Програм распореда и коришћења средстава за наградни конкурс:
„Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством
Интернета”

I.

УВОД

Развој информационог друштва и примена информационо комуникационих
технологија (у даљем тексту: ИКТ) доприноси развоју у свим аспектима друштва.
Дигиталну агенду за Србију чине Стратегија развоја електронских комуникација у
Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10) и
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
(„Службени гласник РС”, број 51/10).
Стратегијом је истакнуто да развој информационог друштва треба усмерити ка
искоришћењу потенцијала ИКТ за повећање ефикасности рада, економски раст, већу
запосленост и подизање квалитета живота свих грађана Републике Србије.
Поред тога, развој информационог друштва треба да буде праћен:
- укљученошћу свих грађанa Републике Србије, што се посебно односи на
укљученост социјалних група са посебним потребама, регионални развој и јачање
локалних иницијатива;
- развојем знања и вештина повезаних са ИКТ и јачањем улоге ИКТ у систему
образовања;
- сталним улагањем у истраживање и иновације, да би се потенцијали које доноси
ИКТ препознали, сагледали и на најбољи начин искористили;
- одговорима на изазове које доности ИКТ, као што су: нови аспекти безбедности,
угрожавање приватности, технолошка зависност, недовољна интероперабилност и
отворена питања заштите интелектуалне својине;
- координацијом и кооперацијом између јавног, приватног и цивилног сектора.
Овим Програмом се утврђују начин и услови коришћења средстава у циљу
унапређења комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета, како би
се допринело реализацији утврђених стратешких приоритета у области информационог
друштва и електронских комуникација.
II.

КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА

За доделу средстава по Програму распореда и коришћења средстава за
наградни
конкурс: „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти
посредством Интернета” ( у даљем тексту: Програм) могу да конкуришу правна лица
регистрована на територији Републике Србије и физичка лица која су држављани
Републике Србије (у даљем тексту: предлагачи) у складу са условима из овог Програма.
Предлагач може бити и група физичких лица.
Један предлагач може да предложи највише један пројекат.

Уколико је предлагач награђеног пројекта група физичких лица, износ награде се
дели равноправно на сва лица из групе.
III.

НАЧИН РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Министарство ће извршити расподелу средстава, у складу са овим Програмом,
тако што ће упутити позив правним лицима регистрованим на територији Републике
Србије и физичким лицима која су држављани Републике Србије (у даљем тексту:
предлагачи), на свом званичном сајту: www.digitalnaagenda.rs и једном дневном листу да
конкуришу са пројектима чији је предмет софтверска апликација која је доступна
посредством Интернета као веб апликација и/или као апликација за мобилне телефоне, а
која унапређује комуникацију грађана и органа јавне власти, односно доприноси
остварењу законских права грађана.
Орган јавне власти је државни орган, орган територијалне аутономије, орган
локалне самоуправе и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења, као и
правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу, држава,
територијална аутономија или локална самоуправа.
Пријаве за Програм се подносе у електронском облику на веб страници
www.digitalnaagenda.gov.rs, према упутствима и обрасцима ближе одређеним у Јавном
позиву који ће Министарство упутити.
Предложени пројекат - софтверска апликација која је доступна посредством
Интернета као веб апликација и/или као апликација за мобилне телефоне, а која
унапређује комуникацију грађана и органа јавне власти, односно доприноси остварењу
законских права грађана, треба да испуњава следеће услове:
 предлагач мора да наведе веб локацију на којој се налази функционалан прототип
апликације;
 предлагач самостално обезбеђује хостовање апликације на наведеној веб локацији
у периоду до објављивања резултата, а за награђене пројекте до истека једне
године након последњег дана рока за пријаву;
 апликација пре објављивања овог позива није била у комерцијалној употреби,
нити јавно доступна за коришћење;
 апликација је ауторско дело предлагача, а за све компоненте, платформе и алате
који се користе за израду и рад апликације, поштована су одговарајућа ауторска
права;
 прототип апликације омогућава слобoдно и бесплатно коришћење од стране било
ког лица које је заинтересовано да се упозна са функционалностима апликације;
 на наведеној веб локацији треба да се налази и опис апликације са корисничким
упутством, укључујући начин инсталације апликације на мобилне телефоне (за
случају да је тако нешто предвиђено);
 уколико апликација посебно подржава приступ са мобилног телефона, на веб сајту
је потребно дати приказ коришћења апликације на мобилном телефону, тако да и
неко ко није у могућности да користи одговарајући мобилни телефон може да
сагледа како изгледа коришћење апликације са мобилног телефона;
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 апликација подржава комуникацију са корисником на српском језику, што се
односи и на опис и корисничко упутство, док подршка за друге језике није
обавезна, али може утицати на оцењивање предлога пројекта;
 сви извори података које апликација користи морају бити јавно доступни;
 апликација треба да буде једноставна, добро дизајнирана и лака за коришћење;
 апликација треба да буде употребљива и корисна за особе са инвалидитетом и
посебним потребама;
 апликација треба да буде употребљива и приступачна грађанима Србије, без
обзира на географски положај, економски статус, инвалидитет или степен
дигиталне писмености.

Пријављени пројекти конкуришу за новчане награде и то:




Три прве награде у износу од 500.000,00 динара
Десет других награда у износу од 300.000,00 динара
Двадесет трећих награда у износу од 150.000,00 динара

Све новчане награде су наведене у нето износу.
Оцену пријављених пројеката вршиће Комисија за оцену пројеката (у даљем
тексту: Комисија), коју образује Министарство.
Комисију чине председник, заменик председника, три члана – оцењивачи
пројеката и секретар Комисије.
Председник, заменик председника и чланови Комисије - оцењивачи пројеката
учествују у оцењивању, а секретар Комисије врши административне послове у вези
пријема пријава, прослеђивања документације и координирању рада Комисије.
Оцењивање апликација вршиће се на основу следећих елемената:
елемент
оцењивања

комуникација
грађана и
власти

опис
Колико апликација унапређује комуникацију између
грађана Србије и органа јавне власти?
Унапређење комуникациjе треба да се испољи у
некој од области:
 транспарентност
рада
органа,
односно
транспарентност приликом остваривања законских
права грађана;
 партиципација грађана у одлучивању и решавању
појединих питања;
 информисање грађана на основу података којима
располажу органи.
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број
бодова

20

приступачност
и
употребљивост

Колико је апликација једноставна, добро дизајнирана, и
колико је лака за коришћење?
Посебно обратити пажњу на приступачност
апликације свим категоријама становништва, укључујући
националне мањине, људе са ниским приходима, сеоско
становништво,
старије
генерација,
особе
са
инвалидитетом и посебним потребама, као и особе са
нижим степеном дигиталне писмености.
Колики је укупан ефекат апликације на промоцију,
односно популаризацију информационог друштва и
електронских комуникација?

ефекат
промоције,
односно
популаризације
презентација
Колико је апликација јасно и целовито презентована у
оквиру пријаве пројекта, на веб сајту на којој је прототип
апликације, у оквиру корисничког упутства и слично?
оригиналност и Колико је пројекат оригиналан и иновативан?
иновативност
Од већег је значаја оригиналност и иновативност у начину
примене технологије у односу на технолошку
оригиналност и иновативност.

20

20

20

20

За сваки пријављени пројекат комисија одређује број бодова посебно за сваки
елемент који се оцењује, а укупна оцена пројекта се формира као збир бодова који су
одређени за поједине елементе. Пројекат који не добије најмање по 10 бодова у оквиру
сваког појединачног елемента, не може бити награђен и сматраће се да је укупна оцена
таквог пројекта „не задовољаваˮ.
По сваком елементу оцењивања комисија може одредити додатних 5 поена
уколико се пројекат изузетно истиче у оквиру тог елемента оцењивања.
Сви награђени пројекти биће представљени у електронском зборнику пројеката.
Ради реализације овог програма Министарство ће закључити уговоре са
предлагачима изабраних пројеката.
IV.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупна средства потребна за спровођење овог програма, у износу од 11.500.000,00
динара (словима: једанаестмилионаипетстохиљададинара), обезбеђена су Законом о
изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС” број
78/11), Раздео 25 – Министарство културе, информисања и информационог друштва,
функција 460, економска класификација -423, извор финансирања 13 – нeрaспoрeђeни
вишак прихoда из рaниjих гoдинa, и то:
- за новчане награде које ће бити додељене по овом Програму: 7.500.000,00
(седаммилионаипетстохиљададинара) у нето износу, и средства потребна за плаћање
пореза и других обавеза на исплаћене награде у складу са прописима који важе на дан
исплате прихода, у процењеном износу од: 3.000.000,00 динара (словима:
тримилионадинара);
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- за оглашавање јавног позива у дневном листу, за израду електронских образаца и
базе за спровођење програма потребна су средства у процењеном износу од: 500.000,00
динара (словима: петстохиљададинара);
- за рад Комисије за одабир пројеката предвиђају се потребна средства у укупном
износу од: 500.000,00 динара (словима: петстотинахиљададинара). За председника и
заменика председника Комисије предвиђа се накнада за рад у нето износу од 50.000,00
динара, а за чланове и секретара Комисије, у нето износу од 40.000,00 динара, под
условом да нису запослени у Министарству, са којима ће Министарство закључити
уговоре, а према решењу Министарства о образовању Комисије.
Обезбеђена средства, из извора финансирања 13 – нeрaспoрeђeни вишак прихoд из
рaниjих гoдинa, а која чине разлику прихода и расхода утврђених годишњим
финансијским извештајем Републичке агенције за телекомуникације, која су средства
пренета у буџет, и користе се преко министарства надлежног за послове
телекомуникација и информационог друштва,
за унапређење и развој области
електронских комуникација и информационог друштва, у складу са чланом 27. став 6.
Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10.
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