
Петар Петковић, контрабасиста
„Таленат ипак није довољан, већ и свакодневно
вишечасовно вежбање и рад. Имам вољу,
мотивацију и снагу, само ми је потребан инструмент.
Био бих Вам јако захвалан да ми то и омогућите.“

Анамарија Николетић, хемичарка
„Литература коју ми је Фондација обезбедила
омогућила ми је даље напредовање у области хемије.“

Надица Божанић, теквондисткиња
„Безрезервним трудом, посвећеношћу и
максималним залагањем освојила сам прво
место на светској ранг листи, што доказује мој
изузетан таленат, који је проткан љубављу
према теквонду.“
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Горан Весић, градски менаџер: 
Пре оснивања Фондације, пристизао је велики број захтева за помоћ талентованој деци, али није постојао систем. 
Управо због тога, основали смо Фондацију за младе таленте града Београда како бисмо охрабрили компаније и 
појединце да помогну талентованој деци. Захваљујући граду Београду и друштвено одговорним привредницима 
прикупили смо 16.500.000,00 динара и доделили 69 стипендија талентованим средњошколцима за набавку: 
опреме, учествовање на међународним такмичењима и едукацијама. 

Андреа Радуловић, заменица председника Скупштине града Београда:
Поносна сам што свакодневно сазнајем за успехе наших стипендиста са домаћих и међународних такмичења, јер 
је то јасан показатељ да је оснивање Фондације за младе таленте било потребно нашем граду. Град Београд 
наставља са политиком пружања подршке младим талентима. Ту смо да препознамо потребе младих Београђана 
и омогућимо им бољу будућност како би могли да развијају своје способности у граду Београду. 

Ана Зекавица, директорка Фондације за младе таленте града Београда:
Износ додељених новчаних средстава и задовољство младих талентованих средњошколаца говоре у прилог 
чињеници да је постојање овакве Фондације оправдано и да постоји перманентна потреба за помоћи. Ми, као 
Фондација,  стварамо мост између њиховог талента и друштвено одговорних компанија. Као директорка 
Фондације, задовољна сам што смо у првој години пословања испунили циљеве постављене на почетку 
2016.године и што Београд данас има своју прву базу младих талената, „Генерацију 2016“.

Мр Срђан Огњановић, председник Управног  одбора Фондације:
Са великим задовољством учествујем у раду Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда. У 
времену када се много говори о занемаривању талентованих и вредних младих људи, Фондација управо њима 
даје подршку и храбри их у препознавању правог пута. На основу одзива у првој години рада, сигуран сам да ће се 
значај и утицај Фондације стално повећавати, а њен рад допринети напретку читавог друштва.

 

Снежана Тодоровић, председница Надзорног одбора Фондације:
Фондација за младе таленте града Београда на најбољи начин помаже младим људима да остварују своје снове и 
напредују кроз живот. Задовољство ми је да учествујем у раду ове Фондације, која ће и у наредном периоду 
помагати да Град Београд изнедри још пуно младих и успешних научника, спортиста и уметника.

Проф. др Сима Аврамовић, члан Управног одбора Фондације:

Транспарентност и професионалност пословања Фондације, као једнакост свих пријављених кандидата на 
конкурс, оправдали су поверење јавности, Града Београда, донатора, али и родитеља и деце који су корисници 
Фондације.  У првој години рада, Управни одбор је поставио чврсте, јасне и прецизне правне оквире, који су темељ 
рада Фондације у будућности.



ПРИЈАТЕЉИ
ФОНДАЦИЈЕ

Вук Радовић, физичар
„Надам се подршци Града Београда
у испуњењу своје жеље и намери да
спремам будуће олимпијце из
физике и астрономије.“

Милица Дражић, балерина
„Балет је у моју личност уградио карактер,
дисциплину и упознавање себе кроз
померање сопствених граница.“

Богдан Булат, теквондиста
„Надам се да ће Град Београд препознати
мој потенцијал и таленат.“

Александра Петровић, харфисткиња
„Гајим велику љубав према музици,
посебно према харфи.“

Бошко Кијановић, атлетичар
„Надам се узлазној путањи и
победничким резултатима.“

Богдан Ђурђевић, бубњар
„Жеља за напредовањем и уметничким
изражавањем ми је толико велика да не
сумњам да ћу на путу који сам изабрао
остварити само успехе.“

Дуња Каламир, виолинисткиња
„Свирам на позајмљеној виолини, али бих волела
да имам своју. На овој коју имам једва могу да се
одсвирају дупли флажолети и тиха је.“

Исидора Готовчевић, пијанисткиња
„Музика је моје животно опредељење и планирам
да школовање наставим на Музичкој академији,
где ће моја потреба за полуконцертним клавиром
бити још већа.“

Јакша Филиповац, играч савремене игре
„Поседујем велики природни таленат који ме заједно са
осећајем за драматургију и снажним присуством на
сцени чини упечатљивим и перспективним играчем.“
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Стипендисти Фондације у 2016. су и:

Ђорђе Огризовић (научник), Уна Миљуш, 
(пијанисткиња), Стефан Спасић 
(хармоникаш), Страхиња Митровић 
(контрабасиста), Јелена Репац 
(каратисткиња), Небојша Бркић 
(флаутиста), Теодора Баљак (спортисткиња), 
Ирена Станојевић (балерина), Николина 
Ђурђевић (каратисткиња), Теодора Јовић 
(теквондисткиња), Алекса Шепец 
(контрабасиста), Јана Вукићевић 
(виолинисткиња), Јована Анђелковић 
(гитаристкиња), Петар Пејчић 
(виолончелиста), Ивана Перовић 
(каратисткиња), Радомир Перишић 
(виолиниста), Јона Петровић (атлетичарка), 
Нина Ђурђевић (гитаристкиња), Огњен 
Јовановић (фудбалер), Милош Грнчароски 
(пијаниста), Аника Голднер 
(виолинисткиња), Марија Мијушковић 
(ватерполисткиња), Урош Крстић 
(информатичар), Матеја Кубуровић 
(теквондиста), Катарина Васиљевић 
(виолинисткиња), Ђорђе Николић 
(виолончелиста), Огњен Драшковић 
(виолончелиста), Милун Шуњеварић 
(гитариста), Милан Цупаћ (физичар), 
Младен Пузић (информатичар), Тара Дакић 
(тенисерка), Дамјан Чубраковић 
(информатичар), Марија Радовановић 
(виолинисткиња), Марко Дивјак 
(информатичар), Дуња Гавриловић 
(виолончелисткиња), Вукашин Михајловић 
(математичар), Галина Николин 
(пијанисткиња), Давид Тесла (пијаниста), 
Теодора Нешковић (балерина), Катарина 
Нешковић (балерина), Тина Томановић 
(виолинисткиња), Божидар Обрадовић 
(информатичар), Катарина Поповић 
(физичарка), Николина Милојевић 
(музичарка), Јелена Радоњић (пливачица), 
Матија Бајић (гитаристкиња), Стефан 
Шерифовић (фудбалер), Иван Пешић 
(математичар), Лана Ераковић 
(виолинисткиња), Димитрије Нинковић 
(гитариста), Алекса Јовановић (научник), 
Ђорђе Митровић (дизајнер), Оливер 
Недељковић (фудбалер), Кристина 
Марушић (виолинисткиња), Слободан Јенко 
(информатичар), Вук Оваскаинен 
(виолончелиста) и Љубомир Живковић 
(радио-аматер).


