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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОНФЕРЕНЦИЈА И ДРУГИХ
ДОГАЂАЈА КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПРОМОЦИЈИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ
ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА
И ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство)
упућује Јавни позив заинтересованим удружењима, фондацијама, образовно-васпитним,
научноистраживачким и иновационим организацијама за подношење Предлога пројекта за
организовање конференција и других догађаја који доприноси промоцији и популаризацији
електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту:
Предлог пројекта), ради учествовања у Програму подршке.
Пројекат изабран Програмом подршке биће суфинансиран у износу до 50% укупних
трошкова из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2016. годину.
Максимални износ бесповратних финансијских средстава који може бити додељен износи
2.000.000,00 динара (словима: двамилиона динара) по пројекту.
Предлагачи Предлога пројекта могу бити:
- удружења уписана у Регистар удружења у складу са законом,
- задужбине и фондације уписани у Регистар задужбина и фондација у складу са законом,
- образовно-васпитне организације верификоване односно акредитоване у складу са законом,
- научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација у
складу са законом,
- иновационе организације уписане у Регистар иновационих организација у складу са законом;
Начин писања Предлога пројекта: Предлог пројекта се доставља на прописаним обрасцима, на
српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлог пројекта писан својеручно
или писаћом машином, као и онај који је исписан ван прописаних образаца, неће се узети у
разматрање.
Рок и начин достављања Предлога пројекта: Предлагач је дужан да Предлог пројекта достави
Министарству до 31. октобра 2016. године до 15:30 часова. Предлог пројекта пристигао по

истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање. Предлог пројекта се
доставља Министарству - Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај на адресу:
Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или
курирским путем односно личном доставом. Прописани обрасци се достављају у једном
оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији као и
у електронској форми искључиво на CD-у или DVD-у. На ковeрти обавезно треба назначити пуно
име и адресу пошиљаоца, назив Предлога пројекта и текст: «ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ - НЕ
ОТВАРАТИ«.
Саставни део Јавног позива чине следећа документа:
Образац 1. Предлог Пројекта – обавезно попунити,
Образац 2. Табеларни преглед буџета Предлога пројекта – обавезно попунити,
Образац 3. Наративни опис буџета – обавезно попунити,
Анекс 1. Смернице за подношење Предлога пројекта на Јавни позив за учешће у Програму
подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и
популаризацији
електронских комуникација и
информационо-комуникационих
технологија- информација предлагачу,
5. Анекс 2. Упутство за писање Предлога пројекта – информација предлагачу,
6. Анекс 3. Упутство за израду буџета Предлога пројекта – информација предлагачу.
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Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет странице
Министарства трговине, туризма и телекомуникација: http://www.mtt.gov.rs
Контакт особа задужена за додатне информације:
Марија Керкез
Телефон: 011 20-20-095
E-mail: marija.kerkez@mtt.gov.rs

