
 

 

Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ  

Број: 451-02-01083/1/2022-07  

Датум: 20. децембар 2022. године  

Б е о г р а д   

Немањина 22-26  

 

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 и 47/18), Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 

10/19 и 129/21 ), Закона о задругама ("Службени гласник РС", бр. 112/15) и Правилника о 

ученичким задругама ("Службени гласник РС", број 96/21) министар просвете 

 

 

О Д Л У К У 

о избору установа за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада 

ученичких задруга у Републици Србији 

 

I 

 

 Додељују се финансијска средства за набавку машина и опреме за рад ученичких 

задруга које су основале установе у складу са Правилником о ученичким задругама, следећим 

подносиоцима: 

 

 

Ред. 

бр. 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 
МЕСТО НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ОДОБРЕН 

ИЗНОС У 

РСД 

1. 
Основна школа „Аца 

Синадиновић“ 

Алексинац, 

Лоћика 
Набавка опреме 398.000,00 

2. 
Основна школа 

„Бранислав Петровић“ 

Чачак, 

Слатина 

Израда резаних и гравираних 

употребних предмета 
390.000,00 

3. 
Основна школа 

„Надежда Петровић“ 

Велика 

Плана 
„Ваш слоган – наша штампа“ 400.000,00 

4. 
Основна школа 

„Надежда Петровић“ 

Сићево, 

Нишка 

Бања 

Плотер – ђачке креативности 

промотер 
399.600,00 

5. 

Школа за основно и 

средње образовање 

„Царица Јелена“ 

Палилула, 

Ниш 
Штампарија „Сунцокрети“ 398.112,00 

6. 
Основна школа 

„Бранко Радичевић“ 
Смедерево Креативни задругари 397.500,00 

7. 

Основна школа  

„IV краљевачки 

батаљон“ 

Краљево 
Грнчарство – уметност и 

занатство 
400.000,00 



8. 
Основна школа 

„Јездимир Трипковић“ 

Латвица, 

Ариље 

Набавка дигиталних урађаја за 

унапређења рада секција 

Ученичке задруге „Латица“ 

(Новинарске, Филмско-

фотографске секције и секције 

Хобика) 

400.000,00 

9. 
Основна школа  

„1. мај“ 

Вртогош, 

Врање 
На крилима Ластавице 349.800,00 

10. 
Основна школа 

 „Меша Селимовић“ 
Нови Пазар Знањем до предузетништва 392.950,00 

11. 
Основна школа 

„Станислав Бинички“ 

Јасика, 

Крушевац 
Креативна радионица 210.000,00 

12. 
Основна школа 

 „Вук Караџић“ 

Црвенка, 

Кула 

Набавка машина и опреме за рад 

кројачке секције Ученичке задруге 

„Булка“  

380.306,23 

13. 
Основна школа 

 „Мића Стојковић“ 

Умчари, 

Гроцка 

Oпремање ђачке кухиње у оквиру 

Ученичке задруге 
399.996,00 

14. 
Основна школа 

„Светозар Марковић“ 
Врање Од идеје до производа 332.724,00 

15. 
Основна школа 

„Матија Губец“ 

Доњи 

Таванкут, 

Суботица 

Набавка опреме и материјала за 

развој и промоцију ученичког 

предузетништва 

383.028,00 

16. 
Основна школа 

„Петефи Шандор“ 
Бечеј 

Дајемо вам снажна крила како би 

вам лица увек насмејана била 
391.938,90 

17. 
Основна школа  

„Јован Јовановић Змај“ 
Свилајнац 

Ласерски змај – унапређење 

Змајеве 3Д штампарије 
372.500,00 

18. 
Основна школа  

„Јован Јовановић Змај“ 

Брус, 

Крушевац 

Опремање задруге за потребе 

производње украсних картонских 

кеса 

310.244,76 

19. 
Основна школа  

„Лела Поповић“ 

Миљковац, 

Ниш 
Медена ливада 391.010,00 

20. 
Основна школа 

 „Лазар Саватић“ 

Земун, 

Београд 
Школа – чувар природе 395.201,00 

21. 
Основна школа 

 „Петар Радовановић“ 
Злот, Бор Веште руке младих задругара 400.000,00 

22. 
Основна школа 

„Бранко Радичевић“ 

Габровац, 

Ниш 

Набавка машине и опреме за 

израду и гравирање етно-сувенира 
389.466,00 

23. 
Основна школа  

„Јован Јовановић Змај“ 
Врање Глава, срце, рука 376.580,00 

24. 
Основна школа 

„Живко Томић“ 

Доња 

Шаторња, 

Топола 

Велики атеље у малим рукама 400.000,00 

25.  
Основна школа 

„Сестре Радовић“ 

Белосавци, 

Топола 
Дечја радионица 399.999,00 

26. 
Основна школа  

„Јован Поповић“ 
Нови Сад Качкет је увек у моди 372.450,00 

27. 

Школа за основно и 

средње образовање са 

домом „Вук Караџић“ 

Сомбор Пчелицин орнамент 378.000,00 



28. 
Основна школа  

„II шумадијски одред“ 

Марковац, 

Велика 

Плана 

Фотографија-потврда присуства 400.000,00 

29. 
Основна школа 

„Бранко Радичевић“ 

Разбојна, 

Брус 

„Наша мала кухиња – набавка 

кухињских апарата“ 
380.000,00 

30. 
Основна школа 

„Душан Поповић“ 

Белушић, 

Рековац 

Набавка пољопривредних 

производа за плетеењ корпи од 

прућа (врбе) 

200.000,00 

31. 
Основна школа  

„Ратко Јовановић“ 

Крушчица, 

Ариље 
Дај да пипнем 378.000,00 

32. 

Основна школа  

„Петар Петровић 

Његош“ 

Зрењанин 
Новом опремом до будућих 

предузетника 
340.000,00 

 

 

II     

 

 Изабране установе (подносиоци пројекта), за које ће бити опредељена средства су 

основне школе са седиштем на територији Републике Србије, које имају основану ученичку 

задругу, која је уписана у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга, 

Агенција за привредне регистре, а које су благовремено доставиле пријаву са потребном 

документацијом, на основу које је утврђено да испуњавају објављене критеријуме за доделу 

финансијских средстава.  

 

 

 III     

 

  Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину обезбеђена су средства за 

реализацију програма 2003 - Основно образовање, Функција 910 - Предшколско и основно 

образовање, ПЈ 4005 - Подршка раду ученичких задруга у основном образовању 512 -Машине и 

опрема у износу од 12.000.000,00 динара.   

  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 дужна је да Министарству просвете 

подноси извештај о утрошку финансијских средстава, у року од три месеца од добијања 

средстава.  

 

 

 IV 

 

 Министарство просвете закључиће са подносиоцима пројекта наведеним у тачки I 

ове одлуке уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.  

 

 

 

 

 

 

 



V 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 23. став 2. Закона о државној управи, прописано је да министар представља 

министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује 

о другим питањима из делокруга министарства. 

 Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину обезбеђена су средства за 

реализацију програма 2003 - Основно образовање, Функција 910 - Предшколско и основно 

образовање, ПЈ 4005 - Подршка раду ученичких задруга у основном образовању 512 -Машине и 

опрема у износу од 12.000.000,00 динара.  

 На основу овлашћења из Закона, расписан је Јавни позив за подношење пријава 

установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу 

финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга.  

                        Позив је објављен на званичној интернет страници Министарства просвете. 

 Министар просвете образовао је Комисију за вредновање и рангирање пријављених 

предлога пројеката установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији 

за доделу финансијских средстава у циљу унапређења услова рада ученичких задруга у 

Републици Србији, Решењем број 451-02-01083/1/2022-07, од 12. децембра 2022. године. 

 Комисија је размотрила пријављене предлоге пројеката установа према 

критеријумима који су утврђени Јавним позивом, водећи рачуна да предложени пројекти 

доприносе проширењу материјалне основе рада ученичке задруге и омогућавају континуирани 

развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова 

задруге. 

 

 

  

  

  

  

 МИНИСТАР 
  

 Бранко Ружић 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


