у АПР 

Фондација није регистрована као удружење грађана) 

70 Фондација ФОНД 92, Београд "Осликај промену у Камендину" 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (у АПР 

Фондација није регистрована као удружење грађана) 

71 
Удружење "Живот као инспирација", 

Нови Сад 
Приче о ненасиљу 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена  изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма, табеларни буџет 

није потписан од стране подносиоца предлога програма) 

72 Удружење Рома АЧИ, Суботица 

Оснаживање младих Рома и Ромкиња 

за борбу против дискриминације-за 

живот 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена оригинал изјава о сарадњи удружења – 

партнера на програму са реализатором програма) 

73 
Удружење синдиката пензионера 

Лесковац- УСПЛ, Лесковац 

Сви смо једнаки под сунцем-дневне 

услуге у заједници 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена  изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

74 Рома центар - ЕРЦе, Крагујевац За срећно детињство сваког детета 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена оригинал изјава о сарадњи удружења – 

партнера на програму са реализатором програма) 

75 
Центар за социјално превентивне 

активности -ГРиГ, Београд 

Нисам проблем, имам проблем-

кампања за подршку услугама за децу 

и младе у сукобу са законом 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена  изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

76 Војвођански клуб, Нови Сад 
Војводина без расне, верске и 

националне дискриминације 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу 

(непотпуна  документација, ЦД није достављен) 



77 
Удружење самохраних родитеља 

Лесковца- Тате и Маме У-ТиМ, 

Лесковац 

Социјализација и мотивација ромске 

деце средњошколског узраста 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена  изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

78 
Независно друштво новинара 

Војводине, Нови Сад 

Родна равноправност кључ за 

стабилно и слободно друштво 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена  оригинал изјава о сарадњи удружења – 

партнера на програму са реализатором програма) 

79 Удружење жена Ромена, Нови Сад 

Интеркултурним дијалогом ка већем 

учешћу ромске националне заједнице 

у локалним политикама 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу 

(фотокопије обрасца, табеларног, наративног буџета и 

изјаве о партнерству) 

80 
Удружење "Слобода нема цену", 

Нови Сад 
"Случај: Девојчица са шибицама" 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена  оригинал изјава о сарадњи удружења – 

партнера на програму са реализатором програма, није 

достављена фотокопија конкурсне документације) 

81 
Удружење за помоћ зависницима и 

бившим зависницима - РЕСТАРТ, 

Нови Сад 

Друга шанса 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

82 
Центар за подршку и инклузију - 

ХЕЛПНЕТ, Београд 
Прочитај причу-подстакни промену 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (образац 

изјаве о сарадњи удружења - партнера на програму није 

потписан од стране заступника партнерског удружења 

већ од подносиоца предлога програма ) 

83 
Удружење за очување културне 

баштине ДАХ, Београд 

Толеранција услов за радосну 

будућност 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

84 
Удружење особа са менталним 

сметњама Луна 2015, Крагујевац 
Видљивошћу против стигме 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

85 
Удружење БИЗНИС НА 

ШТИКЛАМА, Нови Сад 
"САМА, А ЈАКА" 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (образац 

изјаве о сарадњи удружења - партнера на програму није 

потписан од стране заступника партнерског удружења 

већ од подносиоца предлога програма ) 

86 
Форум младих са инвалидитетом 

Крагујевац, Крагујевац 
"Дизајн за све- Јавни превоз за све! 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   оригинал изјава о сарадњи удружења – 

партнера на програму са реализатором програма) 

87 
РОМСКИ ТОН-РРОМАНО ТОНО, 

Врдник 
Зашто сам ја другачији? 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

комплетирана конкурсна документација фотокопијама 

програма, није достављен ЦД) 



88 
Удружење грађана "ИДЕАЛ", Нови 

Сад 
У свему једнаки 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (образац 

изјаве о сарадњи удружења - партнера на програму није 

потписан од стране заступника партнерског удружења 

већ од подносиоца предлога програма, није потписана 

фотокопија обрасца предлога програма ) 

89 
Удружење Центар за истраживање 

миграција, Београд 

Хроника националних мањина: 

Промоција друштвене вредности 

недискриминације и толеранције 

коришћењем свеобухватне мањинске 

медијске платформе и садржаја на 

језицима националних мањина 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

90 
Панчевачка асоцијација за одрживи 

регионални развој, Панчево 

Иницијатива за покретање законског 

регулисања неплаћеног женског рада 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (образац 

изјаве о сарадњи удружења - партнера на програму није 

потписан од стране заступника партнерског удружења 

већ од подносиоца предлога програма) 

91 
Женско удружење колубарског 

округа, Велики Црљени 
Женско наследно право 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

92 Унија младих Србије, Београд 
Промоција и афимација људских 

права у Републици Србији 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (образац 

изјаве о сарадњи удружења - партнера на програму није 

потписан од стране заступника партнерског удружења 

већ од подносиоца предлога програма) 

93 ЛИЦЕУЛИЦЕ, Београд Лице улице-Бољи свет је могућ 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   оригинал изјава о сарадњи удружења – 

партнера на програму са реализатором програма) 

94 Доцендо центар, Лесковац Са људским правима на ТИ 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма) 

95 
Удружење грађана "Визија" Пирот, 

Пирот 
Култура толеранције 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена адекватно попуњена  изјава о сарадњи 

удружења – партнера на програму са реализатором 

програма) 

96 Антикризни центар, Београд 
Није ружно што си другојачији, ружно 

је што те другојачији одбацују 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављен наративни буџет) 

97 
Невладина непрофитна организација 

"ЕУ зона Лесковац", Лесковац 

КЛИКНИ ПАМЕТНО-повећање 

безбедности ученика средњих школа 

Јабланичког округа на интернету кроз 

информисање, едукацију, заштиту и 

адекватно реаговање на дигитално 

насиље. 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (није 

достављена   изјава о сарадњи удружења – партнера на 

програму са реализатором програма, није потписана 

фотокопија обрасца предлога програма) 

98 
Удруга Хрватска независна листа, 

Суботица 
Поносни на себе 

Није предмет оцењивања због неиспуњености 

формалних услова задатих у Јавном конкурсу (формални 

образац предлога програма није  оверен печатом од 

стране носиоца програма) 

 


