
  
 Република Србија 

 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
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На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које реализују удружења 

број: 451-02-2590/2019-01, донетог 23.09.2019. године и Решења о образовању конкурсне комисије за утврђивање листе вредновања и рангирања 

пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које реализују удружења, број: 451-02-2590/2019-01 донетог 19.09.2019.године, 

Конкурсна комисија за утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које 

реализују удружења, објављује:  

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА  

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ 

НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СУ ЗНАЧАЈНИ ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

 

I 

 Конкурсна комисија за утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години 

које реализују удружења, утврдила је следећу Листу програма за која ће бити опредељена средства: 

 

 

 

 

 



НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
ОДОБРЕН 

ИЗНОС У РСД 

Конференција: "Развој лингвистичких компетенција 

настаника који наставу изводе на мађарском 

наставном језику 

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке 251.500,00 

„Међу нама“ Образовно- развојни центар 220.000,00 

Аnima SW Air Студио ДОМ анимације, Сремски Карловци 120.000,00 

Научијада 2020 Научно-образовни центар за децу и младе (НОЦДМ) 170.000,00 

" ИСТРОС"  Удружење" Лого Педика 250.000,00 

"Школа за све нас" Центар за учење и културу - Пленум, Нови Бечеј 181.500,00 

Одрживи развој , заштита и унапређивање животне 

средине 
Еколошко образовни центар "ЕКОС", Параћин 180.000,00 

" Квалитно образовање за све-Подршка школама у 

превенцији осипања ученика из осетљивих група из 

образовног система" 

Удружење грађана " Мудролије" 132.000,00 

Школа одрживог развоја за средњошколце "Образуј 

се" 

Центар за едукацију и друштвену еманципацију младих 

( ЦЕДЕМ) Београд 
200.000,00 

Приручник "Бајке у образовању и васпитању" Друштво школских библиотекарa Србије, Београд 125.000,00 

" Ко рециклира- штеди" Удружење грађана Еко око, Горњи Милановац 85.000,00 

Заштитом и очувањем животне средине до одрживог 

развоја општине Брус: Будућност то смо Ми млади, а 

брус је наш Дом, чувајмо га и развијајмо Сви Заједно 

Локална Кућа Развоја Брус, Брус 200.000,00 

"Да се никад не заборави, Холокауст, да се никад не 

понови - музика пише сећања против предрасуда, 

дискриминцаије, расизма, антисемитизма, за 

толеранцију" 

Српско-јеврејско превачко друштво, Београд 145.000,00 



"Одрживи развој у образовању" Образовно креативни центар, Бор 135.000,00 

"Заједно кроз основно образовање" Ромска иницијатива младих " Gypsy soul", Бор 250.000,00 

ЕВО- Енергија, Вода, Отпад - учимо се одрживом 

развоју у школама 
Фондација ДАНА, Пожаревац 245.000,00 

Светионик знања Асоцијација за афирмацију културе, Београд 245.000,00 

"Образовни круг 3: влашки и румунски" УГ "Дечја радост", Зајечар 180.000,00 

Савремени приступ учењу преко платформе www.e-

nastavva.com 

ЕМИЦ - Едукативно, маркетиншко информативни 

центар, Врбас 
245.000,00 

Образовање за одрживи развој Еколошко друштво "Бујановац", Бујановац 245.000,00 

ЕКО ЦЕНТАР ДРИНУИМ 
Образовање за одрживи развој је наша друштвена 

мрежа 
245.000,00 

У разликама је наша сличност Удружење Колибрићи 250.000,00 

"Семе врлине у плод вештине" 
Подружница педагога основних школаЈужнобачког 

округа, Нови Сад 
250.000,00 

Промишљањем до одрживог развоја 
Удружење грађана за демократију и грађанско 

образовање "ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ" 
245.000,00 

"Родно читање бајки" Центар за урбани развој, Београд 200.000,00 

" Моје образовање је моја моћ" Удружање грађана"Иницијатива младих", Опово 150.000,00 

Друштвено и финансијско образовање за активно 

укључивање у заједницу 
Помоћ деци 245.000,00 

" Одабери своју будућност" 
Асоцијација за подршку науке, културе и 

уметности"Noumena",Младеновац 
210.000,00 

Образовање за одрживи развој 
Удружење " АГРОНЕТ" -Центар за образовање и 

истраживања, Београд- Земун 
245.000,00 

http://www.e-nastavva.com/
http://www.e-nastavva.com/


Београдска Авантура Едукација за 21 век, Београд 150.000,00 

Play 2, Корак по корак Солидарност, Сремска Митровица 200.000,00 

Дечије игре без границе Асоцијација "Спорт за све" 80.000,00 

" Образовање није ствар појединца" Удружење стручних сарадника" Одрастање", Врање 150.000,00 

" Да дете свако заволи школу лако" Учитељско друштво Пчињског округа, Врање 150.000,00 

Дизајн ПРО 

 

RE: Craft кластер за ревитализацију старих заната у 

Србији, Београд 
100.000,00 

"Буквар ромског језика за извођење наставе на 

ромском језику" 

УГ "Новинско информативна агенција Рома (НИАР), 

Београд 
150.000,00 

"Млади и њихова права у радном односу" Удружење младих" Омладински кутак", Ниш 130.000,00 

Одрживи развој младих 

 

„Иновативни центар за развој друштва", Врњачка Бања 
100.000,00 

Савремени приступ учењу преко платформе www.e-

nastavva.com 

ЕМИЦ - Едукативно, маркетиншко информативни 

центар, Врбас 
150.000,00 

"Едукација о одрживости - корак до одрживости" Савез извиђача Србије 150.000,00 

Терапијско јахање-психосоцијална подршка деци 

предшколског и основношколског узраста која 

наставу похађају по прилагођеном програму 

Удружење грађана за развој и унапређивање 

терапијског педагошког и рекреативног јахања 

Грива,Сомбор 

120.000,00 

Програм едукације младих о здравом стилу живота и 

очувању животне средине 
Центар за пословне тренинге, Београд 150.000,00 

 
Удружење грађана " Старатељ" 100.000,00 

800 година традиције државе и цркве Удружење наставника "Доситеј Обрадовић" Београд 200.000,00 

http://www.e-nastavva.com/
http://www.e-nastavva.com/


ЕСО школа  Друштво интелектуалаца Браћа Тан, Бечеј 200.000,00 

" Звони крећемо!" Удружење грађана  Солидарност , Сремска Митровица 130.000,00 

"Heritage Hubs" Центар за урбани развој 100.000,00 

Планета се облачи слојевито- обуке и приручник за 

интегративно и искуствено учење о свету и човеку 

Удружење грађана "Повратак природи- Грађнски форум 

за екологију и културу", Београд 
100.000,00 

Еколошко образовање - ЕКОтопија 2020. 
Еколошко удружење фанова кампова ( Eko fun камп), 

Крагујевац 
150.000,00 

Мали буквар музичких инструмената Центар за децу и омладину Врњачка Бања 100.000,00 

Вокални етно- фестивал младих ВЕФ 2020  

  
Креативно удружење "Него" Неготин 80.000,00 

Научна конференција "Смедерево- еколошки град 4"

  
Локални еколошки покрет, Смедерево 65.000,00 

 

Изабрани подносиоци програма су добровољне и невладине недобитне организације у области образовања и васпитања 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 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/2018 и 72/2019 ) обезбеђена су средства за 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Глава 26.0 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Програм 2001 - Уређење, 

надзор и развој свих нивоа образовног система, Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Пројекат 4011 - Подршка 

пројектима од значаја за образовање, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, у расположивом износу од 

8.850.000,00  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 

Еко Филм Фест Храбро срце Левче, Рековац 

Бука- Казна за уши! Удружење грађана ГМ Оптимист, Горњи Милановац 

КРОС РТС-а Ми различити: трчимо и чувамо природу да 

би она чувала нас 
Савез атлетских талената Србије " Александар Петровић", Инђија 

Чаробна шума пријатеља Сејачи среће, Варварин 

"Едукација наставног особља за извођење наставе на 

ромском језику" 
УГ "Новинско информативна агенција РОма (НИАР), Београд 

"Сигурним корацима у срећнију будућност" Невладино недобитно удружење грађана " Сејачи среће", Варварин 

Еколошко звонце Друштво учитеља Рађевине, Крупањ 

"Покрену своју будућност" Међународна организација студената АИЕСЕС Србије, Београд 

Лола-језик ненасиља ДОР-Центар за креативну едукацију и уметност 

Помозимо природи Еколошки покрет Паланке 

Заједно ефикасније ка успешној инклузији деце са 

сметњама у развоју 
Хуманитарно друштво Бетхесда, Бачка Топола 

Културно благо као ресурс: радионице о начелима 

одрживости у културном наслеђу за основце  из 

мултиетничких средина 

Европса Ностра Србија 



"Шта се згоди кад се знање усвоји" Удружење грађана" Аутизам говори срцем", Сремска Митровица 

" Школа је твој пут" Удружење грађана" Социетас", Београд 

Савремене технологије у индустријској производњи Одрживи простор- ОП, Београд 

" Завршимо средње школе" Центар за едукативно укључивање-ЦЕУ центар" 

Сајам различитости Удружење грађана" Храбро срце Левча", Рековац 

" За срећније детињство сваког детета" Ромско удружење жена-Руж Браничевског округа, Костолац 

"Филм у школским клупама" Удружење" Филм клуб", Прокупље 

"Одрживи развој  - образовање за заједничку будућност" УГ "Златиборски округ", Чајетина 

"Звоно звони на узбуну" Удружење "Сунчев зрак", Ражањ 

"Образовање је моћ" Удружење за еманципацију Рома"КХАМ", Трстеник 

Удружење „Libertas” „Интерактивне радионице за средњошколце – ИТ знање за успех на 

тржишту“ 

Удружење „Креативна педагогија“ „Водич за ментално здравље - депресивност адолесцената и 

педагошке интервенције“ 

Удружење „ КУЛТУРНАУТ“ 
Центар за креативну децу и младе- „Путовање кроз време“ 

Удружење „ КУЛТУРНАУТ“ 
Центар за креативну децу и младе- „ Културнаут у твом крају“ 

Удружење параплегичара мачванског округа 
„ Још увек возим“ 

Научно-образовни центар за децу и младе 
„Зелено иновациони пројекат у образовању- ЗИПО“ 



Центар за развој образовања и културе 
„ Развијена социјална и емоционална интелигенција0= успешно дете“ 

Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ 

ДЕЧИЈЕ ИГРЕ 
“Деца могу“ 

Савез удружења бораца народно ослободилачких ратова 

Града Врања ( СУБНОР Врање) 
„ЧУВАЈМО СРПСКУ ИСТОРИЈУ“ 

Културно уметничко друштво „ Соко“ Инђија 
„ У круг, у круг, играмо фолклор ја и друг“ 

Радио – клуб „ Смедерево“ 
„Млади конструктори“ 

Радио – клуб „Нови Београд“ 
„Хоћу да постанем радио-аматер!“ 

Удружење војвођанских учитеља 
„Чувај своје здравље“ 

Друштво интелектуалаца Браћа Тан 
“ЕCO ШКОЛА“ 

Регионална грађанска унија 
„ Моја сигуран свет“ 

Удружење физичара „Омега „Ниш 
Зимски камп физике „Сокобања“ 

Центар за развојну политику 
„ Учи и играј се кроз ИТ“ 

Центар за развојну политику „ Промоција анимације и филма као наставног средства и 

оспособљавање запослених у образовању за њихову израду и 

примену“ 

Образовно креативни центар „ Конференција наставника, стручних сарадника и васпитача – онлајн 

дидактика“ 

Друштво учитеља Рађевине “ Кад су зуби здрави, осмех је прави“ – едукација деце и родитеља у 

побољшању и унапређивању оралног здравља, кроз радионице и 

примену веб алата“ 

Радио клуб „ Тимок“ 
„У корак са новим технологијама“ 



Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор Књижевни годишњак Гимназије „Вељко Петровић“ у функцији 

неговања мултикултуралности у региону 

Земунска гимназија 
Недеља филозофије „Мислим- дакле постојим“ 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18) и  Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 

95/2018 и 72/2019) расписан је Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које реализују удружења број: 451-02-2590/2019-01, донет 23.09.2019. 

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: 451-02-2590/2019-01, од 19.09.2019. 

године. 

Конкурсна комисија за утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години 

које реализују удружења размотрила је пријављене програме према критеријумима и мерилима које утврђује 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 97 програма, за доделу дотација предлаже се 52 програма.  

 

Поука о правном средству: Учесници конкурса имају право приговора на Листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на мајл 

адресу : konkursnvo2019@mpn.gov.rs . 

 


