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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНИМ РЕЗУЛТАТИМА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ СУФИНАНСИРАНИ
У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОНФЕРЕНЦИЈА И
ДРУГИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПРОМОЦИЈИ, ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ И
ЕДУКАЦИЈИ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација објављује
прелиминарне резултате Јавног позива за подношење предлога пројеката који ће бити
суфинансирани у оквиру Ппрограма подршке организацији конференција и других
догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области
информационо-комуникационих технологија
Комисија за рангирање и избор пројеката пристиглих по Јавном позиву за
подношење предлога пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру Програма подршке
организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији
и едукацији у области информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту:
Комисија) извршила је оцену испуњености услова за учешће предлагача, што подразумева
да су предлози пројеката благовремено пристигли на писарницу Министарства, да
предлагач има статус удружења, задужбине, фондације, акредитоване високошколске
установе или института,
да је доставио потпуну основну и обавезну пратећу
документацију на начин предвиђен јавним позивом и да су поштована правила која се
односе на планирање реализације пројекта утврђена јавним позивом.
Поводом конкурса је пристигло 46 пријава са предлозима пројеката. Благовремено
је пристигло 45 пријава.
Утврђено је да 11 пријава нису поднете на начин и по правилима утврђеним
условима јавног позива.
Константовано је да је 34 предлога пројекта следећих предлагача испунило услове
за разматрање на конкурсу, и то:

1. ХУМАНИС Ниш
2. Удружење грађана Видо
3. Друштво за информационе системе и рачунарство - Информационо друштво
Србије
4. Удружење грађана "Чујемо вас"
5. Београдска отворена школа
6. Удружење за микроталасну технику, технологије и системе
7. Друштво за ЕТРАН
8. Клуб привредника Општине Рума
9. ЈИСА - Јединствени Информатички савез Србије
10. Удружење "Телекомуникациони системи Србије"
11. Математички институт САНУ
12. Удружење грађана Panacea Solution
13. Архив Инфо
14. Пословно удружење "Војвођански ИКТ кластер"
15. Фондација ДАНА
16. Удружење "Србија за младе"
17. ЕНЕЦА
18. Друштво за телекомуникације – ДТ
19. Едукациони центар Лесковац
20. Друштво за изједначавање могућности – Виртус
21. Центар за развој инклузивног друштва
22. Филолошки факултет Универзитета у Београду
23. Центар за друштвене иновације - НИИТ, Ниш

24. Магентик Филд Б
25. Удружење ИКТ мрежа
26. Удружење новинара Србије
27. Удружење "ДаФЕД" Нови Сад
28. Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
29. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
30. Асоцијација уметности и медија - помоћ за младе и здравље
31. Друштво за информациону безбедност Србије
32. Мрежа пословних анђела Србије
33. Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац
34. Универзитет Метрополитан – Београд
Комисија је извршила вредновање предлога пројеката, на основу чега је сачињена
прелиминарна листа са пројектима који су предложени за доделу средстава:

Р. Бр.
1
2

Пoднoсилaц прojeктa

Нaзив прojeктa

Друштвo зa тeлeкoмуникaциje –
ДT
Удружeњe грaђaнa Panacea
Solution

21. Teлeкoмуникaциoни
фoрум TEЛФOР 2013
Примeнa ИКT и лoкaлним
кaнцeлaриjaмa зa млaдe
IV Кoнфeрeнциja Meхaнизми кoришћeњa
квaлификoвaнoг eлeктрoнскoг
сeртификaтa
Инфoрмaциoнo
кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje
кao пoдршкa инклузивнoм
oбрaзoвaњу

3

Клуб приврeдникa Oпштинe
Румa

4

Друштвo зa изjeднaчaвaњe
мoгућнoсти - Виртус

5
6
7

Друштвo зa инфoрмaциoнe
систeмe и рaчунaрствo Инфoрмaциoнo друштвo Србиje
Филoлoшки фaкултeт
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
Удружeњe "Teлeкoмуникaциoни
систeми Србиje"

Кoнфeрeнциja YU INFO 2014

Прeдлoг изнoсa
срeдстaвa кoja сe
дoдeљуjу
2.961.650,00
2.000.000,00
216.770,00

290.000,00

466.000,00

Дигитaлнe библиoтeкe

1.273.080,00

ИT 14

1.910.000,00
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JИСA - Jeдинствeни
Инфoрмaтички Сaвeз Србиje
Цeнтaр зa друштвeнe инoвaциje
- НИИT, Ниш
Удружeњe грaђaнa Видo
Пoслoвнo удружeњe
"Вojвoђaнски ИКT клaстeр"

Рaзмeнa искустaвa примeнe
ИКT - Дискoбoлoс 2013
Кoнфeрeнциja Блoгoмaниja
2013
IT open кoнфeрeнциja
"DanubeIT" кoнфeрeнциja
и"b2b" сусрeти

795.000,00
897.500,00
353.188,00
810.000,00

Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарне резултате конкурса до
петка, 22. новембра у 12 часова.
Приговор се подноси на писарницу Министарства спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација, Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и
поштански саобраћај, 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 позива за подношење
предлога пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру Програма подршке организацији
конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у
области информационо-комуникационих технологија”.
Приговори који пристигну Министарству по истеку наведеног рока сматраће се
неблаговременим и неће се узети у разматрање.

