Регистар националног интернет домена Србије
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ ИНТЕРНЕТА ЗА 2012.

4ПИ
Завршни извештај о реализацији подржаног пројекта
1. Општи подаци
Подаци о правном лицу или предузетнику:
Назив

Омладински клуб Новог Бечеја

Датум оснивања

14.6.2006. године

Адреса

Маршала Тита 8

Матични број

08866929

ПИБ

104760208

Овлашћено лице

Кристијан Лукић

Телефони

063562921

E-mail адреса

lukickristijann@yahoo.com

Web адреса

www.klubnbo.org.rs

Менаџер пројекта

Кристијан Лукић

Позиција у фирми

Председник

Телефони

063562921

E-mail адреса

lukickristijann@yahoo.com

Web адреса пројекта

http://klubnbo.org.rs/novinbo/qrcode/

Назив пројекта

QR код за све

Период реализације
пројекта

1.2. – 31.7.2013. године
2. Садржај пројекта

Будућност интернета и глобалне комуникације је мобилни интернет, а од појаве
паметних телефона (smart phone) који су се веома распространили и постали део
свакодневнице, добили смо невероватан број нових могућности за употребу истих и
коришћења предности Интернета на било ком месту па чак и у покрету. Једна од тих
могућности је у дводимензионалном коду такозвани QR код. Собзиром да је технологија
QR кодова измишљена у Јапану још давне 1994. године и да је ову технологију
користило преко 70% Јапанаца, наспрам тога у осталом делу света па и у Србији је овај
вид употебе обележавања још увек у повоју а нагла популарност се уочава у последње
две године. Практичност и приступачност технологије QR кодова данас је присутна у
свим крајевима света. QR кодове су прихватили велики глобални брендови – готово да
нема велике компаније која се већ није поиграла с QR кодовима и њихов број расте из
дана у дан. Овим пројектом се промовише употребу мобилног Интернета односно QR

кодова као начина повезивања физичкиог са виртеулним светом. Циљ пројекта је да
упознамо грађане, привреду и институције са начинима употребе ове технологије у
свакодневном животу и пословању. Обележавањем кључних места односно тачака
интересовања у одабраним локалним заједницама, таблама са QR кодовима, медијском
кампањом и организовањем едукативних скупова намењене грађанима, институцијама и
привредницима су начини како ће се испуњавати горе зацртани циљеви.
Активности: У склопу пројекта предвиђене су следеће активности:
● Остваривање сарадње са представницима 4 локалне институције – представљање
пројекта и маркирање објеката за обележавање као и упознавање са значајeм QR кода –
обука представника јавног сектора о начинима уношења садржаја
● Уношење садржаја обележених објеката – установа на јединствени сајт
● Израда и штампање и постављање табли са QR кодовима
● Израда и штампа брошура -лифлета и других материјала
● Медијска кампања – промоција свих пројектних активности путем различитих медија
(интернет медији – веб сајтови, друштвене мреже..; радио тв медији, штампани медији)
● Семинар – ова активност представља упознавање грађана о могућностима и начинима
примене QR кодова
● Дистрибуција штампаног материјала у 4 општине
● Промоција

3. Чланови тима који су учествовали у реализацији пројекта
Име и презиме

Функција у тиму

Кристијан Лукић

Менаџер пројекта

Александар Белић

Марјан Трифуњагић

ИТ консултант, Маркетинг,
предавач

Програмер, предавач

Стручна знања и
референце
Активан пројект менаџар
пуних 6 година и до сада је
успешно спровео на овој
функцији преко 35 пројеката
- Слободни веб дизајнер
Преко
десет
година
искуства
у
Интернет
маркетингу и развоју веб
пројеката
- Сарадник у Омладинском
клубу
на
пројектима
популаризација ИКТ од 2010
Власник
програмерске
фирме
од
2008.
www.timkom.net
- Професионални програмер

4. Остварени циљеви пројекта
-Повећан је број корисног садржаја и новоотворених страна са доменом „.rs“ за минимум
100 тј унено је садржаја за 100 веб страница са доменом „.rs“
- Обележено је 100 локација са QR кодом који суимали преко 1500 прегледа уз помоћ
путем мобилне апликације
- Едуковано је 2000 грађана из 5 општине о начинима употребе и могућностима које
пружа употрербу QR кодова
- Кроз медијску кампању информисана шира јавност о начину употребе и могућностима
примене QR кодова. Процењује се на преко 10000 људи
- Путем едукативних семинара директно обучено и упознато око 90 особа
- Путем изложбе QR кодова директно је упознато око 150 особа
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5. Процена остварених ефеката реализације пројекта у складу са циљевима 4ПИ

Креирано је око 100 нових страница на .rs домену до којих се долази путем технологије
QR кодова. Нове странице су информативног и едукативног карактера самим тим су
друштвено корисне што је у складу са циљем који има програм 4ПИ.
У току шест месеци колико је трајала реализација пројекта „QR код за све“ кроз
релизоване активности директно је учествовало око 10000 људи. Њима су предочене
могућности примене мобилног Интернета и технологије QR кодова у свакодневном
животу и раду што је такође један од циљева програма 4ПИ

6. Планиране, а неизвршене активности
Све активности које су планиране су и реализоване, а поред њих смо реализовали још 3
едукације за представнике јавног сектора и грађана као и изложбу QR кодова.

7. Попис извршених активности
Активност

Опис активности

Носилац
активности
Омладински клуб
НБО

Време почетка и
краја активности
Фебруар 2013

Остваривање
сарадње са
представницима 4
локалне институције

–

Припремљен
материјал и
постављен на сајт
пројекта
www.klubnbo.org.rs/qrc
ode
Израђена Андроид
апликација за
промоцију пројекта

Омладински клуб
НБО

Фебруар 2013

Успостављена је одлична
сарадња са
представницима
локалних самоуправама
и јавних предузећа.
Одређене су локације,
укупно 100, на којима ће
се поставити табле и

Омладински клуб
НБО

Март, Април 2013

Омладински клуб
НБО

Март, Април 2013

–

Програмирање „QR
кодова“, Израда веб
сајта, Израда
Андроид апликације

–

–

Комуникација са
парнтерским
општинама

Рад на терену у
партнерским општина
и договор око

Остварена сарадња
са представницима
институција у Ади,
Бечеју, Зрењанину и
Новом Бечеју
поводом маркирања и
обележавања
објеката и места од
интересовања QR
кодовима.
Остварена сарадња
са Туристичком
организацијом
Војводине
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таргетираних локација ознаке са QR кодовима
као и маркирање
тачака од
интересовања
Припрема, обрада и
унос садржаја за
јединствени сајт

дефинисан је и
припремљен квалитетан
садржај који смо
отпочели са
постављањем на сајт
www.qrcms.rs до којег ће
се долазити скенирањем
постављених табли.

Омладински клуб
НБО

Март, Април, Maj
2013

Промоција и медијска
кампања

У оквиру медијске
кампање покренута је
Фејсбук страница, издато
је саопштење за медије,
послато је преко 500
мејлова путем
организацијског емаила и
на овај начин је отпочето
информисање шире
јавности о пројектним
активностима
Урађена је припрема за
штампу за плакате и
лифлет и унаредом
месецу ће се
одштампати и
дистрибуирати
На семинару у Словачкој
где су поред младих из
Србије и региона
присуствовали и млади
из 13 држава европе,
представници наше
организације су
представили пројекат
„QR код за све“

Омладински клуб
НБО

Март, Април, Мај,
Јун, Јул 2013

Омладински клуб
НБО

Март 2013

Омладински клуб
НБО

Април 2013

Представници туритичких
организација на
територији општина где
су постављане табле са
кодовима су обучени за
коришћење сервиса
www.qrcms.rs како би
могли самостално да
додају садржај и
генеришу кодове.
Припреме за семинар
који ће бити одржан у
склопу едукативних
активности.
 Упућени су позиви
учесницима,

Омладински клуб
НБО

Април 2013

Омладински клуб
НБО

Maj, Jун 2013

Припрема за штампу
брошура и лифлета

Представљање
пројекта на семинару
у Словачкој

Рад са
представницимајавног
сектора и обука о
постављању и обради
саджаја на интернету

Припрема и
организација
семинара
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Одржан је семинар за
младе

Припрема за
промотивне
активности у Новом
Бечеју, Бечеју, Ади и
Зрењанину

Промоција у Житишту

Семинар за
представнике
институција и
привреде у Новом
Бечеју, Ади и
Житишту

Изложба QR кодова Нови Бечеј и
едукација грађана

припремљене су
презентације,
припремљена је опрема
за презентацију
У оквиру предавања који
је одржано у Дому
културе Новог Бечеја,
присуствовало је 25
младих особа,
представника
омладинских
организација из свих
општина
средњебанатског округа.
Њима су представљене
могућности и начини
употребе мобилног
Интернета и QR кодова.
 Упућени су позиви
институцијама
и
организацијама
 Припремљен
је
промотивни
материјал
 Обука волонтера за
промотивне
активности

Омладински клуб
НБО

Jун 2013

Омладински клуб
НБО

Јун 2013

Омладински клуб
НБО

Јун 2013

Омладински клуб
НБО

Јул 2013

У сарадњи са локалним Омладински клуб
институцијама
Новог НБО
Бечеја, постављена је
изложба QR кодова у

Јул 2013

Одржана је јавна
промоција употребе
мобилног Интернета и
QR кодова у Житишту.
Волонтери наше
организације су делили
промотивни материјал и
демонстрирали
мештанима начин
употребе и могућности
примене QR кодова.
У оквиру предавања која
су одржана у Ади, два у
Новом Бечеју и Житишту,
присуствовало је 60-так
представника наведених
циљних група и они су
упознати
са
могућностима
и
начинима примене QR
кодова у пракси, те исти
представљају
носиоце
наредних активности у
својим местима.
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Дистрибуција
штампаног
материјала Ада,
Житиште, Нови Бечеј,
Бечеј, Зрењанин

Дому
културе
Новог
Бечеја. На отварању
изложбе, која ће бити
постављена 15 дана,
присуствовало је око 50
посетилаца
на
дан
отворања и њима је
уприличена презентација
– едукација о начинима и
могућностима употребе
QR кодова уз подршку за
подешавање мобилних
уређаја за употребу ове
технологије
и
инсталацију
читача
кодова.
Волонтери
наше Омладински клуб
организације
су НБО
поделили
промотивни
материјал
и
демонстрирали
мештанима
начин
употребе и могућности
примене QR кодова.

Јул 2013

8. Спецификација утрошених средстава
Активност

Сопствена средства
(РСД)

Вођење пројекта

210,000.00

Реализација пројектних активности
и путовања

60,000.00

Набавка опреме

40,000.00

Комуникација (телефон +
интернет)
Програмирање „QR кодова“,
Израда веб сајта, Израда Андроид
апликације
Израда и поставка табли са кур
кодовима

Средства РНИДС-а (РСД)

30,800.00

6,000.00
35,000.00

75,000.00

75,000.00

Одржавање семинара

35,000.00

Волонтерси рад

83,900.00

Промоција и маркетинг

115,000.00

остало

1,300.00 динара

5,000.00

ЗБИР

441,000.00

441,000.00

110,000.00
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