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                                      На основу члана 7. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр.8/12, 94/13 и 93/15) и Јавног конкурса за 

спровођење поступка по Јавном позиву за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја намењеним за дотације невладиним организацијама значајним за образовање у 2016. години број: 451-03-204/2016-06 од 

10.07.2016. године, 

    Комисија за утврђивање предлога  за доделу дотација  невладиним организацијама значајним за образовањe у 2016. 

години, утврђује:  

 

 

 

ЛИСТУ  

ВРЕДНОВАЊА  И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА  НА  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ 

 

 

I  
 Комисија за утврђивање предлога за доделу дотација невладиним организацијама значајним за образовање у 2016. години, 

утврдила је следећу Листу вредновања и рангирања  програма за која ће бити опредељена средства: 

 

 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Мудрост чула-ликовно стваралаштво Пријатељи деце општине Нови Београд, Нови Београд 100.000,00 

Обновљиви извори енергије-школски фестивал 

науке 
Удружење грађана  "ЗЛАТНИ ПРЕСЕК", Београд  100.000,00 

Људска права су страва 
Удружење грађана  "Млади и талентовани МиТ", 

Пријепоље 
100.000,00 

Секција за роботику Радио клуб „Тимок“, Зајечар 100.000,00 

Заступајмо природу 
Удружење „Центар за одрживи развој и безбедност 

саобраћаја“, Сурчин 
100.000,00 

Корак по корак-игра Удружење грађана "Мокрањац", Београд 100.000,00 

Математички турнир Интеграл куп Подружница математичара Ваљево, Ваљево 100.000,00 

Панта пита Удружење „Комитет знања“,  Београд 120.000,00 

Оn line вики алатке као дидактичко средство Удружење „Викимедија“, Београд 150.000,00 

Креативан наставник-задовољан ученик Удружење наставника „ВЕТ форум“, Ужице 150.000,00 

Развој инклузивног образовања у општини Брус Центар за развој образовања и културе,  БРУС 180.000,00 

Филозофки клуб 
Асоцијација за подршку науке, културе и уметности 

„НОУМЕНА“, Младеновац 
180.000,00 

Подстицање учења на даљину Удружење „Е-регија“, Суботица 170.000,00 

Учење за живот у природи и од природе  Удружење „Школа за опстанак“, Београд 200.000,00 

Креативна лабораторија Кластер за ревитализацију старих заната у Србији, Београд 200.000,00 

Певајмо сви Друштво за развој образовања „Клетт“, Београд 200.000,00 

Хакатон:  видео лекције Удружење грађана „Образовни креативни центар“, Бор 200.000,00 

Ромске бајке и легенде у основним школама Удружење грађана "Рома Центар" 200.000,00 

Визуелна интеркултурална комуникација-развој 

вештина изражавања у визуелномм свету 

Удружење грађана „Центар за развој фотографије“, 

Београд 
200.000,00 

Учење о холокаусту Удружење Хавер Србија, Београд 200.000,00 

Од  језика до школског часописа 
Удружење Ромско српско пријатељство "Стабло", 

Крагујевац 
240.000,00 

Е-материјали у настави историје Удружење „Едукација за 21. век“ Београд 250.000,00 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Зелене енергије Тренинг центар за едукацију, Нови Сад 250.000,00 

Е (ј) рециклирај 
Удружење грађана „Центар за еколошко образовање и 

одрживи развој“, Крагујевац 
260.000,00 

Развијање сервиса "Дигиталних брајева 

библиотека у основним и средњим школама" 

Удружење за подршку инклузији мањинских група-

„Инклузивна мрежа“, Београд 
300.000,00 

On line приручник Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш 300.000,00 

Медијско описмењавање Новосадска новинарска школа, Нови Сад 300.000,00 

Електронски ИОП-корак ближе инклузији Удружење „Мрежа образовног развоја“, Ниш 300.000,00 

Мала школа креативности Удружење "Cinema City", Нови Сад 300.000,00 

Физика у облаку "Скајфи" Удружење физичара "Омега", Ниш 320.000,00 

Покренимо бајс у школама у Србији 
Удружење грађана „Удружење љубитеља бициклизма југо 

циклинг кампања“, Београд 
380.000,00 

У свакој школи има понеки професор Коста Вујић Удружење грађана „Школа мира“, Крагујевац 400.000,00 

ЛОТРЕК Удружење БАЗААРТ, Београд 400.000,00 

Сурфуј писмено Центар за медијску културу и образовање, Београд 400.000,00 

Одрживи развој-енергија, вода, отпад Фондација "ДАНА", Пожаревац 450.000,00 

Унапређење образовања-део слагалице који 

недостаје 
Удружење „Алтернатива Бор“, Бор 600.000,00 

Јачање улоге ученика и наставника у превенцији и 

дискриминацији и промоцији интеркултуралних 

вредности у школама 

Удружење "Ужички центар за права детета“, Ужице 600.000,00 

Вучило-долина магичних речи Удружење грађана "Научи ме", Ниш 500.000,.00 

 

                                            

 

 

 

 



 

                                            II 

 

Подносиоци програма из тачке I представљају невладине организације од значаја за образовање и васпитање и благовремено су 

доставиле пријаве са потребном документацијом, на основу које је утврђено да испуњавају објављене критеријуме за доделу 

финансијских средстава. 

 

III 

 

 Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 142/14) обезбеђена су средства за 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја глава 24.0, функција 980, програм 2001-Уређење и надзор образовног система, 

пројекат 4003-Подршка образовним манифестацијама од значаја за образовање, економска класификација 481- Дотације невладиним 

организацијама, у расположивом износу од 9.300.000,00  динара. 

 

IV 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључиће са подносиоцима програма наведеним у тачки I ове одлуке 

уговоре о утврђивању међусобних права и обавеза.  

 

                                                                                                                    V 

           

Листа вреднованих и рангираних  програма за која неће бити опредељена средства: 

       

 

НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Све ми кажи о рециклажи ГМ ЕКО Баланс 

Подржано учење Друштво дефектолога Војводине 

Богатством различитих обичаја до позитивне комуникације Пријатељи деце Сурчин 

Може ли 12+23 бити 101 Друштво математичара Србије 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Чаролија рециклаже Друштво учитеља Београда 

Увод у роботику Удружење електроничара, Београд 

Школарац-експерименталац Научно-образовни центар за младе 

Размишљам и делујем еколошки Савез учитеља Републике Србије 

Даница Вукова задужбина 

Е-водич кроз свет програмирања Педагошко друштво информатичара Србије 

Развијање еколошке компетенције код деце и младих Одред извиђача "Млава"Петровац на Млави 

Деца у потрази за лепим УГ "НОУМЕНА" 

Радионице информатич садрж Е-регија, Суботица 

Робоинвент  Удружење Електроничара Србије, Београд 

е-предузетништво Business Innovation Programs, Београд 

500 година науке и утицај Фондација ДАНА, Пожаревац 

Реч по реч реченица ЈОГИ 

Читалићи Удружење "ОКУЛАР" 

Обука и рад вршњачких тимова и координатора тимова за 

заштиту деце од злостављање 
Удружење грађана "Свет речи" 

Златно образовање ЦДФ, Нови Сад 

Школа дигиталне фотографије и веб дизајна Центар за развојне програме,  Врбас 

Упознај свој град Суботицу ЈОГИ 

Од сукоба до помирења Инвентива, Београд 

Панчевци за сва времена Посети Панчево 

Ђачке визије научне ТВ Комитет знања, Београд 

Образовање у стварању боље будућности ВЕТ форум, Ужице 

Учење на квадрат Омладински центар Ниш 

Учимо о стаништима кроз игру и дружење Натура еко тим 

Неформално образовање у школским клупама Удружење самохраних мајки 

Школа практичне електронике Радио клуб Тимок 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Информатичко е- образовање по европским  ЕЦДЛ ЈИСА 

Ако си опрезан интернет је безбедан Build Energy Team-BET 

Што год више читаш-све си већи, јачи! Змајеве дечје игре 

Стари занати у основним и средњим школама Бео етно визија 

Дечји научни клуб Центар за развој образовања Планета 

Зелена платформа Удружење грађана " ОПТИМИСТ"  Горњи Милановац 

ЕДУКАТОР  ЦЕЗАР, Бор 

Вертикална интеграција ЈОББ, Крагујевац 

Школа успешног учења Центар за  развој деце, Београд 

Мала школа саобраћаја Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја 

Унапређивање наставе у основним школама у области заштите 

животне средине 
Натура еко тим 

Интеркултурално учење кроз драму БАЗААРТ 

Подршка препознај у себи, Панчево 

Креативност је моја предност Школа плус Доситеј Обрадовић 

Србија наша заједничка кућа Удружење војвођанских учитеља 

Интеркултурално учење кроз драму БАЗААРТ 

Информисање средњошколаца о високом образовању и 

могућностима академског усавршавања 
Студентска унија Машинског факултета,  Крагујевац 

Укључи ме и разумећу Удружење грађана " ПОЗИТИВ" 

Заједно смо јачи Удружење грађана "Визија" Пирот 

Предузетништвом у Европу Центар за едукацију, одрживи развој и иновације 

Кодирање за децу и тинејџере Зелено коло, Крупањ 

Стоп дискриминацији УГ "Образовни импулс" 

Фестивал науке Наук није баук НАУКЛАБ-Удружење за промоцију науке и образовања 

Зелена платформа Фондација образовни консалтинг, Београд 

Чаробни свет природних наука АКТИЛУМ 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Лего лига Еду Лаб, Београд 

Поздрав радосни Млади и игра 

Утицај веронауке на морал вредн Друштво за босански језик 

Живети различитост у школи Центар за интерактивну педагогију 

Зелена платформа/Каријера је твоја могућност Фондација образовни консалтинг, Београд 

Школа безбедно место Филиа пет Нова Пазова 

Седам малих корака до велике безбедности Центар за професионални развој и пренос знања 

Буди безбедан на интернету Друштво пријатеља деце Сурчин 

Е -школа, подршка процесу преноса знања Центар за унапређење и развој друштва ИДС 

Дневни центар за децу са сметњама УГ "Родитељ" Краљево 

Знање за све , програм доступности образовања за децу из 

породица лошег материјалног стања 
Панонска иницијатива 

Школска телевизија Медијски истраживачки центар 

Сачувајмо осетљиве групе у образовном процесу УГ "ПОЛЕТ" 

Оснаживање младих Рома за наставак школовања Удружење Рома интелектуалаца 

У Корманском пластенику биљку расту уз музику Центар за социјалне иновације и интеграције 

Екологија је радост Унија еколога, Нови Београд 

Паметна интерактивна табла-нов модел едукације Удружење грађана "Сунце" 

Можемо више Друштво за церебралну и дечју парализу општине Пожега 

У сурет е-инклузији Мрежа РЦПР 

Наслеђе on line Културна мрежа "Дунав" 

Школа девете уметности "Свет Стрипа" Удружење љубитеља девете уметности 

Заједно путујемо и учимо УГ "Образовни импулс" 

Филантропију у школе Зајечарска иницијатива 

НОУЛАБ Регионални тим подршке за науку образовање и уметност НОУ тим 

У Корманском пластенику биљку расту уз музику Центар за социјалне иновације и интеграције 

Професионална оријентац ученика Инвентива, Београд 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Fa Belgrade Фаб Иницијатива 

Физика на изволте Друштво физичара Србије, Београд 

Емотивно описмењавање Савез извиђача Србије 

Мала школа интеркултуре Центар за демократско грађ, Крушевац 

Кад порастем бићу ја Бизниснова-центар за проактивно пословање 

Оштро перце Друштво школских библиотекара Србије 

Мењам се знањем знањем те мењам Еколошки центар ЕКОС Параћин 

ај ТИ ти Дете радионице Асоцијација КУЛТУРАНОВА 

Слободно знање-Портал за отворене образовне ресурсе Удружење SEE ICT 

Развој, образовање и укључивање деце и младих Пирота УГ "ОПРЕ РОМАЛЕН" 

Слободна зона у школама Добро удружење, Београд 

Конекција Унија средњошколаца 

Дан лимунаде УГ ПЛАНТ 

Паметно паметни Фондација даровитих, Власотинце 

Радост музицирања Удружење "Мокрањац" 

Моја школа-наш успех Друштво Рома, Зајечар 

Мала школа сапуна УГ Наука и ми  

Едукација и васпитање деце на тему сигурности и безбедности 

саобраћала 
Мото клуб безбедност 

Буди спреман да креираш нови свет Одред извиђача,  Врање 

MOODLE мрежа Србије Наставник за 21 век 

Репозиторијум слободних софтвера у образовању Удружење професора Информатике 

Учење у музеју ТЦ Коцевски, Нови Сад 

Едукативно позориште УГ " УМИВАЊЕ" 

Светосавска учионица Добротворна фондација СПЦ "Човекољубље" 

Методички оквир за развој компет ученика ТЦ Коцевски, Нови Сад 

Школовање без граница ПРОГРЕС+, Нова Варош 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Значај обновљивих извора енергије у заштити животне средине Иницијатива за водоничну енергију Србије 

Безбедни у школи-прва помоћ за све Црвени крст Србије-Црвени крст Кикинда 

Унапређење мултикултуралног живота преко савременог 

образовања 
Кутурна хуманитарна организација Alternativa internacionale&flytech 

Упознајмо српску традицију Едукативни центар Ризница 

Креативна медијатека Фондација фонд за едукацију "Виварта Лила" 

Знањем до пројеката и модерних школа Регионални едукативни центар Банат 

Е школа астрономије и примена ИТ технологија за ученике 

основних и средњих школа 
Астрономско удружење "Андромеда" 

Мала школа наслеђивања/Мала школа сапуна УГ Наука и ми (2 пројекта) 

Извиђачи ближи јавности Савез извиђача, Београд 

Златни мост-едукација о репродуктивном здрављу и толеранцији Удружење Скаска 

Премошћавање разлика: васпитање и образовање у доба 

интернета 
Удружење Центар за етику,право и примењену филозофију 

Школа добре воље Сомборски едукативни центар 

Изложба ауторског стрипа ученика основних школа Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

Зимски камп физике Сокобања Удружење физичара Омега Ниш 

Винчина научионица 2016 Друштво истраживача Винча 

Новинарска школа основица Удружење за медијску афирмацију МАЛ 

Чувајмо традицију КУД "Свети Сава", Црепаја 

Буди аутор а не плагијатор-радионице и виртуелни приручник за 

добро писање 
УГ "Клуб 500" 

Примењено знање-едукациони изазов Унија еколога, Нови Београд 

Развој и објављивањебесплатних електронских садржаја са 

циљем повећања међупредметних, језичких и научних 

компетенција ученика и наставника 

Центар за промовисање страних језика и мултикултуралности Албио НС 

За бољу будућност УГ Cosmopolitan 

Успешна деца срећна деца Пријатељи деце Пирот 

Ту смо да ти помогнемо Центар за образовање "Ауксилиум" 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Еколошки кораци Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Едукативни програм за еколошко образовање младих Географско еколошко друштво 

Нема два једнака детета БАЛАНС 

Времеплов, Упознај замкове и каштеле општине Пландиште 

путују 
Планадијум Пландиште 

Иновативним тимовима до успешне школе ЈОББ, Крагујевац 

Моделовање интерактивне комуникације средњошколаца у 

заштити животне срединеЗаштита животне средине 
Фондација Грин Лимес,Нови Бановци 

Извиђачком стазом знања Савез извиђача Србије 

Учимо једни од других 
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Бисер" 

општине Србобран 

Учимо шах Шах клуб Путинци 

Група Свој човек Склад са природом, Суботица 

Физичко васпиатање електрон садржајем УТИЛИС, Београд 

За младе пољопривреднике Пољо-клуб, Бачка Паланка 

Превенција ризичног понашања младих  Удружење ПРЕВЕНТ 

Безбедно користим интернет Удружење грађана "Наша будућност" 

Аритметика наабакусу за ученике са оштећењем вида и 

моторичким сметњама 
Центар за асистивне технологије 

Унапређење услова за бољи успех рома Удружење Рома Беочин 

Образовање по нашој мери Новосадска унија средњошколаца 

Волим себе и поштујем друге Центар за унапређење друштва 

Без читања нема образовања Пријатељи деце Србије 

Заједно и активно-одговорно стварање и поступање са отпадом Еколошки покрет Ћуприја 

Заједно и активно-одговорно стварање и поступање са отпадом Еколошки покрет Ћуприја 

Путевима сазнања и афирмације УГ Банатски пенџер 

Мониторинг систем у природном резервату Царска бара Регионални центар за таленте Зрењанин 

On line школа математике Удружење Креативни учитељи 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Природа је наша учионица Друштво за заштиту и проучавање птица 

Фондација Деца за децу Школа енглеског језика за угрожену децу од првог до четвртог разреда 

Науни клуб Центар за креативни развој деце Откривалица 

Средњошколска дебата УГ " Форум жена Пријепоља" 

 Наш допринос смањењу насиља, вршњачка медијација Удружење "Оловка пише срцем" 

Школа програмирања за децу из социјално угрожених породица Платформа за развој нових идеја- Кутак доброте 

Ревија кратког ђачког филма Центар за развој и примену науке, технологије и информатике 

Природни материјали и традиција Удружење за уметничку експресију младих културни различак 

Радио и видео пројекат Веронаучник Независни филмски центар "Кино клуб" Рума 

Зауставимо осипање ученика из система образовања Удружење жена "Етно форум" 

Од ученика до олимпијца Спортски савез града Сомбора 

Кад кажем НЕ не мислим ДА Удружење "Дечји центар" Зајечар 

Одлучи сама Ромска снага, Алибунар 

Млади-покретач друштва: Средњошколци у акцији Унија студентских организација Универзитета у Новом саду 

Дани информатике у основним и средњим школама Савез информатичара Војводине 

Научите енглески ГГ Србобран 

Развој пословних вештина младих са хендикепом Удруж студената са хендикепом, Крагујевац 

Упознајмо се како би се разумели Едукативни центар Рома, Суботица 

Од клупе до школе Удружење Рома "8. април" 

Учионица за писање и реализацију пројеката УГ Интерарт 

Мала радионица знаковног језика Једро, Крагујевац 

Јачање улоге ученика и наставника у превенцији и 

дискриминацији и промоцији интеркултуралних вредности у 

школама 

Удружење за права детета 

Просвета-образовање и васпитне активности, које реализује 

удружење 
Удружење Рома Чегар 

Веште руке и машта Ковинка,  Ковин 

Млади чувари традиције НЕГО,  Неготин 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Новинарница Ама баш за децу 

И ја имам право на клик Удружење жена "Удахни живот" 

Биохак академија Фаб иницијатива 

Робоинвент БЕоРобо куп Удружење електроничара, Београд 

Е-платформа-јачање интеракције наставника, ученика и 

родитеља 
УГ РОДИТЕЉ, Крагујевац 

Унапређење знања, ставова и вештина наставника техничког 

образовања у основним школама у области безбедности 

саобраћаја 

Центар за заштиту и безбедност 

Центар за заштиту и безбедност 
Унапређење знања, ставова и вештина наставника техничког образовања у 

основним школама у области безбедности саобраћаја 

Ми знамо, а знаћеш и ти Удружење жена "Удахни живот" 

Музичка школа "Коста Манојловић" Сарадња музичких школа из Србије 

Музичка школа "Коста Манојловић" Пијанистичко такмичење "Клавитас" 

Дружењем и лепи речима против насиља "Ауксилиујум",  Кањижа 

Знање и образовање-вршњачки адути УГ Интерарт 

Савремена настава уз помоћ атрактивне роботике Центар за развој и примену науке 

 

 

 

                        О б р а з ло ж е њ е  

 

 

Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15) (у даљем тексту: Уредба),  прописано је да се додела 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма врши на основу јавног конкурса који 

расписује надлежни орган и оглашава на званичној интернет страници надлежног органа (члан 5. став 1); да листу вредновања и 

рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује 

конкурсна комисија коју образује руководилац надлежног органа (члан 7. став 1). 



На основу овлашћења из Уредбе, расписан је Јавни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја намењен за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање 

у 2016. години, број: 451-03-204/2016-06 од 10.07.2016. године.  

Конкурс је објављен  на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја  образовао  је Конкурсну комисију решењем број: 119-01-232/2016-06/1 

од 20.09.2016. године. 

Конкурсна комисија  размотрила је пријављене програме према критеријумима и мерилима које утврђује напред наведена 

Уредба и Јавни конкурс, водећи рачуна да предложени програми доприносе  унапређивању система образовања и васпитања.  

Од укупно пријављених 232 програма, за доделу дотација предлаже се 39 програма 39 удружења.  

 Поука о правном средству: Учесници конкурса имају право приговора на Листу Конкурсној комисији у року од три дана 

од дана њеног објављивања на званичној интернет страници Министарства.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       М И Н И С Т А Р  

 

 

                                                                                                                                                      Младен Шарчевић 

 

 

       


