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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 учешће у коришћењу финансијских 

средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним  и другим непрофитним организацијама 

значајним за образовање у 2017. години број: 111-00-00148/2017-03, донетог 11. 10. 2017. године и Решења о образовању Комисије за утврђивање 

предлога програма за доделу дотација невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2017. години, број: 111-00-

00148/1/2017-03, донетог 12.10.2017. године, Комисија за утврђивање предлога програма за доделу дотација невладиним и другим непрофитним 

организацијама значајним за образовање у 2017. години, објављује:  

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА  

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НЕВЛАДИНИМ И ДРУГИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ЗНАЧАЈНИМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Комисија за утврђивање предлога програма за доделу дотација  невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за 

образовање у 2017. години,  утврдила је следећу Листу програма за која ће бити опредељена средства: 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Деца предузетници Удружење грађана „Образовни импулс,“ Бечеј 100.000,00 

Спровођење иновативних часова ромског језика у 

основним школама у Крагујевцу 
Ромски информативни центар, Крагујевац 220.000,00 

Не окрећи главу… Реагуј! Фестивал школског 

еколошког филма 
Звездарски еколошки центар Београд 180.000,00 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Школа Ингениум Фондација ИНГЕНИУМ, Сента 200.000,00 

Робо-нет курс Е- Регија, Суботица 200.000,00 

Формирај предузетника у себи-средњошколци будући 

предузетници 

 Центар за едукацију и друштвену еманципацију младих 

ЦЕДЕМ, Београд 
244.000,00 

Крунисање Стефана Првовенчаног виђено очима 

ученика 
Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Београд 130.000,00 

Национална кухиња као обележје традиције и 

културе и шансе за запошљавање младих 
Центар за децу и омладину, Врњачка Бања 150.000,00 

Путовање кроз време 
Удружење ,,КУЛТУРНАУТ“-Центар за креативну децу 

и младе, Београд 
200.000,00 

,,ЕКОЛОГ-И-ЈА У ВИНЧИ“ О Дунаву - за Дунав, Београд 200.000,00 

Креативна лабораторија 2017 
Crafts кластер за ревитализацију старих заната у Србији, 

Београд 
200.000,00 

пРОМЕНА Удружење 12 п, Београд 300.000,00 

Пешачењем и планинарењем до здравијег живота Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад 200.000,00 

Заједно кроз уметност 
Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју 

Стари град ,,Живимо заједно“, Београд 
140.000,00 

Зелена школа-лабораторија на даљину Тренинг центар за едукацију-Нови Сад 280.000,00 

Мала школа еко предузетништва 
Удружење грађана '' Центар за управљање променама и 

одрживи развој'' (ЦУПОР), Београд 
160.000,00 

Џепна опера, један школски час Уметничко удружење ЈеНеЈАрт, Београд 300.000,00 

Национална и интернационална олимпијада ромског 

језика (Београд; Нови Сад), Србија од 9-13.5.2018. и 

изложба : ''Ромски језик: капитал за разноликост и 

образовање'' 

Центар за афирмацију и интеграцију Рома, Београд 300.000,00 

„Извиђачка еко-школа“ Одред извиђача ''Васа Чарапић'', Београд 200.000,00 

Доситејев салон-реализација интегративних 

ваннаставних активности и штампање приручника за 

планирање и остваривање инегративних часова и 

интегративних дана за ученике основних и средњих 

школа 

Фондација ''Задужбина Доситеј Обрадовић'', Београд 300.000,00 

Едукација на мађарском језику на крајњем северу 

Баната 
Удружење ''За бољи Нови Кнежевац'', Нови Кнежевац 175.000,00 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Еко дебата 
Асоцијација за подршку науке, културе и уметности 

„NOUMENA“, Ковачевац 
150.000,00 

Зелени дани и јавни ћас за „Зеленију Заједницу“ Санитарно еколошко друштво САН ЕКО, Београд 150.000,00 

Дечија драмска секција Удружење „Вардар Качарево“, Качарево 120.000,00 

Сликовити македонски речник за ученике од првог до 

осмог разреда основне школе 
Форум младих Македонаца, Панчево 200.000,00 

Електронска база културног стваралаштва Санџачко-

бошњачке књижевности за ученике основних и 

средњих школа 

Бошњачка културна заједница, Нови Пазар 325.000,00 

Одржавање интерактивне лабораторије учења и 

истраживање новина (OILEaRN) за предузетнички 

делотворно спрегнуто подстицање националног 

спровођења циљева одрживог развоја до 2030. године 

Удружење '' Зелени-Greens'', Београд 200.000,00 

Зеленимо од малена Удружење грађана „БОДРОГ“, Бачки Моноштор 200.000,00 

Ми јесмо еко – свесни? Савез извиђача Србије, Београд 200.000,00 

Курсеви за младе  Удружење грађана „Послови за младе“, Нови Сад 150.000,00 

Подстицање и развијање предузетништва ученика 

средњих стручних школа кроз унапређивање 

теоријских и практичних знања из области органске 

производње и прераде  

Национално удружење за развој органске производње, 

''Сербиа органика'', Београд 
300.000,00 

Живот са осиромашеним уранијумом 
Удружење грађана Еколошко друштво „Бујановац“, 

Бујановац 
400.000,00 

Битка за знање „Светско такмичење у програмирању 

едукативних робота“ 
Фондација Фонд Б92, Београд 400.000,00 

Вокални етно фестивал младих ВЕФ 2018. Креативно удружење „НЕГО“, Неготин 200.000,00 

Први корак ка финансијској писмености Удружење младих ОМЛАДИНСКИ КУТАК, Ниш 250.000,00 

Мала школа глуме – деца деци Друштво учитеља Рађевине, Крупањ 226.000,00 

Песмом и игром (за) у срећније и здравије детињство Културно уметничко друштво „Соко“, Инђија 200.000,00 

Израда наставног плана и програма за изборни 

предмет Немачки језик са елементима националне 

културе у основном и средњем образовању 

Фондација  “Немачка фондација-Deutsche Stiftung“, 

Суботица 
300.000,00 

„Зелени задатак у сваком предмету“ Удружење наставника „Опстанак“, Ужице 200.000,00 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Ученичко предузетништво: У нашем стакленику 

зачинско биље расте уз музику 

Удружење за помоћ деци и млaдима са сметњама у 

развоју – Свети Василије Велики, Крагујевац 
250.000,00 

 

II 

 

Изабрани подносиоци програма представљају невладине организације од националног 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 2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/17) обезбеђена су средства за Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја глава 24.0, функција 980, програм 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, пројекат 4011 - 

Подршка пројектима од значаја за образовање- Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, у расположивом износу од 

8.800.000,00  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 програма за која неће бити опредељена средства: 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Златни мост, едукација о репродуктивном здрављу и 

толеранцији 
„СКА СКА“, Зрењанин 

Знање – толеранција Конкурс „Холокауст“ - култура 

сећања 
Удружење „ХАВЕР“, Београд 

Свечане комеморације Удружење „ХАВЕР“, Београд 

Корак по корак – игра Удружење „Мокрањац“, Београд 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

„Безбедно до информатичке писмености“ Удружење грађана „Образовни импулс“, Бечеј  

Физика у облаку „Скајфи 5“ Удружење физичара „Омега“, Ниш  

„У свакој школи има понеки професор Коста  Вујић“ – 

наставак пројекта 
ШКОЛА МИРА – Крагујевац   

Фестивал филма о заштити животне средине Одред извиђача „Прока Средојев“, Кикинда 

Исти у различитости ХЕНДИ ЦЕНТАР КОЛОСЕУМ, Београд 

Водич кроз мултикултуралност Удружење грађана „ЖИВОТНИ ЛАВИРИНТ“, Београд 

Креативни викенд Удружење грађана „МИКРОСТРУКТУРА“, Бачка Паланка 

Интернет и друштвене мреже Удружење грађана „Таг –Веб“, Витошевац 

Развој, образовање и укључивање деце и младих Пирота Удружење грађана „ОПРЕ РОМАЛЕН“, Пирот 

Амбасадори другарства Удружење „ДРУГ НИЈЕ МЕТА“, Београд 

Одговорни  према енергији Удружење грађана „ПЛАНТ“, Ниш 

Развијање предузетничког духа код младих Удружење грађана „ПЛАНТ“, Ниш 

PRO JUVENES TRANSLATORES: „У сусрет такмичењу 

Европске комисије за младе преводиоце“ 

Удружење грађана „МЕДИЈИ, ЕВРОПА И ТУРИЗАМ ЦЕНТАР“ 

Петроварадин 

Олајан драгстор науке за основце 

  
Центар за развој креативности „ЦЕЗАР“, Бор 

„Ученичко предузетништво у основној школи у 

Шумадији“ 
Удружење грађана Business Innovation Programs, Београд 

„ИТ и ТИ“ Центар за унапређење друштва Београд 

Рука шапи-рука крилу Animal rescue Serbia, Београд 

Радионице српско-ромског пријатељства УГ Едукативно инклузивни центар Рома, Шабац  

Ромске бајке и легенде у ОШ Удружење грађана Рома центар, Београд 

Школско образовни дечији тв серијал УПРИРОДИСЕ Удружење грађана Занатско филмска заједница, Петроварадин 

Ми смо једнаки зар не? Удружење грађана „Вера, љубав, нада“, Нови Сад 

Наука свуда, наука за све  Удружење Форум цивилне акције ФОРЦА, Пожега 

Нове вештине за нове генерације истраживача Центар за урбани развој, Београд 

Развијање радионица у циљу предузет духа код ученика у 

средњој и основној школи 
Центар за проф развој и пренос знања-ЦПР, Ужице 

Еколошко-новинарска радионица за ученика основне 

школе 
Едукативни центар ТИН, Књажевац 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

У свему једнаки Унија младих Србије, Нови Сад 

1. И здравље и болест на уста улазе 

2. Заштита деце-борба против дечије порнографије и 

педофилије 

Удружење грађана „Престоница“ Крагујевац 

Влоговање БАЗААРТ, Београд 

Дигитално описмењавање ученика кроз примену ИТ Форум образовања културе и спорта, Трстеник 

Просвета-образовно-васпитне активности Удружење Езоп, Београд 

Школа омладинског предузетништва Центар за предузетништво, Крагујевац 

Људска и еколошка права су страва Млади и Талентовани-МиТ, Пријепоље 

Истражимо, научимо и обучимо се заједно - ИНОЗ 

пројекат 
Научно-образовни центар за децу и младе, Београд 

Мудрост чула - дечје ликовно стваралаштво Пријатељи деце општине Нови Београд, Београд 

,,Обучи се-истакни се“ Центар за одговорно понашање друштвене заједнице, Београд 

X Национални геронтолошки конгрес, са међународним 

учешћем: Старење и људска права 
Геронтолошко друштво Србије, Београд 

Напредовати значи ићи корак даље од очекиваног -

Виготски 
,,Омладински грађански парламент Суботице“, Суботица 

Информатички прозор у будућност Удружење грађана ,,Без проблема“, Нови Сад 

Час историје + час физичког = витез 
Удружење за оживљавање историје и културе средњовековне Србије-

Витешка дружина СВЕ.АРХ, Београд 

Фестивал ,,Радост музицирања“ Удружење Мокрањац, Београд 

Унапреди знање-буди тржишно оријентисан Удружење ,,Libertas“, Нови Сад 

Београд с мог прозора Европско удружење наставника Србије, Београд 

No excuse, no exception- без изговора, без изузетака Алтернативна прилика, Београд 

Млади у ЕКОакцији Удружење за заштиту младих, Београд 

Врдничкова школа: заједно до успеха сваког детета Центар за рад са децом, младима и породицом „Врдничак“, Врдник 

Моја Србија - моја Европа 
Удружење „Центар за развој демократског грађанства-ЦРДГ“, 

Крушевац 

K.I.D.S Фондација „Хартефакт фонд“, Београд 

Велики рат и неготинци - савремено глумиште младих Креативно удружење „НЕГО“, Неготин 

Мултикултуралност и интеркултуралност. Превениција 

постуралних поремећаја у основношколском узрасту 
УГ Филоксениа, Ниш 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Подршка школи у превенцији проблема у понашању код 

ученика 
Међународна мрежа помоћи I.A.N International  Aid Network, Београд 

''Инетрактивна обука и техничко опремање педагошких 

асистената као помоћ у пружању додатне подршке 

ученицима којима је потребна, за почетно читање и 

писање 

Удружење Ромкиња „Нада“, Алексинац 

Школа практичне електронике и телекомуникација Радио клуб Тимок, Зајечар  

Спремни за нове изазове Центар за развој образовања и културе, Брус 

Бирам живот Асоцијација за младе, Панчево 

Ми смо тим Филиа пет, Нова пазова 

Забавна свеска Тренинг центар за едукацију, Нови Сад 

Реанимација музичког наслеђа Удружење грађана „Еуфорија“, Нови Сад 

Подршка најмлађим даровитим ученицима Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад 

Подизање свести о важности верске наставе у основним и 

средњим школама у Санџаку 
Матица Бошњачка, Нови Пазар 

Знањем до чисте околине Удружење „Викторија“, Крагујевац 

Пчеле учитељи (пчеларство) УГ „ШИДАРТ“, Шид 

Образовање на првом месту 
Удружење грађана са церебралном и дечијом парализом „Воља за 

животом“, Велика Плана 

Музиком до здравља Омладина ЈАЗАСА „Жена плус“, Београд 

Пластеник зими, да се боље живи  Европско удружење наставника Србије, ЕУНС, Београд 

Едукација средњошколаца као значајан фактор 

унапређења безбедности саобраћаја 
Савез студената факултета техничких наука, Нови Сад 

Мостовима толеранције и мудрости (интеркултуралност) Асоцијација независних слободних медија, Врбас 

Образовна инклузија Рома у општини Богатић Друштво Рома Богатић, Богатић 

Припрема, организација и реализација међународне 

иницијативе Такмичења из информатичке и рачунарске 

писмености-Дабар 2017/2018 

Информационе технологије – удружење професора, Крагујевац 

Математика ++ Друштво математичара Новог Сада, Нови Сад 

„Покрени бајс“ у школама у Србији Удружење љубитеља бициклизма „Jugo Cikling Kompanija“, Београд 

Миленијалци у акцији Едукација за 21. век, Београд 

Из ђачких клупа у свет предузетништва НВО Центар за развој Срема, Шид 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

Читање није смарање ( подстицање читања код деце у 

Србији) 
Педагошко друштво Србије, Београд 

Паметна енергија ОШ „Мирослав Антић“, Футог 

Коштана-некад и сад Хуманитарно удружење Ђина, Бачко Градиште 

Дај ми крила један круг Друштво учитеља Драгачево, Гуча 

Мала школа екологије Друштво учитеља Рађевине 

Ученици са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју у 

основној школи 
Ресурни центар за специјалну едукацију, Београд 

Кад порастем бићу... Connecting People, Панчево 

Допунска настава-Подршка ромским ученицима Удружење ''Будућност'', Београд 

Едукација ученика кроз драмску уметност у 

препознавању и решавању проблема са којима се сусрећу 
Удружење грађана „Студио глуме МАСКА“, Београд 

Чаробњаци за будућност Удружење грађана „Препознај у цеби“, Панчево 

Мрежа за развој омладинског предузетништва Удружење наставника Инжењерског менаџмента (УНИМ), Нови Сад 

И ја желим да будем здрав ЦФЕ –Удружење образовних радника и преводилаца, Прешево  

Изађи из шаблона – Учимо другачије Удружење ХЕМИЧАРЕЊЕ, Нишка Бања 

Музика допире тамо где инклузија не може Хуманитарна организација „Дечје срце“, Београд 

Први кораци унапређења активности деце у форми „тим 

билдинг“-а, преко плеса 
Удружење грађана   „The E Squad“, Ада 

Популаризација природних наука међу младима Удружење грађана „Географско еколошко друштво“, Чачак 

EcoClassroom  
Еколошко удружење за заштиту природе „ECO LAND“ , Бајина 

Башта 

ЕкоБор „Град зелене свести“ Удружење грађана „УТИЛИС“, Нови Београд   

Знање за све Удружење „Еко-Арт“, Нови Београд 

Развој социјалних вештина код ученика у циљу 

превенције агресије и насиља 
Klett друштво за развој образовања, Београд 

РЕ-КРЕИРАЊЕ са наставом Центар за едукацију и афирмацију културе – ЦЕАК, Нови Сад   

Музичке суботе Музичка омладина Београда, Београд  

Интернет укључи, Вики научи Викимедија Србије, Београд 

Упознавање културне баштине нашег краја Учитељско друштво, Лесковац 

Безбедно на два точка Асоцијација за безбедност мотоциклиста АБМ, Београд 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

„Заједно кроз одрастање ваше и наше деце“ Удружење стручних сарданика „Одрастање“, Врање 

„Здрава храна за сваког малишана“ Удружење за стваралачки дизајн, Мионица 

„Корак напред ка успешној будућности“ Образовно-културна заједница Рома „Романипен“, Крагујевац 

„Еко Блажево“ Омладински центар, Брус 

„Локални ресурс центри за промену драме и позоришта у 

образовању и васпитању деце и малдих-ЛОТРЕК“ 
БАЗААРТ, Београд 

„Кад одрастем бићу предузетник“ Удружење „Образовање Култура Спoрт Информатика“, Кикинда 

„Мрежа средњих школа и ОПЕНС 2019“ Удружење „Хабитат“, Нови Сад 

„Разговори о Клио о 1918. години“ Центар за истраживање културе и дијаспоре, Београд 

„Амбијентална настава уз помоћ коња за ученике са 

сметњама у развоју“ 

Удружење за активности и терапије уз помоћ коња „Гуливер“, 

Београд 

„Акваленд – дечији летњи камп“ АКВАЛЕНД, Београд 

„Савремена учионица“ ОШ „Вук Караџић“, Ћуприја  

„Опремање учионице за креативне и слободне 

активности“ 
Гимназија, Нови Пазар 

„Пројекат опремања кабинета географије, физике, хемије 

и биологије“ 
Гимназија, Нови Пазар 

„За безбенији квалитетнији живот и рад школе“ ОШ „Дражевац“, Дражевац 

„Примена симбола и орнамената средњовековне 

уметности са простора Косова и Метохије у савременим 

ликовним и примењеним праксама“ 

Удружење ликовних  уметника Косова и Метохије , Звечан 

„Приручник за почетно читање и писање на ромском 

језику“ 
Истраживачи Роми, Жабаљ 

„Еко-музичка радионица „У нашем стакленику и 

пластенику зачинско биље расте уз музику“ 

Удружење за помоћ деци и малдима са сметњама у развоју – Свети 

Василије велики, Крагујевац 

„Опремање учионица СМАРТ  ТВ уређајима“ Гимназија, Нови Пазар 

„Опремање учионица интерактивним таблама“ Гимназија, Нови Пазар 

„Опремање школе“ ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево  

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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 2017. години, број: 111-

00-00148/2017-03 од 11. 10. 2017. 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: 111-00-00148/1/2017-03 од 12.10.2017. 

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 и утврдила Листу програма за која ће 

бити опредељена средства и Листу програма за која неће бити опредељена средства.  

Од укупно пријављених 163 програма, за доделу дотација предлаже се 40 програма, 40 удружења.  

 

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

објављивања на имејл адресу : konkursnvo2017@mpn.gov.rs . 

 


