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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНИМ РЕЗУЛТАТИМА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНЕ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне
резултате Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја
информационог друштва у Републици Србији у 2018. години, на тему реализација
програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних
компетенција жена из руралних области.
Поводом конкурса је пристигло 65 пријава са предлозима програма. Комисија за
рангирање и избор предлога програма је извршила оцену испуњености услова за учешће
предлагача, који су подразумевали: да су предлози програма благовремено послати, да
предлагач има статус удружења, задужбине или фондације (невладине недобитне
организације), да се циљеви статута остварују у области у којој се програм реализује и да
је доставио потпуну документацију на начин предвиђен Конкурсом.
Констатовано је да је 61 предлога програма следећих предлагача испунило услове
за разматрање на конкурсу:
1. Удружење "Рурални центар Сова", 111-00-00133/2018-12/1
2. Удружење грађана "Крагујевчани на првом месту", 111-00-00133/2018-12/2
3. Удружење грађана "Таг Веб", 111-00-00133/2018-12/3
4. Удружење "Smile Code", 111-00-00133/2018-12/4
5. Удружење "ЈЦИ Зрењанин - Банат", 111-00-00133/2018-12/7
6. Удружење грађана и грађанки "Маргина", 111-00-00133/2018-12/8
7. Центар за децу и омладину, 111-00-00133/2018-12/9
8. Удружење грађана Ветрењача, 111-00-00133/2018-12/10
9. Удружење грађана "Центар за стручне обуке и курсеве", 111-00-00133/2018-12/11
10. Кикиндска технолошка заједница, 111-00-00133/2018-12/12
11. Панчевачка асоцијација за одрживи регионални развој ПАОР, 111-00-00133/201812/14
12. Женска иницијатива, 111-00-00133/2018-12/15
13. Центар за развој предузетништва и иновација "Smart Connections", 111-0000133/2018-12/16
14. Иницијатива за рурални развој, 111-00-00133/2018-12/17

15. Асоцијација Google - ових локалних водича Србије, 111-00-00133/2018-12/18
16. НВО Алтернативна прилика, 111-00-00133/2018-12/19
17. Удружење грађана "Родитељ", 111-00-00133/2018-12/20
18. Удружење "Ресурс центар Толинци", 111-00-00133/2018-12/21
19. УТ "Организација", 111-00-00133/2018-12/22
20. Удружење "Либертас", 111-00-00133/2018-12/23
21. Удружење грађана "Мустра", 111-00-00133/2018-12/24
22. Организација "Портрет", 111-00-00133/2018-12/25
23. Центар за развој одрживе пољопривреде са еколошким менаџментом, 111-0000133/2018-12/26
24. Центар за развој е-Талент, 111-00-00133/2018-12/27
25. Ромска заједница Војводине, 111-00-00133/2018-12/28
26. Удружење "Мокринчанке", 111-00-00133/2018-12/29
27. Савез младих особа са инвалидитетом са југа Србије, 111-00-00133/2018-12/30
28. Бизниснова - Центар за проактивно пословање, 111-00-00133/2018-12/31
29. Удружење жена "Сачувајмо село", 111-00-00133/2018-12/32
30. Удружење грађана Нови Сад, 111-00-00133/2018-12/33
31. Удружење грађана "Ентузијасти Кучева", 111-00-00133/2018-12/34
32. Центар за афирмацију "МИНИЈАТУРА", 111-00-00133/2018-12/35
33. Фонд Б92, 111-00-00133/2018-12/36
34. Омладинска зона, 111-00-00133/2018-12/37
35. Центар за образовне технологије Западни Балкан, 111-00-00133/2018-12/38
36. Крушевачки еколошки центар, 111-00-00133/2018-12/39
37. Удружење грађана Тимочки клуб, 111-00-00133/2018-12/40
38. Удружење грађана за развој квалитета живота и рада грађана "ХУМАНИС", 11100-00133/2018-12/41
39. Социјалне перспективе, 111-00-00133/2018-12/42
40. Сејачи среће, 111-00-00133/2018-12/43
41. Центар за информисање, образовање и предузетништво "Облак", 111-0000133/2018-12/44
42. Удружење грађана Златиборски круг, 111-00-00133/2018-12/45
43. Медијски едукативни центар, 111-00-00133/2018-12/46
44. Удружење жена "Ресавчанке", 111-00-00133/2018-12/47
45. Едукативни центар за развој туризма, 111-00-00133/2018-12/48
46. Градска организација слепих Београда, 111-00-00133/2018-12/49
47. Новосадска женска иницијатива, 111-00-00133/2018-12/50
48. Европски омладински центар Војводине, 111-00-00133/2018-12/51
49. Центар за економско унапређење Рома, 111-00-00133/2018-12/52
50. Центар за активизам Врање, 111-00-00133/2018-12/53
51. Удружење грађана "Локална самоорганизација", 111-00-00133/2018-12/54
52. Едисац Неопланта, 111-00-00133/2018-12/55
53. Развојни центар COMNET, 111-00-00133/2018-12/56
54. Опште удружење предузетника Лесковац, 111-00-00133/2018-12/57
55. Information System Agency, 111-00-00133/2018-12/58
56. Удружење грађана Образовни импулс, 111-00-00133/2018-12/59
57. Удружење грађана Тим систем, 111-00-00133/2018-12/60
58. Удружење "За бољи Нови Кнежевац", 111-00-00133/2018-12/61
59. Удружење Корак сигурности, 111-00-00133/2018-12/62
60. Канцеларија за рурални развој Војводине, 111-00-00133/2018-12/63
61. Удружење "RE:Crafts - кластер за ревитализацију старих заната у Србији", 111-0000133/2018-12/64

Условима Конкурса је наведено да право на доделу средстава подносилац програма може
остварити између осталог и под условом да је статутом подносиоца програма предвиђено
да се циљеви подносиоца програма остварују у области у којој се програм реализује.
Увидом у статуте подносиоца програма, констатовано је да следећи подносиоци нису
испунили овај услови и тиме нису стекли право да буду разматрани на конкурсу:
1. Човекољубље, Добротворна фондација српске православне цркве, 111-0000133/2018-12/5
2. Кластер Сомборски салаши, 111-00-00133/2018-12/6
3. Центар за креативни развој – Књажевац, 111-00-00133/2018-12/13
4. Удружење волонтера Сос-Кос Косјерић, 111-00-00133/2018-12/65
Комисија је извршила вредновање предлога програма у оквиру теме која је била
предвиђена конкурсом, на основу чега je сачињенa прелиминарнa листa са програмима
који су предложени за доделу средстава.
Прелиминарна листа програма за доделу средстава

Р.Б.

Заводни број

Подносилац
програма

Назив програма

Предлог
износа
средстава
(у РСД)

Тема – Реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне

писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области
Подизање нивоа дгиталне
писмености и дигиталних
компетенција жена из
руралних области
Обука за дигиталну
промоцију
традиционалних
производа

1.

111-0000133/201812/11

Удружење грађана
"Центар за стручне
обуке и курсеве"

2.

111-0000133/201812/18

Асоцијација Google ових локалних
водича Србије

111-0000133/201812/17
111-0000133/201812/32
111-0000133/201812/10
111-0000133/201812/54
111-0000133/201812/46

Иницијатива за
рурални развој

Веб продавница домаћег
производа

1.500.000,00

Удружење жена
"Сачувајмо село"

Мој прозор у свет

1.000.000,00

Удружење грађана
Ветрењача

Дигитална писменост за
жене из руралних подручја

900.000,00

Удружење грађана
"Локална
самоорганизација"

У корак са временом

800.000,00

Медијски
едукативни центар

Дигитална писменост за
одрживи развој

643.842,61

3.

4.

5.

6.

7.

1.500.000,00

1.500.000,00

Р.Б.

8.

Заводни број
111-0000133/201812/15

Подносилац
програма
Женска иницијатива

Назив програма

Инфосвет за мене

Предлог
износа
средстава
(у РСД)
620.000,00

Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарне резултате конкурса до
суботе, 08. децембра 2018. године.
Приговор се подноси насолвљен на писарницу Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност,
Немањина 22-26, 11000 Београд. Приговор мора да буде оверен печатом организације и
потписан од стране овлашћеног лица организације. На допису је потребно означити:
„Приговор на прелиминарне резултате Јавног конкурса за доделу средстава из програма у
области развоја информационог друштва 2018. године-реализација програма који за циљ
имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из
руралних области”. Приговор се подноси искључиво поштом препоручено, или
курирским путем, односно личном доставом.
Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се
неблаговременим и неће се узети у разматрање.

