Република Србија
МИНИСТАРСТВО
СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Београд, Немањина 22 - 26
Број: 401-00-219/2013-07
Датум: 19. септембар 2013. године

На основу члана 23. става 2. Закона о државној управи („Службени гласник
РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10) и члана 7. став 5. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” број 8/12), министар
доноси
ОДЛУКУ
о избору програма из области развоја информационог друштва у Републици
Србији 2013. године којима се додељују средства из буџета Републике Србије
1. Усваја се Извештај о оцени предлога програма пристиглих на Први јавни
конкурс за доделу средстава из програма у области развоја информационог друштва
2013. године од 9. августа 2013. године, који је поднет од стране Комисије за
рангирање и избор програма.
2. Бирају се програми којима се додељују средства у складу са следећим
табелама:
Тема 1. Такмичења у области информатике и математике
Заводни број

Подносилац
програма

Назив програма

Износ средстава
која се додељују

111-00-338/201307/82

Фондација
"Алмаги"

Подршка младим талентима на
међународним такмичењима

2.998.317,00 дин.

111-00-338/201307/6

Педагошко
друштво
информатичара
Србије Ниш

ИКТ у служби такмичења ученика
основних школа из области
рачунарства и информатике

1.400.000,00 дин.

111-00-338/201307/86

Удружење
грађана
"иСербиа"

Мој први сајт

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/24

Заједница
машинских школа
Републике Србије

Такмичење ученика у
програмирању робота

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/44

Удружење
физичара "Омега"
Ниш

Физика у облаку "Скајфи"

700.000,00 дин.

111-00-338/201307/42

Удружење
професора
информатике
Србије

Организација такмичења "Сајт за
безбедан Интернет"

181.690,00 дин.

Тема 2. Безбедност деце на Интернету
Заводни број

Подносилац
програма

Назив програма

Износ средстава
која се додељују

111-00-338/201307/98

Удружење грађана
"Арт салон-салон
лепих уметноси"

"Клик на сигуран линк"

1.535.000,00 дин.

111-00-338/201307/50

Људи за људе

Безбедно сурфовање

1.497.700,00 дин.

111-00-338/201307/1

Удружење ПОНС

Безбедно интернет окружење за
децу

1.497.400,00 дин.

111-00-338/201307/97

Удружење
грађана
Телекомуникаци
они системи
Србије

Водич "Нет-твој сигуран свет"

1.355.000,00 дин.

111-00-338/201307/33

Центар за
едукацију и
истраживање у
медицини,
екологији и
социологији
ЦЕРСМЕС

Играј безбедно

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/90

Удружење
"Викторија",
Крагујевац

Безбедан клик за најмлађе

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/43

Удружење
професора
информатике
Србије

Безбедни на нету

125.000,00 дин.

Тема 3. Дигитализација културне баштине
Заводни број

Подносилац
програма

Назив програма

Износ средстава
која се додељују

111-00-338/201307/69

Фондација
Народне
библиотеке
Србије

Дигиталне библиотеке едукација

2.868.977,00 дин.

111-00-338/201307/17

Центар за
друштвено
економски
развој (ЦДЕР)

"Дигитални атлас културне
баштине"

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/58

Удружење "Ноћ
позоришта"

17 едукативних сесија и семинара
"Дигитализација културне
баштине - савремено
стваралаштво"

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/103

Центар за
унапређење
наставе
"АБАКУС"

Виртуелни завичај

500.000,00 дин.

111-00-338/201307/79

Заједница која
учи "Сазнање"

Школски календар сећања

700.000,00 дин.

111-00-338/201307/108

Центар за
урбани развој

Стратониц - дигитална
реконструкција античког наслеђа

560.450,00 дин.

111-00-338/201307/47

НВО "So open"

Баштина - по дужини и ширини

325.500,00 дин.

111-00-338/201307/67

Удружење
грађана
"Покретач"

Дигитализација наслеђа
београдског џез фестивала

750.000,00 дин.

Тема 4. Настава у дигиталним кабинетима
Заводни број

Подносилац
програма

Назив програма

Износ средстава
која се додељују

111-00-338/201307/106

Друштво
математичара
Србије

Платформа еЗбирка као подршка
ефикасности наставе

2.997.720,00 дин.

111-00-338/201307/13

Образовно
креативни
центар

Обука 1000 наставника за
коришћење интернета и
информационих технологија у
настави

1.511.878,29 дин.

111-00-338/201307/96

Удружење
„Хабитат"

Јачање капацитета основних
школа за развој наставе у
дигиталним кабинетима "Златно
образовање"

1.000.000,00 дин.

111-00-338/201307/60

Удружење
Креативно
Едукативни
Центар

е-Кабинет

800.000,00 дин.

111-00-338/201307/76

Борска Интернет
организација Битно

Обука наставника за реализацију
мултимедијалних часова

527.528,12 дин.

111-00-338/201307/48

Удружење
професора
информатике
Србије

Комплетан е-наставник

455.276,20 дин.

Тема 5. Унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом
информационо-комуникационих технологија
Назив програма

Износ средстава
која се додељују

Заводни број

Подносилац
програма

111-00-338/201307/88

Савез глувих и
наглувих Србије

Развој система за телеасистенцију
преводилачког сервиса знаковног
језика путем Интернета за потребе
популације глувих и наглувих

1.765.784,67 дин.

111-00-338/201307/53

Магично зрно

Е - инклузија

1.498.700,00 дин.

111-00-338/201307/51

Отворени свет

Упознајмо се са безбедним
Интернетом

1.473.700,00 дин.

111-00-338/201307/107

Удружење за
ревизију
приступачности

Мапа приступачности

944.918,22 дин.

111-00-338/201307/81

Удружење
грађана "Чујемо
вас"

"Чујемо вас"

867.750,00 дин.

111-00-338/201307/25

Удружење
новинара Србије

Школа веб вештина,
предузетништва и новинарства за
особе са инвалидитетом

802.523,00 дин.

111-00-338/201307/31

Форум младих
са
инвалидитетом

Платформа за информационокомуникациону инклузију

765.000,00 дин.

111-00-338/201307/113

Удружење
грађана са
хендикепом
"Френд"
Мајданпек

Технологија код слепих

462.000,00 дин.

111-00-338/201307/49

Медицал старт
уп Удружење

На клик од здравља

391.500,00 дин.

111-00-338/201307/64

Удружење за
помоћ оси
"Дуга", Неготин

И ја волим интернет

362.950,00 дин.

111-00-338/201307/8

Спортски клуб
за децу и
омладину са
посебним
потребама
Хенди спорт,
Зрењанин

Мултимедијални портал за
рекреацију,вежбање и унапређење
здравља за особе са
инвалидитетом

357.700,00 дин.

3. Подносиоцима програма одобравају се средства у опредељеним износима
исказаним у табелама из тачке 2. ове одлуке.
4. Додељена средства биће уплаћена на рачуне које су Министарству
доставили подносиоци програма.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансијске послове
Министарства.

Образложење
Чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС” број 51/09)
предвиђено је да се средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса,
обезбеђују у буџету Републике Србије, као и да Влада, односно министарство надлежно
за област у којој се остварују основни циљеви удружења додељује средства удружењима
на основу спроведеног јавног конкурса и закључује уговоре о реализовању одобрених
програма.
Влада је Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС”, број 8/12) ближе уредила критеријуме, услове, обим, начин,
поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма. Чланом 5. наведене уредбе
предвиђено је да се додела средстава за финансирање програма врши на основу јавног
конкурса који расписује надлежни орган и оглашава на званичној интернет страници
надлежног органа.
Чланом 4. став 2. Уредбе одређено је да ближа мерила за избор програма
применом критеријума из Уредбе, као и допунске критеријуме специфичне за одређену
област утврђује надлежни орган, на основу чега је Министарство донело Правилник о
избору програма од јавног интереса у области развоја информационог друштва које
реализују удружења („Службени гласник РС”, број 47/13).
У складу са овлашћењем из члана 5. Уредбе, Министарство је донело Одлуку
број 111-00-329/2013-07 од 7. јуна 2013. године којом се расписује јавни позив за
подношење предлога програма за први јавни конкурс за доделу средстава за програме у
области развоја информационог друштва у Републици Србији 2013. године.
Поводом конкурса је пристигло 125 пријава са предлозима програма.
Комисијa за рангирање и избор предлога програма, која је формирана решењем
Министарства бр. 119-01-135/2013-07 од 27. јуна 2013. године, извршила је оцену
испуњености услова за учешће предлагача, који су подразумевали: да су предлози
програма благовремено пристигли на писарницу Министарства, да предлагач има
статус удружења, задужбине или фондације и да је доставио потпуну основну и
обавезну пратећу документацију на начин предвиђен Конкурсом. Предлози програма
предлагача који нису испунили ове услове нису узети у разматрање. Утврђено је да
двадесет девет пријава није испунило услове конкурса за учешће, од којих је десет
пристигло неблаговремено на писарницу Министарства, четири су поднете од стране
организација које немају статус удружења, задужбине или фондације, а петнаест
пријава је пристигло са непотпуном документацијом, односно поднете су на начин

који није био у складу са условима конкурса. Константовано је да је 96 предлога
програма испунило услове за разматрање на конкурсу.
На основу прелиминарног Извештаја о оцени предлога програма пристиглих
на Први јавни конкурс за доделу средстава из програма у области развоја
информационог друштва 2013. године, коју је поднела Комисија за рангирање и
избор програма, објављени су прелиминарни резултати конкурса на сајту
Министарства www.mtt.gov.rs 23. августа 2013. године. Учесници конкурса су имали
право приговора на прелиминарне резултате до 27. августа 2013. године. Укупно
четири учесника су поднела приговоре на прелиминарне резултате. Комисија је
размотрила приговоре, након чега је сачинила извештаје о решавању по сваком
приговору, који садрже образложење одлуке о приговору и који су достављени
Министарству. Након обавештавања Министарства о одлукама Комисије по
приговору, које су прихваћене од стране Министарства, стекли су се услови за
доношење акта о додели средстава подносиоцима програма.
У складу са чланом 7. став 5. Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења, Министарство доноси ову одлуку.

