
Број: 45/2019
Датум:6.02.2019.

На основу Финансијског плана и програма рада за 2019. годину и Одлуке о расписивању Конкурса
број  44/2019 од дана  06.02.2019. Завод за равноправност полова расписује:

 КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА  ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА  У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА  СА ЦИЉЕМ  УНАПРЕЂЕЊА
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА ПРИПАДНИЦА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ  

Завод за равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном износу  oд 2.700.000,00
динара  (словима: двамилионаиседамстотинахиљададинара)предвиђена  Финансијским  планом  и
програмом рада Завода за равноправност полова за 2019. годину – Подстицајни програми

Средства  се  додељују  удружењима грађана/удружењима  жена  са  територије  АП  Војводине која
испуњавају услове, а баве се унапређењем положаја жена и равноправности полова.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

-   унапређење  положаја  жена  припадница  националних  мањина  које  живе  на  територији  АП
Војводине  као  и  успостављање  „моста”  између  земаља  матица  националних  мањина  (које  су
чланице ЕУ) и Републике Србије;

-   организовање  обука,  едукација,  скупова  и  других  активности  са  циљем  унапређења  области
равноправности полова, као и унапређења положаја припадница националних мањина које живе на
територији АП Војводине;

-  подршка пројектима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена,  припадница
националних мањина које живе на територији АП Војводине;



- подршка пројектима и активностима којима се јачају капацитети удружења грађана/удружењима
жена, нарочито удружења чији су програми усмерени на унапређење положаја жена припадница
националних мањина које живе на територији АП Војводине;

- подршка пројектима којима се афирмише стваралаштво жена припадница националних мањина
које живе на територији АП Војводине;

-  подршка  пројектима  којима  се  промовише  родна  равноправност,  нарочито  јавним  акцијама  и
кампањама  за  подизање  свести  о  теми  родне  равноправности,  као  и  елиминисању  предрасуда
стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву, са акцентом на унапређење положаја
жена припадница националних мањина.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Право учешћа имају  регистрована удружења грађана/удружења жена са територије АП Војводине
која својим програмима афирмишу и подстичу циљеве конкурса;

2.  Подносилац  може  аплицирати  само  са  једним  пројектом,  у  висини  тражених  средстава  до
500.000,000 динара (словима: петстотинахиљададинара);

3.  Удружења  грађана/удружења  жена  са  територије  АП  Војводине  која  нису  испунила  раније
уговорену обавезу, а уговорена обавеза је истекла, према Заводу за равноправност полова, изузети
су од права на доделу средстава.

КРИТЕРИЈУМИ:

Комисија процењује и вреднује пројекте применом следећих критеријума, доделом одговарајућег
броја бодова:

1.  Према  референцама  програма  за  област  у  којој  се  реализује  програм  (укупно  највише  до  20
бодова);

     -   постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и повезаности циљева и активности,
дужина трајања програма (до 10 бодова);

       -  могућност развијања програма/пројекта и његова одрживост (до 10 бодова);

2.  Према  циљевима  који  се  постижу  реализацијом  програма/пројекта  –  допринос  степену
унапређивања стања у области у којој се програм спроводи (највише 40 бодова по области за коју је
пријава поднета);

-  за  област  унапређења  рада  удружења  и  организација  које  се  баве  положајем  националних
мањина,  подршка  развојним  пројектима  који  за  циљ  имају  бољи  положај  жена  припадница
националних  мањина,  као и успостављање „моста” између  земаља матица националних мањина
(које су чланице ЕУ) и Републике Србије



3. Према економичности буџета и усклађености буџета с планираним активностима (укупно највише 
40 бодова);

   -   процена економичности буџета пројекта и усклађености буџета с планираним активностима  до 
20 бодова);

  -  висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс
односи (до 20 бодова);

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

 Фотокопију решења о регистрацији
 Фотокопопију потврде о пореском идентификационом броју
 Фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
 Фотокопија  Статута   удружења   у  коме  је  утврђено  да  се  циљеви  удружења  остварују  у

области у којој се програм реализује
 уредно попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица конкурсни образац  уз опис

пројекта (3 примерка)
 буџет пројекта

Пријаве на конкурс, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу:
Завод за равноправност  полова,  Нови Сад,  Бул.  Михајла Пупина 6/IV,  поштом или лично на горе
наведену  адресу  са  назнаком „Конкурс  за доделу  бесповратних  средстава  удружењима
грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем
унапређења положаја жена припадница националних мањина на  територији АП Војводине”  са
ознаком Не отварати.

Конкурсна  документација  може  се  преузети  на  сајту  Завода  за  равноправност  полова
https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Неће се  узимати у  разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве,
пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Комисија  сачињава  прелиминарну  листу  вредновања  и  рангирања  пријава  удружења  на  јавни
конкурс применом критеријума из члана 9 Правилника о критеријумима за  доделу финансијских
средстава пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности
у  АП Војводини, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за  подношење
пријава.



Листе из става 1 овог члана објављују се на интернет страници Завода и учесници јавног конкурса
имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног
објављивања.

На листу из става 1 овог члана учесници јавног конкурса имају право приговора у року од осам дана
од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу  става 1 овог члана доноси Комисија у року од
15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку  о  избору  и  висини  средстава  која  је  коначна,  доноси  директорка  Завода  –  у  складу  са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине у року од најдуже 30 дана од дана утврђивања листе
вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс.

 Одлука се објављује на интернет страници Завода, након чега се подносилац пријаве коме се одобре
средства  позива  да  потпише  уговор.  Уколико  се  подносилац  пријаве  не  одазове  позиву  за
потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се
да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен до 14.02.2019. године.

Све  додатне  информације  у  вези  са  реализацијом  Конкурса  могу  се  добити  у  Заводу  за
равноправност полова на мејл: zavod.ravnopravnost  @gmail.com  


