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Месечни преглед вести

by МПНТР a few seconds ago

МПНТР @MPNTR · 17 HOURS

AGO

#RT @sverbic o Стратегији научног и технолошког развоја goo.gl/yq8drB (ауторски текст)

pic.twitter.com/KC8OPxJrwr

147.91.1.65

Потписан Програм сарадње са Црном Гором у области
науке и технологије
научноистраживачких установа преко суфинансирања заједничких
пројеката. Договорено је да обе стране сваке друге године до 20. априла

објаве конкурс за пријаву двогодишњих заједничких научноистраживачких пројеката, док
ће Мешовити српско-црногорски комитет одлучивати о броју пројеката који ће у текућем
периоду бити финансијски подржани, и то оних који се већ финансирају као национални
пројекти.
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147.91.1.65

Добро припремање - успешно школовање
деце из маргинализованих група за полазак у школу, те је неопходно да се
хитно предузму додатне мере за повећање обухвата деце из социо-

економски угрожених породица, деце из ромских породица и деце са
сметњама у развоју и инвалидитетом.

МПНТР @MPNTR · 2 DAYS

AGO

Кратак, али квалитетан разговор са Метјуом - Група за превенцију насиља #mpntr, ђаци
и волонтери #TheRoadToChange pic.twitter.com/PN2xFsQiIV

147.91.1.65

Основан Центар за истраживање и иновације Западног
Балкана - WISE

„Ипак, у поређењу са развијенијим земљама, Србија има релативно мали
број истраживача. Такође, због лоше економске ситуације, финансијска

средства опредељена за науку још увек су веома скромна. Нису довољна за значајан
напредак науке или за унапређење високотехнолошкеиндустрије. Ситуација је слична и у
неким другим земљама Западног Балкана", навео је министар Вербић.
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МПНТР @MPNTR · 8 DAYS

AGO

Добре вести ваља нагласити. @Blic_online , у осврту на претходну недељу, о @sverbic :

pic.twitter.com/a5abfcJ8YR

МПНТР @MPNTR · 9 DAYS

AGO

XIII и Математичка гимназија @GradBeograd доделили су плакете и 3d макете
олимпијцима #mpntr #dobrakomunikacija pic.twitter.com/Z2dvbI8QHC

147.91.1.65

Правилник о критеријумима и стандардима за
финансирање установе која обавља делатност основног
образовања и васпитања
Текст Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

можете преузети ОВДЕ.
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МПНТР @MPNTR · 18 DAYS

AGO

Не заборавите да проверите опис свог радног места у радној верзији Каталога!

goo.gl/UTBIY4 pic.twitter.com/CvsuFHnd1P

147.91.1.65

Акција „Помоћ и подршка деци мигрантима"

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић
обишао је децу мигр анте у парку код аутобуске станице у Београду и
присуствовао је отварању акције Министарства „Помоћ и подршка деци
мигрантима".
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МПНТР @MPNTR · 12 DAYS

AGO

јер, #decasudeca :) #dobrakomunikacija @MDULS @crvenikrstinfo @unicefsrbija @PortalMladi

pic.twitter.com/ovuLy2AA3K
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SRDJAN VERBIĆ @SVERBIC @MPNTR · · 12 DAYS

AGO

Dečji crteži ne lažu. (rad je poklon 7god sirijske devojčice u parku kod autobuske stanice)

#decasudeca pic.twitter.com/g1z2dy91wN
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