
  
 Република Србија 

 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 Број: 401-00-00296/2020-20 

 Датум: 16.10.2020. године  

 Београд 

 Немањина 22-26 

 

На основу члана 9. 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 тачке 8. Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2020. години 

број: 401-00-00296/2020-20, од 01.09.2020. 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 

значајних за образовање која реализују удружења у 2020. години, коју је именовао министар Решењем број: 401-00-00296/2020-20 од 

07.09.2020. године, 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 ЗНАЧАЈНИХ ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2020. ГОДИНИ  

 

 

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 значајних за образовање која реализују 

удружења у 2020. години, утврдила је: 

 

Листу програма за која се додељују средства: 



 
НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОДОБРЕН ИЗНОС У РСД 

„Активна деца Ниша – примена модела  

спортских и активности у природи ради 

повећања толеранције и елиминисање родних и 

других стереотипа, као и агресије ученика 

основних школа“ 

Удружење педагога физичке културе, Ниш 450.000,00 

„Бави се спортом, буди здрава“ Институт за женски спорт, Београд 750.000,00 

„Билингвалне СТЕМ научнице“ Удружење грађана „руСТЕМ“, Руски Крстур 135.000,00 

„Ближи знању на даљину“ Удружење особа са инвалидитетом; Савез 

слепих Србије, Београд 

450.000,00 

„Дигитална школа за све нас“ Центар за учење и културу – ПЛЕНУМ, Нови 

Бечеј  

200.000,00 

„Е-дукација" Асоцијација за подршку науке, културе и 

уметности "NOUMENA", Младеновац 

200.000,00 

„Едукације на мађарском језику на кајењем 

северу Баната" 

Удружење "За бољи Нови Кнежевац", Нови 

Кнежевац 

350.000,00 

„Индивидуална одговорност - етички 

императив" 

Унија еколога УНЕКО, Београд 200.000,00 

„Иновативно образовање за одрживу 

будућност" 

Европски студентски форум на Факултету 

политичких наука, Београд 

450.000,00 

„Јачање језичних компетенција васпитача, 

учитеља, наставника и професора који 

васпитно-образовни и образовно-васпитни рад 

изводе на хрватском језику" 

Хрватско просвјетно друштво "Бела Габрић", 

Суботица 

265.000,00 



„Квалитетније грађанско образовање и 

васпитање на даљину" 

Образовно-развојни центар "Међу нама", 

Београд 

200.000,00 

„Корак ка каријери" Савез студената Машинског факултета, 

Београд 

450.000,00 

„Креативна екологија - приручник за васпитаче 

и родитеље" 

Удружење грађана "Звончица", Београд 250.000,00 

„Мултивизија за дигиталну наставу у школама 

Србије"  

Фондација ДАНА, Пожаревац 200.000,00 

„Мултимедија као помоћно наставно средство" Македонско удружење новинара - МАК-

ИНФО, Панчево 

120.000,00 

„Настава на даљину преко платформе www.e-

nastava.com“ 

Удружење грађана ЕМИЦ - Едукативно, 

маркетиншко, информативни центар из Врбаса 

300.000,00 

„Образовање за одрживи развој кроз практична 

упутства" 

Истраживачки центар за одбрану и безбедност, 

Београд 

230.000,00 

„Обука за наставнике који предају македонски 

језик са елементима националне културе. 

Образовање и реализација васпитно образовне 

делатности у комбинованим одељењима" 

Македонско удружење новинара - МАК-

ИНФО, Панчево 

100.000,00 

„Одрживи развој за средњошколце - онлајн 

школа и вршњачка едукација" 

Центар за едукацију и друштвену 

еманципацију младих- ЦЕДЕМ, Београд 

250.000,00 

„Оснаживање наставника у основним школама 

за наставу  на словачком језику" 

Асоцијација словачких педагога, Бачки 

Петровац 

300.000,00 

„Планета се облачи слојевито део 2– обуке и 

штампање приручника за интегративно и 

искуствено учење о свету и човеку" 

Удружења грађана – „Повратак природи – 

Грађански форум за екологију и културу“, 

Београд 

200.000,00 



„Подршка настави на даљину помоћу 

интерактивног онлајн курса за наставнике“ 

Удружење е-Регија, Суботица 450.000,00 

„Подршка образовању за одрживи развој" Фондација за еколошке акције Green Limes, 

Нови Бановци 

200.000,00 

„Пут ка успеху! - Увод у предузетништво - 

двојезични (српско/мађарски) онлајн 

информаивни програм за средњошколце" 

Фондација "Pro Scientia Naturae", Сента 450.000,00 

„Средњошколска академија одрживог развоја – 

Учи. Размисли. Покрени се.“ 

Унија средњошколаца Србије, Београд 250.000,00 

„Српско-мађарско пријатељство - SZERB-

MAGYAR BARTATSAG" 

Удружење грађана "Хуњади Јанош- Јанко 

Сибињанин", Београд 

450.000,00 

„Унапредимо процес образовања припадника 

чешке националне мањине" 

Школа плус "Доситеј Обрадовић", Бела Црква 250.000,00 

„Учимо заједно мађарски! Онлајн курс за 

подстицај наставе и учења мађарског језика у 

Србији“ 

Удружење е-Регија, Суботица 550.000,00 

„Фер-плеј са терена пренеси на живот“ Институт за женски спорт, Београд 750.000,00 

„Хрватски језик са елементима националне 

културе-упознај и воли своје, поштуј туђе" 

Удружење "Наша дјеца", Суботица 350.000,00 

Дигитални додатак за уџбеник „Буњевачки 

језик са елементима националне културе“ за 5. 

и 6. разред 

Буњевачки едукативни и истраживачки центар 

„Амброзије Шарчевић“, Суботица 

250.000,00 

 

II 

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 2020. годину („Службени гласник РС“, број 84/2019 и Уредбе о изменама општих прихода и 

примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“ број 60/2020) 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 10.000.000,00 динара. 

 

 

IV 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључиће са изабраним подносиоцима програма уговоре о утврђивању 

међусобних права и обавеза.  

 

V 

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 значајних за образовање која реализују 

удружења у 2020. години, утврдила је и: 

 

Листу програма за које се не додељују средства: 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

„Креативност за бољу будућност“ Научни центар за креативни развој „Ideall“, Нови Сад 

„Едукативне шетње са културнаутом“ Удружење „Културнаут“- Центар за децу и младе, Београд 

„Маску сложи у канту одложи“ Удружење грађана „Ризница идеја“, Бор 



„Разрада наставних Планова и програма за средњу школу 

за изборни предмет – Буњевачки језик са елементима 

националне културе“ 

Буњевачки едукативни и истраживачки центар „Амброзије 

Шарчевић“, Суботица 

„Учимо о нашим правима“ Филм клуб „Прокупље“, Прокупље 

„Чујем, видим, значи ту сам“ Удружење грађана „Солидарност“, Сремска Митровица 

„Настава на даљину и на словачком језику - јер су нам 

наши ученици важни“ 
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад 

„ЕВО – Енергија, Вода, Отпад –  

учимо се одрживом развоју у школама Србије" 
Фондација ДАНА, Пожаревац 

„Онлајн курсеви о безбендости деце“ 
Удружење грађана ЕМИЦ - Едукативно, маркетиншко, 

информативни центар из Врбаса 

„Унапреди знање о одрживом развоју, климатским 

променама и животној средини" 
Амбасадори одрживог развоја и животне средине, Београд 

„Дани спорта и едукација“ Центар за едукације, одрживи развој и иновације, Београд 

„Саобраћајно васпитање и образовање деце узраста 

нижих разреда основних школа "сигуран смер - водич 

кроз основна правила саобраћаја" 

Удружење "Сигурне стазе", Бор 

„Саобраћајно васпитање и образовање предшколаца на 

територији града бора" 
Удружење "Сигурне стазе", Бор 

„46. Песничка сусретања деце и малдих Београда – 

Мемориал „Васка Јукић Маријановић“ 
Пријатељи деце Београда, Београд 

„Сусретања" Удружење грађана „Храбро срце Лавче“, Рековац 

„Образовни круг 4“ Удружење грађана „Дечја радост“, Зајечар 

„Активности грчке заједнице у Србији из области 

образовања за школску 2020/21 годину“ 

Удружење српско-грчког пријатељства ''Кантакузина'' за Подунавски 

округ Смедерево, 



„Дечја машта може свашта“ Центар за заштиту потрошача „Образовни потрошач“, Инђија 

„Мала школа екологије и одрживог развоја“ Удружење грађана „Екозон“, Јагодина 

„Едукација средњошколаца о колиматским променама" Удружење младих „Омладински кутак“, Ниш 

„Туризам – пасош мира“ Асоцијација едукатора за угоститељство и туризам, Нови Пазар 

„Саобраћајно васпитање и образовање предшколаца на 

територији општине Неготин" 
Удружење грађана "НГ Медиа", Неготин 

„Универзални идентитет музике за харфу у образовању 

младих за културно ангажовано друштво“ 
Удружење харфиста и пријатеља харфе Србије, Београд 

„Пливачи великог срца“ 
Удружење грађана "Сунце" за церебралну и дечију парализу јужно-

бачког округа Нови Сад 

„ARS LONGA“ Ученичка задруга "КнићКо", Кнић 

„Медији за грађане, грађани за медије: медијско 

описмењавање почиње из школе" 
Новосадска новинарска школа, Нови Сад 

„Одржавање школа – подршка реализацији наставе у 

средњим школама“ 
Удружење за унапређивање и заштиту животне средине, Нови Сад 

„Све птице овог света" 
Међународни центар књижевности за децу „Змајеве дечје игре“, Нови 

Сад 

„Негујемо културу ненасиља" Удружење ПолиАрт, Суботица 

„Шетња кроз Европску унију" Удружење ПолиАрт, Суботица 

„Оснаживање партнерства породице и предшколеске 

установе у време ванредне ситуације изазване Covid 19" 
Удружење "Анђели чувари", Ваљево 



„Екипна спортска такмичења -  Првенства студенткиња и 

студената Београда у кошарци, одбојци, рукомету и 

футсалу у 2020. години“ 

Универзитетски спортски савез Београда 

„Екипна спортска такмичења -  Куп такмичења 

студенткиња и студената Београда у кошарци, одбојци, 

рукомету и футсалу у 2020. години“ 

Универзитетски спортски савез Београда 

„Корак ка променама" Удружење грађана "Образовни импулс", Бечеј 

„Професионална оријентација у сеоским школама 

општине Пећинци" 
Удружење "Социо-екологично", Деч, Пећинци 

„Упишимо средње и високе школе" Центар за едукативно укључивање - ЦЕУ центар, Стара Пазова 

„Еколошко звонце“ Друштво учитеља Рађевине, Крупањ 

„Добар клик за прави линк" Удружење за друштвено укључивање "Наше Племе", Београд 

„Комуникацијске вештине тренера и родитеља као фактор 

превенције аберантног понашања младих фудбалера" 
Удружење за спорт и рекреацију "Олимпикс", Сремска Митровица 

„Спортске активностикао место родне 

(не)равноправности“ -Подршка развоју активности  на 

превенцији родних стереотипа и ризичних облика 

понашања кроз наставу физичког и здравственог 

васпитања и изборног програма грађанско васпитање 

ученика/ца  седмог и осмог разреда основне школе" 

Српски савез професора физичког васпитања и спорта - ССПФВС, 

Београд 

„Вртићи и школе Кнића - наша шанса за родну 

равноправност" 
Удружење "ОАЗА СИГУРНОСТИ", Крагујевац 

„Креативне радионице у Креастол Клубу“ КРЕАСТОЛ, Ада 

„Зелено сутра" Удружење грађана Еколошко друштво "Бујановац", Бујановац 



„Млади у матриксу" Удружење „Ариадне“ Нови Сад 

„Књижара, културни центар 21. века- Место генерацијске 

комуникације, добре праксе, бзђење интересовања младог 

човека у време Короне" 

Удружење грађана "Интерарт", Нови Сад 

„Образовање не сме да стане - право на образовање не сме 

да стане у време КОВИД-19" 
Пријатељи деце Србије, Београд 

„Наша деца наша радост" Удружење грађана "НАВИС", Београд 

„Неготински следбеници Стевана Мокрањца" Удружење "Егокулт", Неготин 

„Улични фестивал стваралаштва младих у доба короне" Удружење "Егокулт", Неготин 

„ЗаЈедно" Удружење грађана "Старт за децу", Земун 

„Култура успомена" Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу 

радиност "Наше руке", Београд 

„Млади и образовани - Наша будућност" Удружење "Ромско Срце", Крушевац 

„Календар Едукација Екологија Емпатија- КЕЕЕ" Удружење грађана "Концепт-Екологија-Енергија-Економија", 

Суботица 

„Научијада 2021" Удружење научно-образовни центар за децу и младе, Београд 

„Видовднски сусрети победника на Дрини" Друштво историчара Србије "Стојан Новаковић", Београд 

„Научна подршка настави историје на даљину" Друштво историчара Србије "Стојан Новаковић", Београд 

„Предузетништво за младе" Међународна организација студената AISEK Србија, Београд 



Прванационална и пета интернационална олимпијада  

ромског језика, креативности и културе говора и изложба 

"Роми и ромски језик (RROMANI ĆHIB) -  права ризница 

за образовање свих у различитости" 

Центар за интергацију и афирмацију Рома, Земун, Београд 

„Спортска такмичења - Куп такмичења студенткиња и 

студената Србије у кошарци, одбојци, рукомету и футсалу 

у школској 2020/2021. Години“ 

Српска универзитетска спортска федерација, Београд 

„Спортска такмичења - Првенства студенткиња и 

студената Србије у кошарци, одбојци, рукомету и футсалу 

у школској 2020/2021. години" 

Српска универзитетска спортска федерација, Београд 

„Студенти - промоција спорта и здравог начина живота 

студената" 

Спортски клуб ФСФВ, Београд 

„Вратимо децу на спортске терене" Кошаркашки клуб ФСФВ, Београд 

„Гол за здравље - важност бављења спортом за развој 

деце и младих са нагласком на ватерполо и омладине" 

Ватерполо клуб  ФЦФВ, Београд 

„УЧИМО ЗАЈЕДНО – Важност вежбања и пливања у 

развоју деце и млађих особа са инвалидитетом" 

Пливачки клуб "Борац", Чачак 

Превентивно-едукативне кампање са интер-активним 

радионицама о здрављу младих, одрживим стиловима 

живота,људским правима младих, култури разноликости, 

ненасиљу, дискриминацији младих са посебним освртом 

на епидемију дијабетеса код младих под геслом 

“Физичком активношћу и здравом исхраном победимо 

дијабетес” у 19 основних школа у Новом Саду 

Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Нови 

Сад 

„Шумадујске школе и вртићи - наша шанса за родну 

равноправност" 

Удружење "ОАЗА СИГУРНОСТИ", Крагујевац 

„Равноправно - Толерантно" Хуманитарно еколошка организација "Чепом до осмеха", Нови Сад 

„Унапређивање интеркултуралног образоваања" Удружење „Омладински грађански парламент Суботице“, Суботица 



КРОС РТС-а „ми различити“ Савез атлетских талената Србије „Александар Петровић“, Инђија 

„Веруј у себе, трчи и одбаци улицу“ Савез атлетских талената Србије „Александар Петровић“, Инђија 

„Дигитални алати за традиционалне занате” Re:Crafts- кластер за ревитализацију старих заната у Србији, Београд 

„Корак, игра, ти ја“ Удружење грађана „Солидарност“, Сремска Митровица 

„Корак ка родној равноправности“ Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа, Нови Сад 

Припрема, организација и реализација међународног 

такмичења из информатичке и рачунарске писмености 

„Дабар“ за школску 2020/21 

Информационе технологије – удружење професора Србије, Крушевац 

„Интерактивне радионице за средњошколце – ИТ знање 

за успех на тржишту“ 

Удружење „Либертас“, Нови Сад 

„Светионик знања" Асоцијација за афирмацију културе, Београд 

„Образовање за одрживи развој-циркуларна економија" Удружење "АГРОНЕТ", Центар за образовање и истраживања, 

Београд 

”Родна равноправност у вртићима - Ми можемо све!” Кућа родних знања и политика, Нови Сад  

„БЕОградска аванТУРА“ 

 
Едукација за 21. век, Београд 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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) и Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени 

гласник РС“, број 84/2019 и Уредбе о изменама општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради 

отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“ број 60/2020), Министарство 



просвете, науке и технолошког развоја је расписало Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2020. години, број: 401-00-

00296/2020-20, од 01.09.2020. године. 

Конкурс је објављен  на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е-Управе. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја образовао је Конкурсну комисију за утврђивање листе вредновања и рангирања 

пријављених програма, Решењем број: 401-00-00296/2020-20, од 07.09.2020. 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 значајнх за образовање која реализују 

удружења у 2020. години, 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 се додељују средства, као и Листу програма за које се не додељују средства. 

 

Од укупно пријављених 110 програма, за доделу средстава предлаже се 31 програм.  

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање које реализују удружења у 2020. години, 

објављује се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на порталу е-Управе.  

 

Поука о правном средству: Учесници конкурса имају право приговора на 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 

значајних за образовање које реализују удружења у 2020. години, у року од осам дана од дана објављивања, на мајл адресу: 

konkursnvo2020@mpn.gov.rs. 

 


