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УВОД
Фондација за младе таленте града Београда основана је 23. јуна 2015. године
доношењем Одлуке Скупштине града Београда (број: 6-526/15-С). У јануару 2016.
године званично је почела са радом и остварењем својих циљева.
Град Београд је, препознавши потребу да помогне младим талентима на подручју
главног града, основао Фондацију, која делује са мисијом да доделом наменских
новчаних средстава препозна потребе ученика и студената који се истичу у научном,
стваралачком и уметничком раду и да на конкретан начин подржи и помогне развој
њиховог талента.
Циљ Фондације је да споји друштвено одговорне компаније, које ће као донатори
новчано и саветодавно помагати рад наше организације са младим талентима, којима је
потребна таква врста помоћи за финансирање њихових прецизно дефинисаних потреба.
Фондација за младе таленте града Београда је једина фондација такве врсте у нашој
земљи која додељује једнократна наменска новчана средства за уметничка, спортска и
научна усавршавања и такмичења у иностранству. Поред тога Фондација помаже и при
куповини неопходне опреме која омогућава или доприноси даљем развоју или неговању
талената, а без које је појединац у немогућности или тежем положају за даље развијање
својих способности.
Фондација за младе таленте града Београда има седиште у Београду, ул. Драгослава
Јовановића бр. 2, (адреса за пријем поште је Трг Николе Пашића 6, канц. 218, 11000
Београд), матични број: 17884018, ПИБ: 109313891, чији је законски заступник
директор Фондације, Ана Зекавица. Фондације је радила сваког радног дана у 2016.
години са пуним радним временом од 07:30 до 15:30 часова.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Органе Фондације чине директор, Управни одбор, Надзорни одбор и Почасна
скупштина.
Директор Фондације је Ана Зекавица, мастер економије.
Директор Фондације заступа Фондацију и обавља остале послове у својству директора,
одговара за законитост и јавност рада Фондације, води послове Фондације сагласно
одлукама Управног одбора, подноси Управном одбору предлог Финансијског плана,
Завршног рачуна и Плана и програма Фондације за текућу годину, доноси Правилник о
систематизацији радних места у Фондацији, одлучује о другим питањима за која нису,
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статутом, законом или оснивачким актом, овлашћени други органи Фондације и обавља
друге послове у складу са законом, оснивачким актом и Статутом Фондације.
Директор за свој рад не прима новчану накнаду.
Управни одбор (У.О) има председника и 20 (двадесет) чланова. Управни одбор доноси
Статут и друге опште акте, одлучује о изменама и допунама Статута, доноси План и
програм рада и извештај о раду Фондације, доноси финансијски план и завршни рачун
Фондације, доноси Пословник о раду Управног одбора и Правилник о раду Фондације,
доноси Правилник о додели новчаних средстава, одлучује о начину коришћења
имовине Фондације, одлучује о висини накнада за рад стручних, финансијских и
административних служби Фондације, образује своја радна тела, даје сагласност на
Правилник о систематизацији радних места и обавља друге послове од интереса за
остваривање циљева Фондације, у складу са законом, оснивачким актом и статутом
Фондације.
Прва конститутивна седница У.О. одржана је 27. октобра 2015. године.
До дана предаје извештаја, одржано је 10 (десет) редовних седница Управног одбора, од
тога 9 (девет) у 2016. години.
Питања од значаја за рад У.О. ближе су регулисана Пословником о раду У.О.
Председник У.О. и чланови У.О. за свој рад не примају новчану накнаду.

Председник У.О:
1.
Нела Мићовић, директор Завода за заштиту споменика културе града
Београда,
Чланови У.О:
2.

Проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета,

3.

Стефан Шарић, архимандрит Српске православне цркве,

4.

Проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких наука,

5.
Проф. др Љиљана Мркић Поповић, редован професор Факултета драмских
уметности,
6.
Проф. др Нада Поповић Перишић, декан Факултета за медије и комуникације
Сингидунум,
7.

Проф. др Бранко Ковачевић, декан Електротехничког факултета,

8.

Мр. Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије,
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9.

Др Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ за друштвене науке,

10.

Др Миодраг Матицки, председник скупштине Вукове задужбине,

11.

Сања Лубардић, новинар „Студио Б“,

12.

Зефирино Граси, генерални директор „Политика а.д“,

13.
Љубивоје Ршумовић, књижевник, председник Културно просветне заједнице
Србије,
14.

Драгана Кузмановић , професор разредне наставе ОШ „Вук Караџић“,

15.

Шћепан Прашчевић, члан Савета Универзитета у Београду,

16.
РС,

Дана Гак1, секретар Одбора за културу и информисање Народне Скупштине

17.

Дејан Томашевић, потпредседник Кошаркашког савеза Србије,

18.

Весна Недељковић, помоћник министра просвете у МПНТР,

19.

Др Александар Главник, професор историје Математичке гимназије,

20.

Бојана Плавшић Дроњак, наставник у ОШ „Душко Радовић“ Сремчица,

21.

Александар Атанасијевић, одбојкашки репрезентативац Србије.

Надзорни одбор (Н.О) има председника и 2 (два) члана. Надзорни одбор врши надзор
над радом Фондације, расподелом средстава и о резултатима надзора обавештава
Управни одбор, Градско веће и по потреби Скупштину града, врши финансијску
контролу пословања Фондације и дужан је да најмање једном годишње подноси
извештај Градском већу и може Управном одбору предложити доношење одговарајућих
одлука у области материјалног и финансијског пословања.
Прва конститутивна седница Н.О. одржана је 23. новембра 2015. године.
До дана предаје извештаја одржано је 4 (четири) редовне седнице Надзорног одбора, од
тога 3 (три) у 2016. години.
Питања од значаја за рад Н.О. ближе су регулисана Пословником о раду Н.О.
Председник Н.О. и чланови Н.О. за свој рад не примају новчану накнаду.
Именована на седници Скупштине града Београда, 30. новембра 2016. године (Решење број: 112-874/16С), уместо Недељка Радосављевића, шефа Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима, разрешеног,
на лични захтев, на седници Скупштине града Београда 04. октобра 2016. године (Решење број: 118793/16-С).
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Председник Н.О:
1.
Снежана Тодоровић, помоћник секретара у Секретаријату за спорт и
омладине,
Чланови Н.О:
2.

Проф. др Бранислав Боричић2, декан Економског факултета,

3.

Др Ива Вуксановић, доцент на Економском факултету .

Почасна скупштина је саветодавно тело Фондације које промовише циљеве Фондације
и даје предлоге за њихово ефикасније обављање и даје предлоге ради унапређења
ефикасности и остваривања циљева Фондације.
Чланови Почасне скупштине су угледне јавне личности из друштвеног живота
Републике Србије које су се посебно истакле својим радом у областима науке, технике,
образовања, културе, уметности и спорта.
Сараднци Фондације
Сараднике Фондације чине технички секретар и волонтери Фондације.
Технички секретар обавља послове комуникације са субјектима, институцијама и
сарадницима, прима и шаље пошту, организује састанке, рад волонтера, пријем
странака, заказивање седница одбора, сређивање и архивирање пословне
документације, води запсиник на седницама и обавља остале поверене надлежности, у
договору са претпостављенима.
Технички секретар је Кристина Лукић, од новембра 2015. године.
Волонтери обављају административне, техничке и остале послове у договору са
сарадницима и директором Фондације. Волонтери потписују Уговор о краткорочном
волонтирању.
Волонтери су Давид Ђуровић, од 10. октобра 2016. и Весна Жижић од 07.11.2016.

Именован на седници Скупштине града Београда, 28. децембра 2016. године (Решење број: 112-1207/15С), уместо проф. др Драгана Ђуричина разрешеног, на лични захтев, на седници Скупштине града
Београда 28. децембра 2016. године (Решење број: 118-1206/15-С).
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НОРМАТИВА
Прва година рада Фондација огледа се у доношењу и усвајању круцијалних општих,
интерних и других аката Фондације, а ради стварања чрвсте, транспарентне и јасно
дефинисане правне основе, која представља подлогу за рад Фондације у 2016. а и у
свим наредним годинама њеног рада.
Међу значајнијим су:
1. Статут Фондације за младе таленте града Београда
Стаут Фондације донет је на конститутивној седници Управног одбора 27. октобра
2015. године.
Како је Фондација правно лице, основано од стане локалне самоуправе, Фондације се
води у јединственом Регистру фондова и фондација у Министраству културе и
информисања Републике Србије под редним бројем 84 (Решење број: 415-00-28/201502, ). Приликом регистрације, Министарство културе и информисања Републике Србије
упутило је усмену препоруку Фондацији о усаглашавању Статута Фондације са
Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, 88/10 и 99/11).
Управни одбор је донео Одлуку о изменама и допунама Статута 28. јануара 2016.
године (УО-4/2016). Статут Фондације није мењао фундаментална начела, већ је
већином допуњиван одредбама које су фалиле. Измењен и допуњен Статут објављен је
на огласној табли оснивача.
2. План и програм рада Фондације за младе таленте града Београда за 2016. годину
При сачињавању Плана и програма рада Фондације за младе таленте града Београда за
2016. годину, пошло се од циљева и делатности које су дефинисане Статутом
Фондације.
План и програм Фондације сачињен је, узимајући у обзир да је 2016. година прва
година деловања Фондације, ради остваривања основног циља и мисије Фондације, а то
је пружање помоћи талентованим ученицима, студентима и особама које се истичу у
научном и стваралачком раду до 30 година старости, са подручја града Београда.
Као главна активност у 2016. години планиран је први Конкурс Фондације за младе
таленте града Београда.
Планом и програмом Фондације дефинисани су основни постулати рада Фондације за
младе таленте града Београда:
→

Визија - помоћ младим талентима да остваре своје снове и пун потенцијал.
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→
Мисија - спојити друштвено одговорне компаније и талентоване младе
појединце са заједничким циљем да они развију своје таленте и дају допринос
уметности, науци, привреди и спорту.
→
Краткорочни циљеви: успешно спроведен први конкурс за доделу новчаних
средстава, подстицање других локалних самоуправа да оснују овакве фондације у својој
средини, организовање различитих школа током летњих месеци.
→
Дугорочни циљеви: стварање базе младих талената и праћење њихових успеха,
организовање годишњих конференција младих са учешћем успешних предавача,
промоција науке, спорта и уметности међу младима.
→
Улога Фондације: носилац промена у друштву и граду, да окупи што више
партнера за реализацију плана.
→
Вредности: одговорност, партнерство, изузетност, једнаки услови за све,
отвореност, поштовање.
→
Начела рада: транспарентност, једнаке могућности, ефикасност, ефективност,
професионалност.
3. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које
примењује правилник за микро и друга правна лица
Овим правилником уређују се организација рачуноводства, интерни рачуноводствени
контролни поступци, рачуноводствене политике за признавање и процењивање
имовине и обавеза, прихода и расхода, утврђују упутства и смернице за усвајање,
достављање и обелодањивање финансијских извештаја, одређују лица која су одговорна
за законитост и исправност настанка пословне промене, састављање и контролу
рачуноводствених исправа о пословној промени; уређује кретање рачуноводствених
исправа, утврђују рокови за њихово достављање на даљу обраду и књижење у
пословним књигама; уређује школска спрема, радно искуство и остали услови за лице
које је одговорно за виђење пословних књига и састављање финансијских извештаја, и
друга питања у погледу вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја
за која је прописано да се уређују општим актом у складу са Законом о рачуноводству
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2013, у даљем тексту: Закон), Правилником о начину
признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним
финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр.
118/2013, у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица).
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4. Финансијски план Фондације за младе таленте града Београда за 2016. годину
(ребаланс октобар)
Финансијски план Фондације за 2016. годину, састоји се из неколико главних целина и
то резимеа финансијског плана, стицање имовине и коришћење имовине, извори
финансирања у 2016. години, пореске обавезе за награде и новчане помоћи и од прилога
Финансијског плана, а то су:
-

структура реализованих и планираних донација
аналитика трошкова и извори/начин покривања трошкова
примери обрачуна пореза на доходак грађана

Након што су реализоване још неке донације, како се приближило расписивање
конкурса Фондације, било је неопходно извршити ребаланс Финансијског плана, што је
и учињено 13. октобра 2016. године.
5. Правилник о додели новчаних средстава –путем расписавња конкурсаФондације за младе таленте града Београда
Правилник дефинише услове, кориснике, категорије, критеријуме, као и начин и
поступак додељивања новчаних средстава талентованој деци и младима.
Најтеже је, свакако, било дефинисати таленат, пронаћи формални начин и систем
бодовања који би изванредан таленат позиционирао на врх ранг листе. Одлучили смо се
да сачинимо такав Правилник који ће додељивати бодове сам за себе, максимално
ограничавајући особу, која се користи Правилником (чланови Комисија), да има
простора за субјективност и субјективан осећај.
С обзиром на то, да сви Фондови и институције, новачане помоћи талентима додељују
након неког постигнутог успеха у виду једнократне новчане помоћи, ми смо одлучили
да идемо у смеру подстрека и подршке за даље развијање талента и највжније, да
средства буду унапред одређена наменом.
Према одредбама Правилника, Фондација путем конкурса додељује средства за:
1.
набавку неопходне опреме који омогућава и/или доприноси даљем развијању
талента
2.
помоћ за одласке на даља међународна такмичења (не постоји друга институција
или фондација која додељује новчана средства за то- једина могућност су им спонзори
или рефундација трошкова)
3.
помоћ за одласке на инострана индивидуална усвршавања, семинаре, обуке,
форуме...
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Конкурс се расписује посебно за сваку категорију, немамо обавезу да распишемо за све
три категорије истовремено, али у складу са расположивим средствима можемо
расписати и више Конкурса истовремено.
На основу овог Правилника Фондација препознаје следеће кориснике: основношколце,
средњошколце и студенте основних и мастер студија.
Исто важи за расписивање конкурса за кориснике, што и за категорије. Не морамо, а
можемо их расписати истовремено, из чега произилази да препознајемо девет типова
конкурса. То су:
1.

Конкурс за набавку опреме за основношколце,

2.

Конкурс за набавку опреме за средњошколце,

3.

Конкурс за набавку опреме за студенте основних и мастер студија,

4.

Конкурс за одласке на такмичења за основношколце,

5.

Конкурс за одласке на такмичења за средњошколце,

6.

Конкурс за одласке на такмичења за студенте основних и мастер студија,

7.

Конкурс за одласке на едукацију за основношколце,

8.

Конкурс за одласке на едукацију за средњошколце,

9.

Конкурс за одласке на едукацију за студенте основних и мастер студија.

Критеријуми, услови као и неопходна документација посебно су дефинисани и
конципирани за сваку од тих девет врста конкурса, па они уствари и предстваљају
поглавља овог Правилника.
Критеријуми су:
1. Таленат
•

уметност и стваралаштво,

•

спорт,

•

наука,

2. Социјално-економски статус породице
3. Успех у школовању
4. Припадност осетљивој друштвеној групи
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5. Изузетност
Дакле, једини условни критеријум од наведених је таленат. Односно, могу конкурисати
и они који не припадају осетљивој друштвеној групи, или нису социјално угрожени, али
они који то јесу добијају бодове у оквиру тих критеријума.
6. Маркетинг план Фондације за младе таленте града Београда за 2016. годину
(сајт, лого промо материјал)
Маркетинг план Фондације за младе таленте града Београда за 2016. годину
представља оквир у којем се крећу наше маркетиншке активности.
У Финансијском плану нису планирани велики новчани износи за улагање у
маркетиншке активности, у складу са једним од основних начела нашег рада, а то је
рационално трошење средстава.
Водили смо се тиме да „добра идеја продаје саму себе“, а с обзиром на то да је
Фондација недвосмислено добра идеја, на свима који учествују у раду Фондације је да
својим радом и својим расположим каналима на најбољи могући начин промовишу
Фондацију и буду њени главни амбасадори, поред младих талената.
С тога се, овај Маркетинг план, осврће на дефинисање интересних група Фондације, а
то су млади таленти с циљем да чују за Фондацију и конкуришу, затим друштвено
одговорне компаније, с циљем да подрже рад Фондације (материјално и/или
нематеријално) и трећа интересна група је, свакако, шира јавност.
7. Одлука о расподели новчаних средстава по категоријама Конкурса за доделу
новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града
Београда у 2016. години
Првом тачком Одлуке о расподели новчаних средстава по категоријама Конкурса
опредељујемо средства, у складу са Финансијским планом Фондације за 2016. годину у
износу од 16.435.000,00 бруто.
У другој тачки Одлуке их распредељујемо у три категорије конкурса и то:
•
За набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента укупан
износ од 6.000.000,00 рсд (словима: шестмилионадинара) бруто,
•
За учествовање на признатим такмичењима у иностранству укупан износ од
6.000.000,00 рсд (словима: шестмилионадинара) бруто,
•
За учествовање на различитим образовним камповима, радионицама,
едукацијама
укупан
износ
од
4.435.000,00
рсд
(словима:
четиримилионачетристотридесетпетхиљададинара) бруто.
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Одлука је донета 04. новембра, када је и расписан Конкурс Фондације. Након
разматрања пријава од стране Комисија, у оквиру друге и треће категорије недодељена
средства пребачена су у категорију у којој је остало кандидат који испуњавају услове, а
нису им додељена средства, а то је категорија конкурса за доделу новчаних средстава
талентованим ученицима средњих школа ради набавке неопходне опреме која
омогућава и/или доприноси даљем развоју талента Одлуком о прерасподели новчаних
средстава по категоријама конкурса. Поменута Одлука, донета је 13. децембра 2016.
године, када су и утврђене коначне ранг листе Конкурса.
8. Упутство за спровођење Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим
ученицима средњих школа са територије града Београда у 2016. години
Овим Упутством ближе се уређује спровођење Конкурса за доделу новчаних средстава
ученицима средњих школа са територије града Београда 2016. године, а у вези
Правилника о додели новчаних средстава –путем расписивања конкурса- Фондације за
младе таленте града Београда.
Упутством су ближе уређене фазе спровођења Конкурса и то:
-подношење пријава,
-разматрање пријава,
-предлог јединствене ранг листе,
-приговори на предлог јединствене ранг листе,
-одлучивање по приговорима,
-коначна ранг листа,
-потписивање уговора са корисницима.
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АКТИВНОСТИ
Сајт
Прва половина године базирала се на промотивне активности Фондације, како би се
допрло до интересних група Фондације, а то су потенцијални корисници и донатори
Фондације. У ту сврху, дефинисан је визулени идентитет Фондације, логоом који је
прецизиран, чак и самим Стутом.

Фотографија 1: Лого Фондације за младе таленте града Београда

У исту сврху, али пре свега у циљу остваривања основног начела рада Фондације а то је
транспарентност, покренут је сајт. Сајт гласи www.fondzamladebeogard.rs. Израду сајта
обаљао је Градски завод за информатику и статистику, без накнаде за поменути рад.
Сајт је једноставан и практичан за сналажење и коришћење и одговара нашем
визуелном идентитету. Сајт је трнутно водећа интернет презентација Фондације и
базиран је на информативном садржај и то:
-Шта медији пишу нама (Вести на насловној страни)
-Ко све учествују у раду Фондације (Ко смо ми)
-Чиме се бавимо и са којом мисијом смо основани (Шта радимо)
-Ко су наши партнери и пријатељи (Партнери и пријатељи)
-Где се налазимо и како заинтересовани могу да нас контактирају (Контакт)
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Фејсбук
Такође, као пратећа маркетиншка активност, покренута је Фејсбук страница Фондације
https://www.facebook.com/fzmtbg/ на која, на дан писања извештаја, броји 260 пратилаца,
без икаквих новчаних улагања у исту.
Презентација Фондације јавности и донаторима
У Хотелу „Москва“ је 04. априла 2016. године одржана презентација Фондације
јавности, а са циљем мотивисања друштвено одговорних компанија да подрше рад
Фондације у 2016. години. Јавности су се обратили предстваници оснивача- Града
Београда, као и донатори који су до тог тренутка већ подржали рад Фондације
донацијама. Након презентације Фондације, која је обухватала представљање основних
начела рада Фондације, унутрашње организације, визије, мисије, циљева и плана и
програма Фондације у 2016. години, уследио је свечани доручак намењен донаторима и
присутнима.
Обиласци школа и пријем ђака средњих школа
У оквиру промотивних активности Фондације, организовани су и директни сусрети са
ученицима средњих школа за које је планиран овогодишњи конкурс, како би се сазнале
потребе талентованих средњошколаца и у складу са тим дефинисао Правилник за
доделу новчаних средстава.
Па су тако представници Фоднације за младе таленте обишли ученике Школе за дизајн
(08. децембар 2015.) и Математичке гимназије (18. март 2016.), а у Скупштини града
Београда организовали пријем ученика Спортске гимназије (05. фебруар 2016.)
Пријем младих талената код градоначелника у Старом двору
У оквиру манифестације „Дани Београда“, 15. априла 2016. године, по први пут
организован је пријем младих талената, односно блиставих умова града Београда, како
би им се утручиле награде за постигнуте успехе у претходној години. Примљено је и
награђено 32 ученика средњих школа и једна ученица основне школе, који су протекле
године освојили прво, друго или треће место на такмичењима која се налазе у
календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Публикације
У априлу 2016. године у сарадњи са Штампаријом „Дунав“ публикован је први
информатор Фондације, са циљем да упозна јавност са циљевима Фондације, визијом и
мисијом са којом је основана Фондација, унутрашњом организацијом Фондације, као и
како контактирати Фоднацију и остварити сарадњу.
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ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ
Сарадња са донаторима
Фондација је у току 2016. године остварила 9 новчаних донација и то:
1. Фондација за подршку школовања талентоване деце «Пет плус» (Српска банка),
24.12.2015. донација у новцу, вредности 1.000.000,00 рсд
2. Саобраћајни институт ЦИП, 25.01.2016. донација у новцу, вредности 50.000,00
рсд
3. Привредна комора Београда, 05.02.2016. донација у новцу, вредности 200.000,00
рсд
4. Дунав осигурање а.д.о. 08.02.2016. донација у новцу, вредности 1.000.000,00 рсд
5. Штампа систем д.о.о. 10.02.2016. донација у новцу, вредности 245.423,00 рсд
6. АДОК д.о.о. 19.04.2016. донација у новцу, вредности 1.000.000,00 рсд
7. Привредна комора Србије, 30.06.2016. донација у новцу, вредности 250.000,00
рсд
8. Телеком Србија а.д. 11.02.2016. донација у новцу, вредности 500.000,00 рсд
9. Стефиал, датум донација у новцу, вредности 250.000,00 рсд
Нематеријалне донације:
1. Ј.П. „Службени гласник“ 09.05.2016. донација у пружања услуга штампе (визит
карте, меморандуми, фасцикле), у вредности 34.078,00 рсд.
Остала правна лица која су пружала услуге Фондацији, током целе календарске 2016.
године, без накнаде за њихов рад су:
1. Хотел «Москва», уступање просторија за презентације и свечаности,
2. GFS unvestment, пружање финансијских и рачуноводствених услуга Фондацији,
3. “Norma Reclamare” PR, пружање услуга припреме за штампу промо материјала,
израда и дизајн логоа,
4. Штампарија „Дунав“ пружање услуга штампе првог информатора Фондације,
5. Photonet пружање услуга у виду израде roll-upa.
Сарадња са институцијама
-Град Београд, пружање подрше функционисању Фондације у првој години свог рада, у
ту сврху опредељено 12.000.000,00 рсд.
-Сектретаријат за управу, Сектор за статистику, (градски завод за информатику и
статистику) израда сајта Фондације,
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-Градско правобранилаштво Града Београда, пружање правних услуга Фондацији,
-Републички завод за статистику Републике Србије, пружање статистичких података
Фондацији,
-Служба за информисање Града Београда, пружање услуга благовременог и потпуног
информисања грађана Београда о раду Фондације као и пружање услуга
фотографисања.
-Служба општих послова Града Београда, уступање простора, пружање услуга
електричне енергије, грејања, воде и средстава за одржавање хигијене, обезбеђење
зграде, осигурање зграде, одржавање противпожарних апарата, изношење смећа, ПТТ
услуге, и транспортне услуге.

У изради посебних аката Фондације, стручну подршку, савете и мишљења пружали су:
-Секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда,
-Секретаријат за социјалну заштиту Града Београда,
-Фонд за младе таленте Републике Србије- Доситеја,
-Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима Града Београда,
-Служба за скупштинске послове и прописе Града Београда.

КОНКУРС
Као најважнија активност у 2016. години планиран је и реализован Конкурс за доделу
новчаних средстава на којем је укупна тражена наменска новчана средства остварио
педесет и један (51) ученик средње школе.
Расписивање Конкурса
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Конкурс је расписан 04. новембра 2016. године са роком за подношење пријава до 21.
новембра 2016. године (цео текст конкурса) за ученике средњих школа3 за доделу
наменских новчаних средстава у оквиру три категорије:
1. набавке неопходне опреме4 која омогућава даље неговање талента,
2. учествовања на признатим такмичењима у иностранству,
3. учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама,
семинарима, скуповима и сл. у иностранству.
Фондација за младе таленте града Београда на основу Одлуке Управног одбора о
расподели новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије
града Београда за 2016. годину, путем конкурса додељивала је укупaн износ од
16.435.000,00 рсд бруто, сходно Финансијском плану Фондације за 2016. годину, и то:
- За набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента укупан износ од
6.000.000,00 рсд бруто,
- За учествовање на признатим такмичењима у иностранству укупан износ од
6.000.000,00 рсд бруто,
- За учествовање на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама,
семинарима, скуповима и слично, у иностранству укупан износ од 4.435.000,00 рсд
бруто.
Услови
Услови које је кандидати требало да испуњавају:
- да поседују таленат;
- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;
- да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у
којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
- да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији
је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда;
- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања
најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир
просек оцена осмог разреда основне школе);

Ученицима средњих школа сматрају се ученици гимназија, средњих стручних и средњих уметничких
школа.
4
Под опремом се подразумевају реквизити, инструменти и остала средства која доприносе развијању
талента у области спорта, уметности и науке.
3
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- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку
школску годину завршили у предвиђеном року.
Кандидат, који је испуњавао услове конкурса, рангирао се у оквиру ранг листе
појединачне категорије, на основу броја остварених бодова, редоследом на ранг листи
од првог места (највише остварених бодова) до висине утрошка предвиђених новчаних
средстава за појединачну категорију.
Кандидати су остварили укупан тражени новчани износ на конкурсу (редоследом од
првог места до висине утрошка предвиђених новчаних средстава), односно сваки
појединачни кандидат добио је целокупан новчани износ који је тражио и за који је
пружио доказе наведене у тексту Конкурса, до висине утрошка предвиђених новчаних
средстава.
Исти кандидат није могао поднети пријаву у оквиру више категорија.
Разматрање пријава
Управни одбор Фондације образовао је Комисије за сваку категорију у оквиру које је
расписан Конкурс Решењем о образовању комисија за конкурс за доделу новчаних
средстава ученицима средњих школа са територије града Београда за одређену годину,
и то:
-Комисију за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа са територије града
Београда, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента
- Комисију за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа са територије
града Београда,ради учествовања на признатим такмичењима у иностранству,
- Комисију за доделу новчаних средстава ученицима средњих школа са територије
града Београда, ради учествовања на различитим образовним камповима, радионицама,
едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству.
Комисију је чинило 5 (пет) чланова, од којих је један председник Комисије.
Састав Комисије чинили су:
-стручњак из области уметности/културе,
-стручњак из области спорта,
-стручњак из области науке,
-представник оснивача- Града Београда,
-дипл. правник.
Чланови Комисије за свој рад нису примали новчану накнаду.
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Чланови Комисије радили су искључиво у просторијама Фондације и обавезали се да
неће износити ниједан пристиглни документ из просторија Фондације. Чланови
Комисије су се према документима поднетим уз пријаве односили са одговорношћу и
тако да обезбеде тајност личних података наведених у пријавама. Пре почетка рада сви
чланови Комисија потписали су Изјаву о поверљивости и непостојању сукоба интереса.
Чланови Комисије су на конститутивним седницима донели Пословнике о свом раду и
вођени су записиници у свим Комсиијама, за све седнице.
Рангирање и бодовање пријаве вршиле су Комисије. Рангирање се вршило на основу
достављене документације. Комисије су разматрале пријаве на основу Пословника о
раду комисије и Правилника о додели новчаних средстава.
Након завршеног разматрања и бодовања свих пријава Комисија је сачињавала предлог
ранг листе свих кандидат који испуњавају услове Конкурса на основу броја остварених
бодова, редоследом на ранг листи од првог места-највише остварених бодова, до
најмање остварених бодова.
Комисија су обрачунавале порез на доходак грађана за сваки тражени износ у сарадњи
са финансијским саветником Фондације.
На предлогу јединствене ранг листе средства су се одобравала кандидатима почев од
првог места (највише остварених бодова) до висине утрошка предвиђених новчаних
средстава за појединачну категорију у којој Комисија разматра пријаве.
Комисије су 02. децембра 2016. године објавиле Предлоге ранг листа на сајту
Фондације http://fondzamladebeograd.rs/90-предлози-ранг-листа-на-конкурсу-за-доделуновчаних-средстава-талентованим-ученицима-средњих-школа-са-територије-градабеограда.html
Приговори
Сваки учесник у Конкурсу могао је Управном одбору Фондације уложити приговор,
преко Комисије, на Предлог јединствене ранг листе, у року од 10 дана од дана
објављивања предлога јединствене ранг листе на сајту Фондације, тј. до 12 . децембра
2016. године.
Пристигло је три приговора на предлоге ранг листа.
Два приговора су пристигла у оквиру категорије за доделу новчаних средстава ради
набавке неопходне опреме која доприноси и/или омогућава даље неговање талента и
један приговор у оквиру категорије за доделу новчаних средстава ради учествовања на
признатим такмичењима у иностранству.
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Први приговор је поднет лично 07. децембра 2016. године за пријаву К-58/16, за
кандидата Давида Теслу који се налази на предлогу ранг листе под редним бројем 35 у
категорији за набавку неопходне опреме.
Други приговор је поднет лично 09. децембра 2016. године за пријаву К-113/16, за
кандидаткињу Кристину Марушић који се налази на предлогу ранг листе под редним
бројем 5 у категорији за учествовање на такмичењима у иностранству.
Трећо приговор је поднет лично 12. децембра 2016. године за пријаву К-87/16, за
кандидаткињу Марију Радовановић, који се налази на предлогу ранг листе под редним
бројем 20 у категорији за набавку неопходне опреме.
Конкурсне Одлуке У.О.
Одлука о прерасподели недодељених средстава
У складу са чланом 10 Упутства за спровођење конкурса: У случају да укупна
предвиђена средства за појединачну категорију у којој Комсија разматра пријава не
буду у потпуности додељена, Комисија о томе пре објављивања предлога јединствене
ранг листе обавештава Управни одбор Фондације.
У поменутом случају Управни одбор Одлуком о прерасподели средстава по
категоријама, недодељена средства прерасподељује у преостале категорије у висини
сразмерној броју рангираних кандидата који испуњавају услове а којима до тог
тренутка нису била опредељена средства због недостатка средстава за ту
категорију. Управни одобр доноси Одлуку о прерасподели средстава и новчана
средства прерасподељује у категорију конкурса за доделу новчаних средстава
ученицима средњих школа са територије града Београда ради набавке неопходне
опреме која омогућава даље неговање талента за 2016. годину, из преосталих категорија
(из категорије конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима
средњих школа са територије града Београда ради учествовања на признатим
такмичењима у иностранству за 2016. годину висина прерасподељених новчаних
средстава износила је 3.914.199,56 рсд бруто, а из категорије конкурса за доделу
новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града
Београда ради учествовања на различитим образовним камповима, радионицама,
едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству висина прерасподељених
недедољених новчаних средстава износила је 2.287.840,00 рсд бруто).

20

Одлука по приговорима на конкурс
-

-

-

Приговор П-146/16 предат у вези са пријавом К-58/16, за кандидата Давида
Теслу односи се на поновно разматрање бодовања постигнутих резултата
кандидата на два такмичења у организацији Удружења „Корнелије“, која нису
бодована у поступку разматрања пријава од стране Комсије у оквиру
критеријума „Таленат“. Приговр се одбија, зато што поменута такмичења нису
ни републичка, ни међународна и нису уврштена у Календар такмичења за
средње школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Приговор П-147/16 предат у вези са пријавом К-113/16, за кандидаткињу
Кристину Марушић односи се на висину износа новчаних средстава, која су
одобрена кандидаткињи. Одобрена су средства само за кандидаткињу, без
трошкова који се односе на корепетитора и наставника. Приговор се одбија,
зато што је тражени новчани износ, који покрива трошкове одласка на
такмичење само кандидаткиње 56.339,00, а одобрен је новчани износ у целости56.339,00, како је и прописано Правилником о додели новчаних средстава –
путем расписавња конкурса-. У приговору је наведено да „има деце којима су
одобрена сва средства, па и за корепетитора и наставника“, па је поменута
одлука Комисије, измењена Одлуком Управног одбора којом су средства
умањена само на трошкове кандидата (УО-151/16).
Приговор П-149/16 предат у вези са пријавом К-87/16, за кандидаткињу Марију
Радовановић односи се на бодовање у оквиру критеријума „Изузетност“.
Кандидаткиња је у оквиру критеријума „Изузетност“ остварила 0,2 од
максималних 0,5. Остваренх 0,2 бода кандиаткињи су додељени на основу две
предате препоруке (0,1+0,1), како је прописано Правилником о додели новчаних
средстава –путем расписивања конкурса-. Приговор се односи на бодовање
положене аудиције на која је, како је наведено у приговору, „довољна да
потврди високо мишљење о њеном таленту и способности.“ Приговор се
одбија, зато што је Правилником у оквиру критеријума „Изузетност“ прописано
бодовање такмичења и препорука.

Одлука о утврђивању редоследа кандидата на коначним ранг листама
Управни одбор Фондације је 15. децембра 2016. године објавио Коначне ранг листе на
сајту Фондације http://fondzamladebeograd.rs/91-коначни-резултати-конкурса-за-доделуновчаних-средстава-талентованим-ученицима-средњих-школа-са-територије-градабеограда-у-2016-години.html
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Свечана ревија младих талената у Старом двору
Поводом завршетка првог Конкурса Фондације за младе таленте града Београда,
уприличена је свечана ревија 51 младог талената, који су као добитници једнократних
новчаних средстава представили јавности свој таленат, а Фондација за младе таленте
града Београда захвалила се свим донаторима и осталим учесницима који су омогућили
доделу новчаних средстава у 2016. години.
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АНАЛИЗА КОНКУРСА
Основна статистика Конкурс Фондације за младе таленте града Београда у 2016. години
ОПРЕМА ТАКМИЧЕЊА ЕДУКАЦИЈЕ
УКУПНО

Пристиглих пријава

70

19

6

95

Благовремне пријаве

70

17

6

93

Неблаговремене пријаве

0

2

0

2

Испуњавају услове

52

13

4

69

Не испуњавају услове

18

4

2

24

Одобрена средства

34

13

4

51

Кандидати који
испуњавају услове а нису
им додељена средства

18

0

0

18

Додељен износ

11.990.677,82

2.085.800,44

2.147.160,00

16.223.638,26

Преостао (недодељен)
износ

211.361,74

Пристиглих приговора

2

1

0

3

Прихваћени приговори

0

0

0

0

Одбијени приговори

2

1

0

3
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Од укупно пристиглих 95 пријава, 93 пријаве (97,9%) су благовремене и 2 пријаве
(2,1%) су неблаговремене (обе поднете 22.12.2016.)
Од 93 благовремне пријаве 69 пријава (74,2%) је испуњавало услове, док 24 пријаве
(25,8%) нису испуњавале прописане услове конкурса.
Од 69 пријава које су испуњавале услове 51 кандидату (73,9%) су одобрена средства,
док је 18 кандидата (26,1%) који испуњавају услове конкурса, а нису им додељена
средства, због недостатка средстава.
Од 95 пријава кандидата, 3 подносиоца пријаве (3,2%) поднело је приговоре на предлог
ранг листе.

Укупно 95 поднетих пријава
Неблаговремене пријаве

51

24

Не испуњавају услове

69
18
2

Испуњавају услове- одобрена
средства
Испуњавају условенеодобрена средства

Графикон 1: Приказ поднетих пријава на конкурс

Укупно је додељено 16.223.638,26 рсд бруто, за набавку неопходне опреме која
омогућава даље неговање талента 11.990.677, 82 рсд бруто (73,8%) за 34 корисника, за
учествовање на признатим такмичењима у иностранству 2.085.800,44 рсд бруто (13%) за
13 корисника, за учествовање на различитим образовним камповима, радионицама,
едукацијама, семинарима, скуповима и слично у иностранству 2.147.160,00 рсд бруто
(13,2%) за 4 корисника.
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Укупно додељено 16.223.638,26 рсд бруто
2.147.160,00

2.085.800,44

Опрема
Такмичења
Едукације

11.990.677,82

Графикон 2: Приказ додељених средстава ко категоријама конкурса

Укупно додељена средства 51 кориснику
4
13
Опрема
Такмичења
Едукације
34

Графикон 3: Приказ броја корисника којима су додељена новчана средства по категоријама конкурса

Укупно је додељено 13.103.146,60 рсд нето, за набавку неопходне опреме која
омогућава даље неговање талента 9.675.366,25 рсд нето (73,8%) за 34 корисника, за
учествовање на признатим такмичењима у иностранству 1.700.308,35 рсд нето (13%) за
13 корисника, за учествовање на различитим образовним камповима, радионицама,
едукацијама, семинарима, скуповима и слично у иностранству 1.727.472,00 рсд нето
(13,2%) за 4 корисника.
На основу наведеног, у просеку је сваки корисник Фондације добио 256.924,44 рсд
нето, док је за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента у
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просеку сваки корисник Фондације добио 284.569,59 рсд нето, за учествовање на
признатим такмичењима у иностранству у просеку сваки корисник Фондације добио је
130.792,95 рсд нето, за учествовање на различитим образовним камповима,
радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и слично у иностранству у просеку
сваки корисник Фондације добио је 431.868,00 рсд нето.
Најнижи одобрен износ кориснику износи 28.100,00 рсд нето, док највиши износи
2.037.750,00 рсд нето. У категорији за набавку неопходне опреме, која омогућава даље
неговање талента, најнижи одобрен износ кориснику износи 28.100,00 рсд нето, док
највиши износи 2.037.750,00 рсд нето, за учествовање на признатим такмичењима у
иностранству најнижи одобрен износ кориснику износи 41.000,00 рсд нето, док највиши
износи 280.440,00 рсд нето, за учествовање на различитим образовним камповима,
радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и слично у иностранству најнижи
одобрен износ кориснику износи 200.000,00 рсд нето, док највиши износи 794.884,00
рсд нето.
Анализа коринсика Конкурса- добитника новчаних средства
По завршетку конкурса, извршена је основна анализа коринсика конкурса, којима су
одобрена новчана средства, по критеријума полне заступљености, локалне
заступљености београдских општина, одабира намене средстава, година корисника.
Намена- На основу опредељивања намене једнократних новчаних средстава, укупно се
за науку определило 10 корисника, за уметност 27 корисника, а за спорт 14 корисника.
У оквиру категорије за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање
талента се за науку определило 9 корисника, за уметност 16 корисника, а за спорт 9
корисника, за учествовање на признатим такмичењима у иностранству се за науку
определио 1 корисник, за уметност 8 корисника, а за спорт 4 корисника, за учествовање
на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима,
скуповима и слично у иностранству за науку нема опредељених корисника, за уметност
се определило 3 корисника, а за спорт 1 корисник.
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Графикон 4: Приказ намене средстава по категоријама конкурса

Године, пол и локалитет- Међу 51 корисником Фондације је 27 корисника мушког
пола и 24 женског пола. Распон старости корисника креће се од 11 до 18 година, што је
прецизније приказано у графикону бр. 6. Што се тиче заступљености београдских
општина, највише кандидата је остварило средства са Градске општине Звездара, док са
Градских општина Барајево, Врачар, Младеновац, Сопот и Сурчин није било кандидата
који су остварили средства.
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Графикон 5: Приказ броја корисника на основу пола
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Графикон 6: Приказ броја корисника на основу старости
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Графикон 7: Приказ броја корисника по заступљености београдских општина
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