Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 451-03-204/2016-06/2
Датум: 5.12.2016. године
Београд
Немањина 22-26
На основу члана 7. став 5. 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), члана 23. став 2. Закона о
државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) 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,
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
РЕШЕЊЕ
о избору програма од националног значаја за образовање и васпитање којима
ће бити додељена финансијска средства за реализацију активности
у 2016. години

I
Додељују се финансијска средства за реализацију активности у 2016. години, следећим подносиоцима програма од значаја за образовање
и васпитање:

ОДОБРЕН
ИЗНОС У РСД

НАЗИВ ПРОГРАМА

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

Мудрост чула-ликовно стваралаштво
Обновљиви извори енергије-школски фестивал
науке

Пријатељи деце општине Нови Београд, Нови Београд

100.000,00

Удружење грађана "ЗЛАТНИ ПРЕСЕК", Београд

100.000,00

Људска права су страва
Секција за роботику
Заступајмо природу
Корак по корак-игра
Математички турнир Интеграл куп
Панта пита
Оn line вики алатке као дидактичко средство
Креативан наставник-задовољан ученик
Развој инклузивног образовања у општини Брус
Филозофки клуб
Подстицање учења на даљину
Учење за живот у природи и од природе
Креативна лабораторија
Певајмо сви
Хакатон: видео лекције
Ромске бајке и легенде у основним школама
Визуелна интеркултурална комуникација-развој
вештина изражавања у визуелномм свету
Учење о холокаусту
Од језика до школског часописа
Е-материјали у настави историје

Удружење грађана "Млади и талентовани МиТ",
Пријепоље
Радио клуб „Тимок“, Зајечар
Удружење „Центар за одрживи развој и безбедност
саобраћаја“, Сурчин
Удружење грађана "Мокрањац", Београд
Подружница математичара Ваљево, Ваљево
Удружење „Комитет знања“, Београд
Удружење „Викимедија“, Београд
Удружење наставника „ВЕТ форум“, Ужице
Центар за развој образовања и културе, БРУС
Асоцијација за подршку науке, културе и уметности
„НОУМЕНА“, Младеновац
Удружење „Е-регија“, Суботица
Удружење „Школа за опстанак“, Београд
Кластер за ревитализацију старих заната у Србији, Београд
Друштво за развој образовања „Клетт“, Београд
Удружење грађана „Образовни креативни центар“, Бор
Удружење грађана "Рома Центар"
Удружење грађана „Центар за развој фотографије“,
Београд
Удружење Хавер Србија, Београд
Удружење Ромско српско пријатељство "Стабло",
Крагујевац
Удружење „Едукација за 21. век“ Београд

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
180.000,00
170.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
240.000,00
250.000,00

ОДОБРЕН
ИЗНОС У РСД

НАЗИВ ПРОГРАМА

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

Зелене енергије

Тренинг центар за едукацију, Нови Сад
Удружење грађана „Центар за еколошко образовање и
одрживи развој“, Крагујевац
Удружење за подршку инклузији мањинских група„Инклузивна мрежа“, Београд
Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Новосадска новинарска школа, Нови Сад
Удружење „Мрежа образовног развоја“, Ниш
Удружење "Cinema City", Нови Сад
Удружење физичара "Омега", Ниш
Удружење грађана „Удружење љубитеља бициклизма југо
циклинг кампања“, Београд
Удружење грађана „Школа мира“, Крагујевац
Удружење БАЗААРТ, Београд
Центар за медијску културу и образовање, Београд
Фондација "ДАНА", Пожаревац

250.000,00

Удружење „Алтернатива Бор“, Бор

600.000,00

Удружење "Ужички центар за права детета“, Ужице

600.000,00

Удружење грађана "Научи ме", Ниш

500.000,00

Е (ј) рециклирај
Развијање сервиса "Дигиталних брајева
библиотека у основним и средњим школама"
On line приручник
Медијско описмењавање
Електронски ИОП-корак ближе инклузији
Мала школа креативности
Физика у облаку "Скајфи"
Покренимо бајс у школама у Србији
У свакој школи има понеки професор Коста Вујић
ЛОТРЕК
Сурфуј писмено
Одрживи развој-енергија, вода, отпад
Унапређење образовања-део слагалице који
недостаје
Јачање улоге ученика и наставника у превенцији и
дискриминацији и промоцији интеркултуралних
вредности у школама
Вучило-долина магичних речи

260.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
320.000,00
380.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
450.000,00

II
Изабрани 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 103/15) 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
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), да одлуку о избору програма којима се из буџета Републике

Србије додељују средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у
року од 30 дана од дана утврђивања Листе из става 1. овог члана (члан 7. Став 5).
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 изабрано је 39 програма 39 удружења.
Чланом 23. став 2. Закона о државној управи је прописано да министар представља министарство, доноси прописе и решења у
управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.
Имајући у виду наведено, решено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Ово решење је коначно и против истог може се покренути управни спор. Тужба се подноси
Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања, односно пријема овог решења.

МИНИСТАР
Младен Шарчевић

