РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон, 47/18),а у вези са Законом о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20), Законом о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19), Законом о
задругама ("Службени гласник РС", број 112/15) и Правилником о ученичким
задругама ("Службени гласник РС", број 96/21)

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава установа које остварују основно образовања и
васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради
унапређења услова рада ученичких задруга
1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за
подношење пријава за доделу финансијских средстава установама које врше делатност
основног образовања и васпитања у Републици Србији у складу са чланом 89. Закона о
основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: установе) у циљу опремања
ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију
предложеног програма (у даљем тексту: Пројекта) ученичке задруге, као и за набавку
машина и опреме за рад ученичких задруга.
2. Циљ јавног позива је унапређивање рада ученичке задруге.
3. Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се
развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и
јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о
властитим интересовањима и могућностима. Ученичка задруга реализацијом програма,
набавком одговарајућих машина, опреме и средстава за рад и примереним методичким
поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и
способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова задруге.

4. Област у којој је планирана финансијска подршка:
Установе које имају основану ученичку задругу у складу са Правилником добијена
финансијска средства могу да искористите за куповину машина и опреме за рад
ученичке задруге у складу са Пројектом који предложе.
5. Учесници позива могу бити:
Установа (која врши делатност образовања и васпитања у основном образовању и
васпитању – основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа, основна
школа за образовање одраслих и основна школа за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом) са седиштем на територији Републике Србије, која има основану
ученичку задругу, а која је уписана у регистар који води орган надлежан за послове
регистрације задруга, Агенција за привредне регистре. Ученичка задруга мора бити
основана у складу са Правилником о ученичким задругама ("Службени гласник РС",
бр. 96/2021). Предност за додељивање средстава по овом јавном позиву има установа
која није у претходној школској години добила средства по истом основу.
На јавни позив могу да се јаве установе које су основале ученичке задруге у
складу са Правилником о ученичким задругама (у даљем тексту: Правилник) и
установе које су основале ученичке задруге у периоду до доношења Правилника и
ускладиле свој рад са Правилником о ученичким задругама.
Једно правно лице (установа) може да поднесе једну пријаву за доделу
финансијских средстава, по овом позиву.
6. Учесници позива обавезно достављају следећу документацију:
1) Пријаву на јавни позив, попуњену и оверену од стране одговорног лица
(образац бр. 1);
2) Образац за писање предлога пројекта којим се образлаже потреба и начин
коришћења машина, опреме и средстава за рад (образац бр. 2);
3) Образац буџета за набавку машина, опреме и средстава за рад (образац бр. 3);
4) Референце – учешће у пројектима у последњих пет година који су за циљ
имали унапређивање рада ученичке задруге;
5) Извод о подацима уписаним у Регистар код Агенције за привредне регистре.
7. Критеријуми за расподелу средстава:
1) квалитет предлога пројекта: циљ, компетенције ученика које пројекат развија,
обухват задругара, активности током пројекта и временска динамика
реализације, потребни материјали, очекивани исходи пројекта, начин праћења и
вредновања ефеката пројекта.
2) учешће у пројектима у последњих пет година који су за циљ имали
унапређивање рада ученичке задруге
3) одрживост предлога пројекта.
7. Листу вредновања и рангирања пријављених предлога пројеката установа
утврђује Комисија, чије чланове именује министар просвете, науке и технолошког
развоја.
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Комисија има задатак да утврди листу вредновања и рангирања пријављених
предлога пројеката установа у року који не може бити дужи од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава на јавни позив.
8. Одлуку о избору установа којима се додељују финансијска средства доноси
министар.
Одлука министра се доноси на основу листе вредновања и рангирања
пријављених предлога пројеката установа.
Oдлука из става 1. ове тачке објављује се на званичној интернет страници
Министарства.
9. Средства за реализацију јавног позива за подношење пријава установа које
остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији
за доделу
финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга, које су
основале установе у складу са Правилником, као и установе које су основале ученичке
задруге и ускладиле свој рад са Правилником о ученичким задругама обезбеђена су у
буџету Републике Србије у износу од 12.000.000,00 динара.
Имајући у виду тачку 5. овог јавног позива опредељује се из буџета Републике
Србије функција 910 – Предшколско и основно образовање, програм 2003 – Основно
образовање, пројекат 4005 – Подршка раду ученичких задруга у основном образовању,
економска класификација 512 – Машине и опрема, средства у износу од 4.000.000,00
динара за реализацију јавног позива.
За установе које до сада нису добиле средства по јавном позиву Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, за унапређење услова рада ученичких задруга
опредељују се средства, у складу са вредновањем и рангирањем предлога пројеката, у
износу до 400.000,00динара.
За установе које су у претходном периоду добиле средства по јавном позиву
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за унапређење услова рада
ученичких задруга опредељују се средства, у складу са вредновањем и рангирањем
предлога пројеката, у износу до 200.000,00 динара
10. На основу Одлуке о избору установа, у складу са средствима која су одобрена
за реализацију пројекта 4005 – Подршка раду ученичких задруга у основном
образовању 512 – Машине и опрема, Министарство закључује уговор/уговоре којима се
уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
Пренос одобрених средстава врши се у складу са прописима којима се уређује
пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Корисник средстава, као уговорна страна дужан је да Министарству поднесе
извештај о утрошку финансијских средстава, у року од три месеца од добијања
средстава.
11. Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној и
електронској форми у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на званичној
интернет страници Министарства.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

На коверти је неопходно назначити:
Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно
образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава
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ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати), Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Сектор предшколско и основно образовање и
васпитање, Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VI, Крило Ц, Канцеларија 22.
За подношење пријаве електронском поштом адреса је: osnovno@mpn.gov.rs
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Подносиоци пријава сами сносе трошкове припреме и подношења својих пријава.
Напомена: Предата документација се не враћа подносиоцима.
За додатне информације позвати број телефона 011/3631822.
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