Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 337-00-00098/2019-12
Датум: 27.05.2019. године
Немањина 22-26
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНИМ РЕЗУЛТАТИМА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује прелиминарне
резултате Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја
информационог друштва у Републици Србији у 2019. години, на тему међународна
такмичења у области рачунарства, информатике, математике и физике.
Поводом конкурса пристигло је 16 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 основну документацију на начин предвиђен Конкурсом.
Констатовано је да је свих 16 предлога програма испунило услове за разматрање
на конкурсу.
Тема – Међународна такмичења у областима рачунарства, информатике,
математике и физике
1. Удружење „ Млади математичар“, 337-00-00098/2019-12/1
2. Фондација „Фонд Б92“, 337-00-00098/2019-12/2
3. Друштво физичара Србије, 337-00-00098/2019-12/3
4. Друштво физичара Србије, 337-00-00098/2019-12/4
5. Друштво математичара Србије, 337-00-00098/2019-12/5
6. Друштво математичара Србије, 337-00-00098/2019-12/6
7. „Југарт“, 337-00-00098/2019-12/7
8. Друштво за промоцију и популаризацију науке, 337-00-00098/2019-12/8
9. Удружење Рома“Блаце“, 337-00-00098/2019-12/9
10. Информационе технологије-Удружење професора Србије, 337-00-00098/201912/10
11. Удружење“ЕлектРобот“, 337-00-00098/2019-12/11
12. Санџачко удружење новинара, 337-00-00098/2019-12/12

13. Удружење студената „BE INTERNATIONAL“, 337-00-00098/2019-12/13
14. Удружење“Матица Бошњачка“, 337-00-00098/2019-12/14
15. Фондација „Алмаги“, 337-00-00098/2019-12/15
16. Центар за активизам Врање, 337-00-00098/2019-12/16
Комисија је извршила вредновање предлога програма у оквиру тема којe су биле
предвиђене 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 – Међународна такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и
физике
337-0000098/201912/8

Друштво за промоцију
и популаризацију науке

Интернационални
турнир младих
физичара 2019.

1.000.000,00

2.

337-0000098/201912/15

Фондација „Алмаги“

Организација VII купа
Математичке гимназије

1.000.000,00

3.

337-0000098/201912/2

Фондација „Фонд Б92“

4.

337-0000098/201912/4

Друштво физичара
Србије

5.

337-0000098/201912/6

Друштво математичара
Србије

6.

337-0000098/201912/14

Удружење“Матица
Бошњачка“

1.

Битка за знање-српски
основци на европском и
светском такмичењу у
роботици
Подршка припреми и
учешћу такмичара на
Међународном
такмичењу из физике у
школској 2018/2019.
години
Међународне
Олимпијаде из
информатике за
ученике основних и
средњих школа
Школа програмирања
за ученике основних и
средњих школа и
информатичко
усавршавање
професора
информатике у
основним и средњим
школама

999.500,00

999.476,00

996.600,00

900.000,00

Р.Б.

7.

8.

Заводни број

337-0000098/201912/12
337-0000098/201912/11

Подносилац програма

Санџачко удружење
новинара

Назив програма

Дигитални новинари

Удружење“ЕлектРобот“ Лимски програмери

9.

337-0000098/201912/13

Удружење студената
„BE
INTERNATIONAL“

Тренинг ученика
основних и средњих
школа за унапређење
знања и учешће на
међународним и
домаћим такмичењима
из области ИТ

10.

337-0000098/201912/7

„Југарт“

Основне дигиталне
компетенције

11.

12.

13.

14.

Припрема,
организација и
реализација
међународног
такмичења из
рачунарске и
информатичке
писмености "Дабар" за
школску 2019/2020.
годину
Међународна
такмичења у областима
рачунарства,
информатике,
математике и физике

Предлог
износа
средстава
(у РСД)
850.000,00

850.000,00

750.000,00

500.000,00

337-0000098/201912/10

Информационе
технологије-Удружење
професора Србије,

337-0000098/201912/9

Удружење
Рома“Блаце“,

337-0000098/201912/1
337-0000098/201912/16

Удружење „ Млади
математичар“

Квиз "Мост
математике"

400.000,00

Центар за активизам
Врање

Математика у срцу

400.000,00

500.000,00

400.000,00

Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарне резултате конкурса до
уторка, 4. јуна 2019. године.
Приговор се подноси 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 2019. године-тема међународна такмичења”.
Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се
неблаговременим и неће се узети у разматрање.

