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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА  РАВНОПРАВНОСТ 
ПОЛОВА АП ВОЈВОДИНЕ

Завод  за  равноправност  полова  Аутономне  Покрајине  Војводине
основан  је  Одлуком  о  оснивању  Покрајинског  завода  за
равноправност  полова  број  025-2  од  13.08.2004.  године,  ради
спровођења начела равноправности  полова,  унапређења политике
једнаких  могућности,  развоја  стручног  рада  и  праћења  стања  у
области  родне равноправности  у Аутономној Покрајини Војводини.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Информатор о раду Завода за  равноправност полова припремљен је
на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног  органа  које  је  донето  на  основу  члана  40. Закона  о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник
РС“, бр. 68/2010).

Сврха  објављивања  Информатора  је  информисање  јавности  о
програмима,  активностима,  документима  и  информацијама  које
поседује  или  којима  располаже  Завод  за  равноправност  полова  у
оквиру свог делокруга рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и
начин  остваривања  права  заинтересованих  лица  на  приступ
информацијама од јавног значаја.

Информатор је објављен у електронском облику на интернет 
страници Завода за  равноправност полова 
(www.ravnopravnost.org.rs). 

Информатор  се  на  захтев  заинтересованог  лица  издаје  и  у
штампаном облику, може се снимити на УСБ диск или ЦД или лице
може  остварити  увид  у  Информатор  у  просторијама  Завода,  на
адреси Булевар Михајла Пупина 6/IV, канцеларија 416 у Новом Саду.

Информатор  о  раду  Завода  за  равноправност  полова  први  пут  је
израђен 30.12.2011.  године  за  2011.  годину. Последња,  допуњена
верзија,  у  складу  са  Упутством  за  израду  и  објављивање
информатора о раду државног органа („Сл. Гласник РС“, бр. 120/4,
54/7 и 36/10) за 2014. годину израђена је 14.01.2015. године. 

Назив органа Покрајински завод за равноправност 
полова (послује под именом Завод за 
равноправност полова)

Седиште Булевар Михајла Пупина 6/IV
21 000 Нови Сад

Телефон +381 (0) 21 6615-133
+381 (0) 21 6615-177

Радно време Радним данима од 8.00 – 16.00 часова
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Матични број 08820988

ПИБ 103504639

Електронска пошта zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs
zavod.ravnopravnost@gmail.com

Име лица
одговорног за
тачност и потпуност
података у
Информатору

Весна Шијачки
директорка

Име лица
одговорног за делове
информатора

 Делови 1-11,17-20 Катарина 
Крајновић 

 Делови 12, 15, 16, 17 Маријана 
Родић 

 Део 13 Владислава Игић 

Овлашћено лице за 
слободан
приступ информацијама од
јавног значаја: 

Катарина Крајновић
самостална стручна сарадница за 
односе са јавношћу
katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs

Веб адреса информатора www.ravnopravnost.org.rs

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

У циљу извршавања делатности Завода, стручне и административне
послове за потребе Завода обављају запослени/-не Завода.

Завод може, одлуком директора/-ке, поверити  обављање одређених
послова банци или другој стручној организацији. 

Организациона структура одређена је  Правилником о унутрашњој
организацији  и  систематизацији  радних  места  и  Изменама  и
допунама  правилника  о  организацији  и  систематизацији  радних
места.

Обавеза из  Упутства за  израду и објављивање информатора о раду
државног  органа  о  графичком  приказу  организационих  јединица
није  примењива  у  случају  организационе  структуре  Завода  за
равноправност  полова,  јер  установа  није  организована  по
секторима. Постоји хијерархијски однос приказан у схеми:
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Директор/ка Завода

самостални/а
стручни/а

сарадник/ца за
финансијско -

књиговодствене
послове

самостални/а стручни/а
сарадник/ца за опште и

кадровске послове

самостални/а стручни/а
сарадник/ца за односе с

јавношћу

стручни сарадник/ца
за истраживачко-

аналитичке послове

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Заводу за равноправност полова број 132/2014 који је
усвојен на седници Управног одбора 23.09.2014. године, директорка
Завода  за  равноправност  полова  (у  даљем  тексту:  директорка),
организује рад  и  руководи  радом  Завода.  Директорка  Завода  је
Весна  Шијачки,  дипломирана  професорка  српског  језика  и
књижевности.

Преглед  броја  извршилачких  радних  места  у  Заводу  на  основу
Правилника о организацији и систематизацији:

1. саветник/ца (1)
2. самостални/а стручни/а сарадник/ца за финансијско - 
књиговодствене послове (1)
3. самостални стручни сарадник/ца – консултант/киња ( 1)
4. самостални стручни сарадник/ца пројектни координатор (1)
5. стручни сарадник/ца за истраживачко- аналитичке послове (1)
6. стручни сарадник/ца за преводилачке послове (1)
7. самостални/а стручни/а сарадник/ца за односе с јавношћу (1)
8. стручни сарадник/ца за информатичарске послове (1)
9. самостални/а стручни/а сарадник/ца за опште и кадровске 
послове (1)
10. референткиња за техничке и опште књиговодствене послове

У Заводу за равноправност полова запослене су директорка, 3 
сараднице на неодређено време и 1 сарадница на одређено време 
(од 1.12.2014.).
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Маријана Родић  – самостална стручна сарадница за 
финансијско-књиговодствене послове 
marijana.rodic@vojvodina.gov.rs
021/66 15 133

Анализира законе и друге прописе из области економије и  прати
њихову усклађеност  са  међународно признатим и  ратификованим
конвенцијама.  Надгледа  и  извештава  о  примени закона  и  других
прописа из области економије и анализира их са родног аспекта,
води књиговодствену евиденцију Завода, води рачуна о извршавању
пореских  и  других  финансијских  обавеза  Завода,  у  сарадњи  са
директорком саставља финансијски план за сваку годину, израђује
завршни  рачун  Завода,  а  по  налогу  директорке  обавља  и  друге
послове који су неопходни за правилно и легално пословање Завода.
Виша  стручна  сарадница  за финансијско-књиговодствене  послове
између осталог обавља и следеће послове: вршење уплата и исплата
са рачуна Завода за равноправност полова, а по налогу директорке
Завода;  књижење свих уплата и исплата;  извршавање пореских и
других финансијских обавеза Завода (израда и подношење пореских
пријава,  подношење  ППП пријаве  попис  опреме  и  сл.);  израда  и
подношење  М4  образаца;  израда  и  подношење  Мун  образаца;
израда и подношење извештаја Министарству финансија (регистар
запослених), Управи за трезор, Секретаријату за финансије АПВ и
др.;  канцеларијски  послови  (пријем  и  завођење  поште,  набавка
материјала,  интерне  репрезентације  и  сл.);  архивски  послови;
секретарски послови, технички послови (пренос од тачке А до тачке
Б) – раде сви запослени. За свој рад одговара директорки Завода.

Владислава Игић – самостална стручна сарадница за опште и 
кадровске послове
vladislava.igic@vojvodina.gov.rs
021/66 15 133

Стара се о усклађености аката Завода са законима и другим актима,
како националним тако и међународним, саставља уговоре и друге
правне акте неопходне за функционисање Завода, саставља све акте
у вези са одржавањем седница УО и НО (припрема и слање позива,
дневног реда,  састављање  одлука,  записника,  решења  и  других
аката којима се извршавају одлуке Управног и Надзорног одбора),
спроводи поступак јавних набавки мале вредности, тумачи законе и
друге акте  за  потребе  Завода.  Саставља сва  документа  у  вези са
објављивањем и  реализовањем Конкурса Завода (одлуке,  решења,
уговоре  и  др.),  учествује  у  радним  групама  Покрајинског
секретаријата за привреду,  запошљавање и равноправност полова
АП  Војводине.  Обавља  секретарске,  техничке,  архивске   и  друге
послове  по  налогу  директорке.  За  свој  рад  одговара  директорки
Завода.

Катарина Крајновић – самостална стручна сарадница за 
односе са јавношћу
katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs
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021/66 15 177

Успоставља и одржава сарадњу и контакте са представницима/цама
медија и шире јавности, прати све аспекте рада Завода и ради на
њиховој видљивости, сакупља новинске чланке (пресс-цлиппинг) о
активностима установе, организује и води трибине, конференције за
новинаре и округле столове, ради на пословима јавног информисања
и  маркетинга,  припрема  пропагандни  материјал,  израђује  базе
података  и  мејлинг  листе,  координира  активностима  у  вези  са
ажурирањем  интернет  презентације  Завода  и  друге  послове  по
налогу директорке. Учествује у припреми и писању годишњег плана
рада,  као  и  извештаја  о  раду.  Обавља  лекторски  посао  у  оквиру
издавачке  делатности  Завода.  Кординира  све  програме  Завода,
комуницира  са  учесницима/ама  програма,  учествује  у  припреми
семинара,  обука  и  других  едукативних  активности  установе.  По
потреби обавља секретарске и друге административне и техничко-
логистичке послове. За свој рад одговара директорки Завода.

Тамара  Џабасан  -  стручна  сарадница  за  истраживачко-
аналитичке послове
021/66 15 133
Припрема  и  учествује  у  креирању  истраживачких пројеката,
припрема  анкете  и  спроводи истраживања,  обрађује  податке
добијене током анкетирања, спроводи теренски истраживачки рад и
остале послове неопходне за извршавање пројеката из делатности
Завода. По потреби обавља секретарске и друге административне и
техничко-логистичке  послове.  За  свој  рад  одговара  директорки
Завода. 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНЕ

Заводом за равноправност полова руководи директорка Весна 
Шијачки коју именује и разрешава Скупштина АП Војводине.

На седници Скупштине АП Војводине одржане 15.05.2007. године за
директорку Завода именована је Весна Шијачки, професорка 
књижевности из Руме. 

На седници Скупштине АПВ одржаној 6. јуна 2011. године, донета је
Одлука о именовању директора/ке Покрајинског завода за 
равноправност полова и тада је Весни Шијачки почео да тече други 
мандат директорке Завода.

Директор/-ка Завода обавља следеће послове:

1) заступа Завод, без ограничења;
2) организује и руководи радом Завода;
3) извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово 
спровођење;
4) стара се о законитости рада Завода;
5) предлаже програм рада;
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6) предлаже акте које доноси Управни одбор;
7) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места;
8) врши и друге послове утврђене законом и Статутом.

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Јавност  рада  Завода  утврђена  је  чланом  5,  27  и  28  Статута
Покрајинског завода за равноправност полова донетог на седници
12. октобра 2005. године.

Јавност рада Завода остварује се јавношћу одлука и рада Управног
одбора Завода, подношењем годишњег Извештаја о раду Завода УО
и НО и Скупштини АПВ, објављивањем општих аката, програма и
одлука.

Управни  одбор  Завода  одређује  која  се  акта  и  подаци  сматрају
пословном тајном.
Пословну  тајну  чува  директор/-ка,  чланови/-ице  Управног  одбора,
руководећи  радници/-ице  са  посебним  овлашћењима  и
одговорностима  и  радници/-ице  који  обављају  стручне  и
административне послове.

Завод је дужан да јавности омогући увид у свој рад, према закону
којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Завод  за  равноправност  полова  обавештава  јавност  о  свом  раду,
програмима,  конкурсима,  активностима  и  ставовима  о  значајним
друштвеним  догађајима  давањем  саопштења  за  јавност,
одржавањем  конференција  за  штампу,  давањем  интервјуа,
постављањем информација и годишњег извештаја о раду на својој
интернет  презентацији,  издавањем  публикација,  или  на  други
погодан начин. 

Завод  за  равноправност  полова  сарадњу  са  новинарима/кама,
грађанима/кама  и  јавним  гласилима  обавља  и  преко  самосталне
стручне сараднице за односе с јавношћу.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама  од  јавног  значаја  је  Катарина  Крајновић,
самостална стручна сарадница за односе с јавношћу. 

Свим догађајима које Завод организује у просторијама Покрајинске
Владе  или  Скупштине  АП  Војводине  могу  присуствовати
заинтересовани  грађани  и  грађанке,  у  складу  са  правилима  и
процедурама  која  важе  за  Покрајинску  владу  и  Скупштину  АП
Војводине. 

Подаци у вези са јавношћу рада Завода за равноправност полова:

1. Порески идентификациони број: 103504639
2. Радно време: понедељак - петак од 8.00 до 16.00 часова
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3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони органа, као и 
службеника овлашћених за поступање по захтевима за приступ 
информацијама:

Назив установе: Покрајински завод за равноправност полова
Директорка: Весна Шијачки
Адреса: Булевар Михајла Пупина 6/IV, 21 000 Нови Сад
Телефон:+ 381 (0)21 66 16 133, 66 15, 177
Имејл: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs и 
zavod.ravnopravnost@gmail.com
Интернет презентација: www.ravnopravnost.org.rs 

Лице  задужено  за  ажурирање  информатора  и  припрему
информација  од  јавног  значаја:  Катарина  Крајновић,  самостална
стручна сарадница за односе са јавношћу
Телефон: + 381 (0)21  66 15 177
Електронска адреса: katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs 

4. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
Катарина  Крајновић,  самостална  стручна  сарадница  за  односе  са
јавношћу
Телефон: + 381 (0)21  66 15 177
Електронска адреса: katarina.krajnovic@vojvodina.gov.rs 

5. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја
за праћење рада органа: обавеза уноса ових података у Информатор
о раду није примењива у случају Завода 

6. Изглед идентификационих обележја запослених у органу који 
могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла: 

7.  Опис  приступачности  просторија  за  рад  државног  органа  и
његових организационих јединица лицима са инвалидитетом: 
Просторије Завод за равноправност полова су приступачне особа са
инвалидитетом.  У  пословној  згради  постоји  лифт  и  у  ходницима
нема архитектонских баријера које би онемогућиле прилаз особама
са инвалидитетом канцеларијама Завода.
Поред тога, испред  и иза  пословне зграде Завода постоје посебно
означена паркинг-места (у  улици  Булевар  Михајла  Пупина  6  и
паркинг  код  Галерије  Матице  српске)  која за  своја  возила  могу
користити и особе са инвалидитетом.
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8. Могућност присуства седницама државног органа и непосредног
увида  у  рад  државног  органа,  начин  упознавања  са  временом  и
местом одржавања седница и других активности државног органа
на  којима  је  дозвољено  присуство  грађана  и  опис  поступка  за
добијање  одобрења  за  присуствовање  седницама  и  другим
активностима државног органа:
О  свим  јавним  догађијама,  обукама,  изложбама,  курсевима,
манифестацијама и другим програмима Завода, јавност се редовно
обавештава  путем  саопштења  за  јавност  на  порталу  Покрајинске
владе и  веб презентацији  Завода,  као  и  путем медијских  гласила
односно  интерне мејлинг-листе. За новинаре/ке заинтересоване да
испрате догађај ван града, обезбеђује се превоз путем Покрајинског
секретаријата за културу и јавно информисање Покрајинске владе. 

9.  Допуштеност  аудио  и  видео  снимања  објеката  које  користи
државни орган и активности државног органа:
У  просторијама  Завода је  дозвољено  аудио  и  видео  снимање,  уз
претходну сагласност директорке Завода.

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
током 2014. године у Завод није примљен ниједан захтев за приступ
информацијама од јавног значаја.   

6. НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ

Завод  за  равноправност  полова  је  покрајинска  институција
основана  одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 13.
августа  2004.  године  у  циљу  спровођења  начела  равноправности
полова,  унапређења  политике  једнаких  могућности,  развоја
стручног рада и праћења стања у области родне равноправности у
АП  Војводини,  а  у  складу  са  ратификованим  и  потврђеним
међународним  уговорима  и  конвенцијама.  Доношењем  одлуке  о
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину, на седници
Скупштине АП Војводине одржане 10.03.2008. године  ("Службени
лист  АПВ"  број  3/08)  обезбеђена  су  средства  за  финансирање
Завода.

Делатност  Завода  је  одређена  чланом 5  Одлуке  о  оснивању
Покрајинског завода за равноправност полова («Службени лист АП
Војводине», број 14/2004).

Завод  има  својство  правног  лица,  са  правима,  обавезама  и
одговорностима утврђеним законом, овом Одлуком и Статутом.

Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним
службама.  Завод  може  у  складу  са  Статутом  обављати  и  друге
делатности  за  које  је  регистрован,  уз  сагласност  Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине.
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Завод може образовати радна тела ради обављања појединих
послова из своје надлежности у складу са прописима (радне групе,
комисије и др.). За обављање појединих стручних послова из своје
надлежности Завод може ангажовати друга правна и физичка лица.

Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског
органа надлежног за област равноправности полова.

Завод  је  основан  као  стручно  тело  у  циљу  ефикаснијег
спровођења  мониторинга  у  области  родне  равноправности  и
стварања  препорука  за  интеграцију  родне  перспективе  у  све
политике, мере, акције и програме које Покрајинска влада доноси и
спроводи.

Делатност Завода за равноправност полова обухвата:

1) праћење положаја жена и остваривање њихових загарантованих
права у домаћем и међународном законодавству и учешће у изради
извештаја  о  равноправности  полова  као  и  плана  остваривања
равноправности полова у АП Војводини;

2)  остваривање  координације  и  сарадње  са  Саветом  за
равноправност  полова  Републике  Србије  и  Аутономне  Покрајине
Војводине, Одборима за равноправнопст полова у Републици Србији
и  Аутономној  Покрајини  Војводини  и  са  одговарајућим
организацијама и органима на међународном нивоу;

3) учествовање у припреми закона, стратегија, одлука и других 
прописа од значаја за остваривање родне равноправности у 
Аутономној Покрајини Војводини;

4) подстицање и развијање једнаких права и могућности за жене и 
мушкарце;

5) припрема аналитичке документације за планирање и 
програмирање активности у области равноправности полова у 
Покрајини;

6) остваривање сарадње и консултација са владиним и невладиним 
организацијама и органима у области равноправности полова на 
питањима унапређивања стручног рада у тој области;

7) координацију примене и остваривања домаћих и међународних 
програма за остваривање равноправности полова;

8) организовање образовних и других активности и кампања за 
унапређење стручног рада и активности у области равноправнсти 
полова у Покрајини;

9) организовање саветовања, семинара, округлих столова о 
питањима везаним за делатности Завода;
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10) информационо-документациона делатност и вођење евиденција у
области равноправности полова од значаја за Покрајину;

11) праћење и прикупљање информација у вези са мерама које се у 
Републици Србији и другим земљама предузимају у циљу 
унапређења стручног рада у области равноправности полова;

12) оспособљавање и усавршавање стручњака у области 
равноправности полова;

13) подстицање, унапређивање и пружање подршке развоја научно-
истраживачке делатности у области равноправности полова;

14) давање стручно-саветодавне помоћи женама, стручним 
кадровима и организацијама у области равноправности полова од 
интереса за Покрајину;

15) пружање савета и израда компјутерских програма

16) издавање књига, брошура, музичких књига и других 
публикација;

 17) остале услуге рекламе и пропаганде.

Приоритети Завода су:
- Истраживачки програми и пројекти у циљу стварања базе
прецизних  и  актуелних  података  о  положају  жена  који  би
представљали основ  за  израду  препорука  за  побољшање  њиховог
положаја
- Едукативни  програми у  циљу  повећања  нивоа  знања  о
значају  родне  равноправности  и  потреби  уграђивања  родне
перспективе у све друштвене сфере живота
- Промоција  концепта  родне  равноправности  на
територији АПВ и охрабривање доносиоца одлука на свим нивоима
власти да  активно  спроводе  политику  једнаких  могућности
(повећавањем капацитета да се баве овим питањем)
- Издавачка делатност са циљем афирмације концепта родне
равноправности,  женских  људских  права,  као  и  стручњака/иња  у
области равноправности полова. 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ

Врсте послова који се обављају у Покрајинском заводу за 
равноправност полова подељене су по активностима: 

7.1. Е  ДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ:

7.1.1. Курс родних политика – Родне студије у локалној заједници
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Програм  намењен  локалним  родним  механизмима,  запосленима  у
локалним  самоуправама  и  широј  заједници  реализован  са  циљем
успостављања сарадње између студената и студенткиња родних студија и
локалних  родних  механизама,  и  представљање  њихових  истраживачких
резултата из области родних студија заинтересованим циљним групама и
широј јавности.  
Одржано  је  6  панела  у  Новом  Саду,  Сомбору,  Панчеву,  Сремској
Митровици, Зрењанину и Суботици.
Број учесника и учесница у панелима је био 130.  
Програм  је  реализован  у  сарадњи  са  локланим  механизмима  за  родну
равноправност,  Центром  за  родне  студије  у  Новом  Саду,  УГ  „Женске
студије и истраживања“  и  дипломираним студентима/кињама Центра за
родне  студије  у  Новом  Саду  (АЦИМСИ)  који  су  проблематику  родних
односа истраживали из разних перспектива. 

7.1.2. Информатичка обука сеоских жена у Војводини

Имајући у виду резултате Истраживања о положају жена у Војводини и
њихову  веома  изражену  потребу  за  информатичким   обукама,  као  и
заинтересованост за овај програм у 2013. години, Завод је у 2014. години
наставио са реализацијом Програма информатичке обуке за жене на селу
у  Војводини.  Програм  је  реализован  путем  „Јавног  конкурса  за  доделу
бесповратних средстава локалним самоуправама на територији Аутономне
Покрајине Војводине за финансирање пројеката у области информатичке
обуке“.
Циљ  је  био  унапредити  предузетничке  особине  сеоских  жена,  њихове
комуникационе вештине и  активно учешће на тржишту рада.  Вредност
конкурса  је  1.150.000,00  динара,  а  средства  је  добило  12  локалних
самоуправа са територије АПВ. 
Број информатички обучених жена је 425.

7.1.3.  Студијска  путовања  под  називом  "Упознајмо  Војводину"
намењен сеоским женским удружењима

Програм је реализован путем Јавног конкурса за финансирање пројеката у
области  повећања туристичког потенцијала сеоских женских 
организација-Упознајмо Војводину. Циљ конкурса је подстицања сарадње, 
размене искустава, умрежавања сеоских женских организација из 
различитих делова у АП Војводини и  повећање нивоа знања о 
војвођанским туристичким потенцијалима, као и дестинацијама. Вредност 
конкурса је била 1.000.000,00 динара, а додељена су средства за 13 
женских удружења из Војводине. У реализацији пројектних активности 
учествовало је укупно 515 жена.

7.1.4.  Развој предузетничких иницијатива жена у руралним 
срединама

Имајући  у  виду  Истраживање  о  положају  жена  у  предузетништву  у
Војводини,  које  је  Завод  покренуо  у  2014.  години,  и  резултате
Истраживања  о  положају  жена  на  селу  у  Војводини  који  указују  на
изразито лош економски положај сеоских жена, Завод је креирао  Јавни
конкурс  за  доделу  бесповратних  средстава  за  финансирање
предузетничких иницијатива жена у руралним срединама на територији
АП Војводине у циљу подршке развоју предузетничких иницијатива жена у
руралним срединама. Конкурс је подстицај женским сеоским удружењима
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да своје предузетничке идеје конципирају, да користе стечена знања за
писање пројеката и да на крају остваре своје предузетничке активности
као  увод  у  самозапошаљавање.  Предложене  су  следеће  предузетничке
иницијативе:  обуке  и  радионице  за  унапређење  вештина  штрикања,
хеклања,  ткања,  израде  сувенира; едукације  из  области  органске
пољопривреде и припреме био-хране.
Средства  у  укупном  износу  од  1.100.000,00  динара  додељена  су  за  13
удружења.
Број жена обухваћених предузетничком иницијативом: 300.

7.  2. ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ:

7.2.1. Истраживање о стању и перспективама развоја 
предузетништва жена у Војводини

У току 2014. године реализовано је прво системско истраживање о 
предузетницама у Покрајини. Општи циљ истраживања био је обезбедити 
шири и дубљи увид у сложену, друштвено значајну и актуелну 
проблематику предузетништва жена и одговорити на питања како су се 
опште промене у сфери економије одразиле на жене и њихову позицију у 
економском и друштвено-културном контексту код нас, односно у којој 
мери оне доприносе постизању веће равноправности жена у економској 
сфери.
Реализацијом Истраживања намера је била обезбедити валидне податке о
обиму, карактеристикама и потенцијалима женског предузетништва као
основе за државне органе, друштвене институције, цивилни сектор и друге
организације да доносе и спроводе иновативне и проактивне политике и
програме  за  повећање  броја  жена  у  области  предузетништва  и
самозапошљавања. 

У  првој  фази  истраживања  одржано  је  6  округлих  столова  у  Бачком
Петровцу, Инђији, Кикинди, Новом Саду, Панчеву и Сомбору на којима је
учествовало 138 мушкараца и жена.

Анкетно истраживање спроведено је помоћу стандардизованог упитника у
свим окрузима Војводине (7),  уз коришћење пригодног узорка актуелних
предузетница и предузетника. У истраживање су укључене институције и
организације  на  локалном нивоу,  посебно локални механизми за родну
равноправност.

Анкетирано  је  око  150  предузетница  и  знатно  мање  предузетника  као
контролна група за идентификацију родно условљених образаца. 

У квалитативном делу истраживања примењена је  квалитативна метода
полустандардизованог  интервјуа са  20  предузетница  које  имају  фирме
дуже од  пет  година. Интервјуисано  је  20  предузетница из  Новог  Сада,
Кикинде, Бачког Петровца, Панчева, Инђије, Рума.

Закључци на основу квалитативног дела истраживања указали су на
то да подаци о  броју  жена предузетница и  карактеристикама њихових
бизниса нису доступни нити постоји адекватно праћење ових података. У
циљу  сагледавања  актуелног  стања  и  средњорочног  праћења  ефеката
различитих политика и других фактора на женско предузетништво, било
би потребно унапредити базе података како би биле родно осетљиве. 

Даље, женско предузетништво укључује неколико типова у односу на
мотивацију  и  полазне  основе  за  покретање  посла.  На  основу
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квалитативног  дела  истраживања  издвојена  су  три  типа  мотивације,
односно  предузетништва  жена,  али  и  различите  мере  подршке  које
могу  допринети  развоју  женског  предузетништва.  Закључци
квалитативног истраживања и дискусија на округлим столовима су да
је  потребно  повећати  критеријуме  за  добијање  финансијских
подстицаја, али да износи буду већи и омогуће покретање значајнијих
пословних  подухвата.  Подршка  женском  стваралаштву  или
самозапошљавању  требало  би  да  буде  одвојена  од  подршке
предузетништву  жена,  које  би  се  базирало  на  пословним идејама  и
иновацијама. 

За  предузетништво  жена  кључно  је
самопоуздање, амбиција и лична иницијатива,
за  коју  је  предуслов  оснаженост  жена.  Због
тога  у  подстицању  женског  предузетнишва
значајну  улогу  имају  женске  организације  и
активности  које  се  преко  њих  одвијају  и
информације  које  се дистрибуирају.  Ипак,  за
системску  и  специјализовану  подршку
предузетништву жена потребно је подстицати
развијање или укључивање жена у  постојећа
струковна  удружења,  активности  привредних
комора  и  удружења  предузетника,
претплаћивање  на  часописе  и  друге  видове
информисања, студијске посете, друге видиве
усавршавања. 

7.2.2. Истраживање о раду посланика и посланица у Скупштини АП
Војводине

Циљ је био анализирати рад посланица и посланика, из родне перспективе
у претходном и првој половини актеуалног сазива, како би се видело које
иницијативе постоје, колико су родно осетљиве и колика је равноправност
посланика  и  посланица  у  раду  у  оквиру  покрајинске  Скупштине.
(Резултати  извештаја  доступни  су  у  Годишњем  извештају  о  раду
Завода за 2014. годину)

7.3.П  РОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ:

7.3.1. Манифестација Ноћ музеја

Национална манифестација Ноћ музеја одржана је 17. маја 2014. године у
Холу Покрајинске Владе.  Завод за  равноправност  полова  представио се
изложбом на тему „Старински модни детањи за жене». 
Циљ  учешћа  у  манифестација  био  је  афирмација  женског  сеоског
стваралаштва и неговање традиције и културних особености националних
заједница Војводине. Приказани су уникатни модни детаљи из приватних
колекција и колекција женских удружења из Војводине 
Учествовало је 16 женских удружења из Војводине – Гложана, Пећинаца,
Сечња,  Шида,  Руског  Крстура,  Гргуреваца,  Остојићева,  Падине,
Голубинаца,  Пивница,  Степановићева,  Паноније,  Бачког  Моноштора,
Српског Итебеја, Бајше и Ковачице.
Број посетилаца: 2000

7.3.2.  VI Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини
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У оквиру обележавања Међународног дана сеоских жена,11. октобра 2014.
у  општини  Апатин  одржан  је  6.  Сајам  стваралаштва  сеоских  жена  у
Војводини.
Учествовало је  160  женских сеоских удружења (око 2000 жена)  из  36
општина и градова АП Војводине са својим производима старих заната,
рукотворинама, сувенирима, колачима и зимницом.
Као  и  претходних  година  циљ  Сајма  је  промовисати  друштвено
маргинализовану  групу  жена  –  сеоске  жене,  али  и  указати  на  њихове
могућности  и  капацитете  који  могу  бити  искоришћени  као  економски,
привредни и туристички потенцијал Војводине као региона.

7.3.3. Промоција сувенира

У оквиру  ВИ Сајма стваралаштва сеоских жена у Војводини одржаног у
Апатину  11.10.2014.  године,  промовисани  су  потенцијални  војвођански
сувенири:  магнети,  ускршња  јаја,  фићок,  честитке,  лутке  од  љуштике,
осликане тикве, осликани етно-медењаци, кочија од медењака, зимница,
природни сапуни, ручно шивена и везена постељина.
Сувенире је представило 8 женских сеоских удружења: Секција сламарки -
ХКПД  „Матија  Губец“  из  Таванкута,  УЖ  Падина,  УЖ  Крчединке,  УЖ
Кисач,  УЖ Љуба,  Удружење повртара и  прерађивача из  Владимировца,
Актив жена Бачки Јарак, УЖ и секција ручних радова из Нове Црње.

7.3.4. Десет година рада Завода за равноправност полова

У 2014. години обележено је десет година од оснивања Завода за 
равноправност полова. Свечаност поводом јубилеја одржана је у Апатину у
оквиру 6. Сајма стваралаштва сеоских жена у Војводини.

7.4. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Завод је објавио шест публикација у 2014. години:

1. “Десет година Годишњег признања у области равноправности полова
(2003-2013): Животне приче награђених“.

2.  Првих  10  година  Завода  за  равноправност  полова,  јубиларна
публикација о активностима и програмима од оснивања установе.

3.  „Вантелесна  оплодња:  родне  и  друштвене  контроверзе“,  ауторке
Ксенија  Кричковић  Пеле,  Едиција  докторских  и  мастер  радова  „Роза
Луксембург“.

4.  „Политика  једнаких  могућности  у  Европској  унији  и  АП Војводини -
родна једнакост у домену посла и запослења и дискриминација“, ауторке
Ање  Хемон  Ђерић,  Едиција  докторских  и  мастер  радова  „Роза
Луксембург“.

5.  „Терминологија  родне  равноправности  на  енглеском,  српском  и
мађарском језику“, ауторке Марине Илеш, Едиција докторских и мастер
радова „Роза Луксембург“.
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6.  Жене банатске,  Завод за  равноправност  полова и  АИД „Аграр прес“
Зрењанин.

ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ У 2014. ГОДИНИ

Завод  је  као  један  од  партнера  учествовао  у  пројекту  Стручне
службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине,
под називом „Иновативни систем за унапређење знања и вештина –
знање свима“.  Пројекат је  реализован у оквиру ИПА програма ЕУ
под  називом  „Социјално-економски  развој  Дунавске  регије  у
Србији“. 
Циљ је стварање могућности за нова запошљавања у АП Војводини,
посебно у областима туризма, обраде хране и рукотворина.
Пројекат  је  предвидео  развој  нових  програма  обука,  а  један  од
очекиваних резултата  је развој система за учење на даљину, који би
бесплатно био доступан свим незапосленим лицима и који  би им
омогућио да стекну знања и вештине неопходна на тржишту рада.

КОНКУРСИ

Реализован је „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним
паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са
окућницом“.
Циљ Конкурса: подстицање развоја руралних средина, побољшање
демографске структуре и унапређење економског положаја жена.
Вредност конкурса: 40.000.000,00 динара
Укупно пријава: 350
Додељена су средства за 41 брачни пар. 

8. ПРОПИСИ КОЈЕ ЗАВОД ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ

У свом раду, а у оквиру надлежности одређене Одлуком о оснивању 
Покрајинског завода за равноправност полова, Завод за 
равноправност полова примењује следеће прописе:
1. Статут Аутономне Покрајине Војводине 
2. Одлука о равноправности полова ("Службени лист АПВ", 

бр.14/2004)
3. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи 

("Службени лист АПВ", број 4/2010)
4. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским службеницима 

("Службени лист АПВ", бр. 9/2009) 
5. Закон о равноправности полова («Службени гласник РС», број 

104/2009)
6. Закон о забрани дискриминације («Службени гласник РС», број 

22/2009)
7. Закон о радним односима у државним органима („СЛ. гласник 

Републике Србије» бр. 39/2002)
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8. Закон  о  запошљавању  и  осигурању  у  случају  незапослености
(„СЛ. гласник Републике Србије», бр. 36/09, 08/10)

9. Закон  о  пензијском  и  инвалидском  осигурању  („СЛ.  гласник
Републике Србије» бр. 34/2003, 64/2004, 5/2009 и 107/2009)

10. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („СЛ. гласник Републике Србије» бр. 36/2009)

11. Закон  о  обавезном  примерку  публикације  (Службени  гласник
Републике Србије, број 52/11)

12. Национална  стратегија  за  унапређење  положаја  жена  и
оставаривање родне равноправности

13. Стратегије  за  заштиту од  насиља у  породици и других  облика
родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2008. до
2012. године

14. Конвенција  о  елиминисању свих  облика дискриминације  према
женама – CEDAW 
(«Службени лист СФРЈ – Међународни уговори», број 11/81).

15. Међународне  конвенције  у  области  рада,  запошљавања  и
равноправности полова које је ратифиловала Република Србија.

16. Закон  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“,  број
124/2012)

9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Завод  обавља  услуге  у  оквиру  делокруга  свога  рада  утврђене  у
Одлуци о оснивању Завода које подразумевају  спровођења начела
равноправности полова, унапређења политике једнаких могућности,
развоја  стручног  рада  и  праћења  стања  у  области  родне
равноправности  у  АП Војводини,  а  у  складу  са  ратификованим и
потврђеним међународним уговорима и конвенцијама. 

У  оквиру  своје  делатности  Завод  пружа  стручну  помоћ
појединцима/кама и општинским органима у пословима у вези са
применом Закона о равноправности полова, посебно оног његовог
дела  који  се  односи  на  изричите  обавеза  јединица  локалне
самоуправе  у  смислу  које  се  тичу  оснивања  и  рада  локалних
механизама за равноправност  на територији АП Војводине. Услуге
се  спроводе  путем  позива  за  едукацију  и  обука  и  пружања
бесплатне  правне  помоћи  запосленима  у  локалним  саоуправама,
члановима/цама локалних тела за равноправност полова. 

Завод  за  равноправност  полова  од  свог  оснивања  континуирано
пружа  подршку  образовним  институцијама  и  појединцима/кама
заинтересованим да промовишу политику једнаких могућности (нпр.
у оквиру  издавачке  делатности  покренута  је  едиција  докторских
радова  са циљем да  представи  и  афирмише  стручњаке  и
стручњакиње у овај области).

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

1



Усмени или писмени захтеви подносе се Заводу за равноправност 
полова на адреси Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад, IV 
спрат (канцеларије 415 и 416) радним даном од 8 до 16 часова или 
путем имејл адресе: zavod.ravnopravnost@gmail.com и 
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Рок  за  одговор  је  15  дана  од  дана  пријема  захтева  у  Заводу  за
равноправност полова.

По  завршетку  поступка  странка  ће  бити  обавештена  о  дану
преузимања решења.
Решења  се  странкама  достављају  поштом,  имејлом  или  се  могу
преузети лично у Заводу за равноправност полова.

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

У  току  2014.  године  није  било  поступака  за  добијање  услуга  по
Закону о информацијама од јавног значаја, те у складу са тим, Завод
не располаже подацима о пруженим услугама.

У  току  2014.  године  на  електронску  пошту  Завода  стигло  је  99
питања у  вези  са  „Конкурсом за  доделу  бесповратних  средстава
брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских
кућа са окућницом“ на која су послати одговори.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ 
ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА У  2014. ГОДИНИ                        

ПРИХОДИ ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА АП 
ВОЈВОДИНЕ

 55,442,500.00  15,124,246.71

ПРЕНОС СРЕДСТАВА ИЗ 
2013. ГОДИНЕ НА ДАН 
01.01.2014.

8,742.82

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈЕ  -
Прекогранична сарадња ИПА
Мађарска - Србија - Банка 
Интеза

1,508,704.74 452,170.48 

УКУПНИ ПРИХОДИ 56,959,947.56 15,576,417.19

ПОВРАЋАЈ БУЏЕТУ АПВ

1



Повраћај буџету АПВ 
неутрошених средстава из 
2013. године

374.43 374.43

УКУПАН ПОВРАЋАЈ 
БУЏЕТУ АПВ

374.43 374.43

РАСХОДИ ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО ПРЕОСТАО ИЗНОС 
НА ПОЗИЦИЈАМА

ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ

АКТИВНОСТ 1. 
Средства за рад 
органа

Плате, доприноси и 
додаци запослених 

6,300,235.50 6,201,181.56 99,053.94 

Накнаде за запослене 220,000.00 217,422.74    2,577.26

Социјална давања 
запосленима 

100,000.00 - 100,000.00 

Накнаде члановима 
Управног и Надзорног
одбора

277,415.50 270,250.96  7,164.54

Стални трошкови 195,516.09 188,191.72 7,324.37

Трошкови 
угоститељских услуга

 60,000.00  57,233.95  2,766.05

Трошкови осигурања 
опреме и запослених

53,541.00 53,541.00 -

Трошкови путовања   84,775.93   84,775.93 -

Услуге по уговору

Услуге превођења, 
секретарске и опште
услуге

184,408.00 184,408.00 -

Компјутерске услуге 87,805.55  87,805.55 -

Услуге образовања и  
усавршавања 
запослених

150,540.00 150,540.00 -

Услуге информисања  200,700.00  200,700.00 -

Стручне услуге 591,000.00 591,000.00 -

Укупно услуге по 
уговору

1,214,453.55 1,214,453.55 -

Текуће поправке и 
одржавање опреме 

77,500.00 65,048.27 12,451.73 

Материјал

Канцеларијски 117,650.00 115,882.08 1,767.92
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материјал и 
материјал за 
биодекорацију

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
запослених

134,905.00 134,905.00 -

Укупно Материјал 252,555.00 250,787.08  1,767.92

Порези, обавезне 
таксе

  400.00   400.00 -

УКУПНО 
АКТИВНОСТ 1. 
Средства за рад 
органа

8,836,392.57   8,603,286.76 233,105.81

ПРОГРАМИ 
ЗАВОДА

АКТИВНОСТ 2. 
ЕДУКАТИВНИ 
ПРОГРАМИ

2.1 КУРС РОДНИХ 
ПОЛИТИКА

200,000.00 200,000.00 -

2.2 
ИНФОРМАТИЧКА 
ОБУКА ЖЕНА У 
ВОЈВОДИНИ

1,150,000.00 1,149,969.20 30.80

2.3 СТУДИЈСКА 
ПУТОВАЊА ПОД 
НАЗИВОМ 
“УПОЗНАЈМО 
ВОЈВОДИНУ” 
НАМЕЊЕНИМ 
СЕОСКИМ 
ЖЕНСКИМ 
УДРУЖЕЊИМА

1,000,000.00 1,000,000.00 -

2.4 РАЗВОЈ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 
ИНИЦИЈАТИВА  
ЖЕНА У РУРАЛНИМ
СРЕДИНАМА

1,100,000.00 1,100,000.00 -

2.5 ПРОЈЕКАТ „Ка 
унапређењу услуга за 
жене у Граду 
Панчеву“ 

180,000.00 180,000.00 -

УКУПНО 
АКТИВНОСТ 2

3,630,000.00 3,629,969.20 30.80

АКТИВНОСТ 3. 
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ИСТРАЖИВАЧКИ 
ПРОГРАМИ

3.1 ПОЛОЖАЈ ЖЕНА
У 
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
У АПВ

415,000.00 415,000.00 -

3.2 ИСТРАЖИВАЊЕ 
О РАДУ 
ПОСЛАНИКА И 
ПОСЛАНИЦА У 
СКУПШТИНИ АПВ 
ИЗ РОДНЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

 300,000.00  300,000.00 -

3.3 МАПИРАЊЕ 
ПОДАТАКА О 
МОГУЋНОСТИМА 
И РЕСУРСИМА 
ПОДРШКЕ 
ЖЕНАМА У 
СЕОСКИМ 
СРЕДИНАМА КОЈ 
ТРПЕ НАСИЉА

600,000.00 590,000.00 10,000.00

УКУПНО 
АКТИВНОСТ 3

1,315,000.00  1,305,000.00 10,000.00

АКТИВНОСТ 4. 
ПРОМОТИВНИ 
ПРОГРАМИ

4.1 
МАНИФЕСТАЦИЈА 
“НОЋ МУЗЕЈА”  

200,000.00 200,000.00 -

4.2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
МЕЂУНАРОДНОГ 
ДАНА СЕОСКИХ 
ЖЕНА

 300,000.00  300,000.00 -

4.3 ПРОМОЦИЈА 
СУВЕНИРА “МОЈИХ
РУКУ ДЕЛО” 

 300,000.00  300,000.00 -

 4.4  
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ДЕСЕТОГОДИШЊИ
ЦЕ ОСНИВАЊА И 
РАДА ЗАВОДА

195,000.00 195,000.00 -

УКУПНО 
АКТИВНОСТ 4  

995,000.00 995,000.00 -

АКТИВНОСТ 5. 
ИЗДАВАЧКА 
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ДЕЛАТНОСТ

а) ЖИВОТНЕ ПРИЧЕ
ДОБИТНИЦА /КА 
ПРИЗНАЊА ВЛАДЕ 
АПВ ЗА ДОПРИНОС
У ОБЛАСТИ РОДНЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

 313,300.00  313,300.00 -

б) ДОКТОРСКИ И 
МАГИСТАРСКИ 
РАДОВИ

353,350.00 269,490.50 83,859.50

УКУПНО 
АКТИВНОСТ 5

666,650.00 582,790.50 83,859.50

АКТИВНОСТ 6. 
ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ 
БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА 
БРАЧНИМ 
ПАРОВИМА ЗА 
КУПОВИНУ КУЋА 
СА ОКУЋНИЦОМ 
НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ

 40,000,000.00 -  40,000,000.00

ИИ 
НЕФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА – 
ОПРЕМА 

187,825.82 187,825.82 -

 ИИИ 
ДОНАТОРСКИ 
ПРОГРАМ ИПА 
ПРОГРАМ- 
Прекогранична 
сарадња  Мађарска -
Србија                         
НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
ПОСЛОВНО 
ПОВЕЗИВАЊЕ 
ЖЕНА У 
РУРАЛНИМ 
ПОДРУЧЈИМА

1,328,704.74 272,170.48 1,056,534.26

УКУПНИ РАСХОДИ 56,959,947.56 15,576,417.19 41,383,530.37
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13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У 2014. години било је 3 поступака Јавне набавке мале вредности 
(ЈНМВ).
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14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Подаци о државној помоћи у 2014. години 

Р.бр.
Давалац 
државне
помоћи

Корисник
државне
помоћи

Назив 
мере државне

помоћи

Правн
и

основ
за

донош
ење
мере

држав
не

помоћ
и

Износ
додељен

е
државне
помоћи

Инструмент
доделе

државне
помоћи

1.
Завод за 
равноправн
ост полова

Женска 
мултиетнич
ка група 
''Селеуш''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

85.000,0
0

финансирање

2.
Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ
''Ковачица''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

85.000,0
0

финансирање

3.
Завод за 
равноправн
ост полова

АЖ
''Орхидеја''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

финансирање
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организација 
– Упознајмо 
Војводину

4.

Завод за 
равноправн
ост полова

Женски
центар  –
Нови Бечеј

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

финансирање

5.

Завод за 
равноправн
ост полова

Актив жена
''Врдничанк
а'' Врдник

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

финансирање

6.
Завод за 
равноправн
ост полова

Удружење
жена
''Сремица''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

финансирање

7.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ
Богатство
различитос
ти

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 

Финан
сијски 
план 
за 
2014.
годину

80.000,0
0

финансирање
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туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

8.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ 
''Вишња“

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

финансирање

9.

Завод за 
равноправн
ост полова

Клуб жена
''Вредне
руке''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

75.000,0
0

финансирање

10. Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ
''Доловке''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

70.000,0
0

финансирање
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11.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ 
''Банаћанке
–Торак''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

70.000,0
0

финансирање

12.

Завод за 
равноправн
ост полова

Удружење
''Мирошкин
е
рукотворин
е''

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

70.000,0
0

финансирање

13.

Завод за 
равноправн
ост полова

''Тифани''
УЖ  МЗ
Добринци 

Јавни конкурс
за 
финансирање 
пројеката у 
области 
повећања 
туристичког 
потенцијала 
сеоских 
женских 
организација 
– Упознајмо 
Војводину

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

65.000,0
0

финансирање

14. Завод за 
равноправн
ост полова

Актив жена
месне 
заједнице 
Бачки Јарак

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање
 предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

100.000,
00

бесповратна
средства
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срединама на 
територији 
АП Војводине

15.

Завод за 
равноправн
ост полова

УГ ''Бајка'' 
креативни 
женски 
центар 

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

90.000,0
0

бесповратна 
средства

16.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ
Кулпина Јавни  конкурс

за  доделу
бесповратних
средстава  за
финансирање
предузетничк
их
иницијатива
жена  у
руралним
срединама  на
територији
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2013 
годину

80.000,0
0

бесповратна 
средства

17.

Завод за 
равноправн
ост полова

Клуб  жена
Бело Блато

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

90.000,0
0

бесповратна 
средства

18.
Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ
''Силбаш''

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 

70.000,0
0

бесповратна 
средства
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финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

годину

19.

Завод за 
равноправн
ост полова

Удружење
Лазарица
1389

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

100.000,
00

бесповратна 
средства

20.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ 
''Удахни 
живот''

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

бесповратна 
средства

21. Завод за 
равноправн
ост полова

Актив жена
Шумарак Јавни конкурс

за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

90.000,0
0

бесповратна 
средства
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АП Војводине
22.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ 
''Колевка 
Бачке''

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

бесповратна 
средства

23.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ Кумане
Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

70.000,0
0

бесповратна 
средства

24.

Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ
Маглића Јавни конкурс

за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

70.000,0
0

бесповратна 
средства

24. Завод за 
равноправн
ост полова

УЖ Риђица 
''Друштво 
пријатеља 
деце''

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

бесповратна 
средства
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их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

25.

Завод за 
равноправн
ост полова

ХКПД 
''Матија 
Губец''

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава за 
финансирање 
предузетничк
их 
иницијатива 
жена у 
руралним 
срединама на 
територији 
АП Војводине

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

100.000,
00

бесповратна 
средства

26.

Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Инђија

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

120.000,
00

бесповратна 
средства

27. Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Србобран

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

120.000,
00

бесповратна 
средства
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е обуке

28. Завод за 
равноправн
ост полова

Град
Панчево

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

120.000,
00

бесповратна 
средства

29.

Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Кула

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

120.000,
00

бесповратна 
средства

30. Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Бачки
Петровац

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

100.000,
00

бесповратна 
средства
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31.
Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Житиште

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

100.000,
00

бесповратна 
средства

32.
Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Ковачица

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

90.000,0
0

бесповратна 
средства

33. Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Кањижа

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

90.000,0
0

бесповратна 
средства
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34. Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Бачка
Топола

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

бесповратна 
средства

35. Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Жабаљ

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

80.000,0
0

бесповратна 
средства

36.

Завод за 
равноправн
ост полова

Општина
Оџаци

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

70.000,0
0

бесповратна 
средства
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37. Завод за 
равноправн
ост полова

Град
Суботица

Јавни конкурс
за доделу 
бесповратних 
средстава 
локалним 
самоуправама
на територији 
Аутономне 
Покрајине 
Војводине за 
финансирање 
пројеката у 
области 
информатичк
е обуке

Финан
сијски 
план 
за 
2014. 
годину

60.000,0
0

бесповратна 
средства

                                                               Укупно: 3.250.000,00 динара

Подаци о средствима која је Завод за равноправност полова доделио 
на конкурсима могу се видети на сајту 
http://www.ravnopravnost.org.rs/  у секцији Јавне набавке и конкурси.

17. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

ЗВАЊЕ Број
извршилаца

ИЗНОС УКУПНО

Директорка 1 91,427.37 91,427.37

Самостална
стручна сарадница

за финансијско-
књиговодствене

послове

1 57,592.27 57,592.27

Самостална
стручна сарадница

за опште и
кадровске послове

1 57,371.70 57,371.70

Самостална
стручна сарадница

за односе са
јавношћу

1 57,592.27 57,592.27
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Стручна сарадница
за истраживачко-

аналитичке
послове

1 43,480.44 43,480.44

УКУПНО 5 - 307,464.05

Плате запослених исплаћиване су по одредбама Закона о платама у
државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
34/01,  62/06  –  др.  закон,  116/08  –  др.  закон,  92/11  и  99/11  –  др.
закон,10/13 и 55/13).

ИСПЛАЋЕНЕ  НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

КОЈА НЕМАЈУ КАРАТЕР ЗАРАДА ПО ЗАКОНУ О РАДУ 1 У 2013. И 2014.
ГОДИНИ

ЗВАЊЕ ОСНОВ У 2013.
 ГОДИНИ 

У 2014.
 ГОДИНИ

запослени

Накнада трошкова
превоза за долазак и

одлазак са рада
(претплатна маркица)

 
20.590,00 

 
21.477,50 

запослени

Накнада за поклон
деци запослених

старости до 15 година
живота поводом Нове

године

24.000,00 26.400,00

запослени

Накнада за време
одсуствовања са
посла на терет

фондова (породиљско
одсуство)

- -

запослени

Накнада трошкова
погребних услуга у

случају смрти
запосленог и чланова

уже породице

26.327,00 -

запослени

Накнада трошкова на
име отпремнине при
одласку у старосну

пензију

- -

запослени
Накнада трошкова на
име отпремнине при
отказу уговора о раду

- -

1 Закон о раду („Службени гласник РС“, 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 
и 75/2014).
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запослени

Накнада трошкова
превоза за долазак и

одлазак са рада
(исплата у готовини)

86.379,31 80.999,20

Директор

Накнада трошкова
превоза за долазак и

одлазак са рада
(исплата у готовини)

110.392,74 114.946,04

запослени

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у
земљи ( трошкови

дневница)

33.963,22 23.452,00

запослени

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у
земљи ( трошкови

превоза)

48.531,59 50.365,63

запослени 

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у
земљи ( трошкови

смештаја)

- 53.100,00

Директор

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у
земљи ( трошкови

дневница)

20.909,61 9.594,00

Директор

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у

иностранству
( трошкови дневница)

- -

Директор

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у
земљи ( трошкови

превоза)

17.448,19 7.964,30

Директор

Накнада трошкова за
време проведено на
службеном путу у
земљи ( трошкови

смештаја)

5.100,00 19.700,00

запослени Јубиларна награда - -

УКУПНО: - 393.641,66 407.998,67

3



18.  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД
Покрајински  Завод  за  равноправност  полова  користи  две
канцеларије у згради у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6, на
4. спрату. 
Покрајински  Завод  за  равноправност  полова  користи  покретне
ствари које су имовина Аутономне Покрајине Војводине, и то:

Редн
и
број

НАЗИВ КОЛ
ИЧИ
НА

НАБАВНА
ВРЕДНОСТ

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ

САДАШЊА
ВРЕДНОСТ

1
РАЧУНАР АСЦОМ
3200 2 73.582,56 68.251,04 5.331,52

2
ХП ЛАСЕР ЈЕТ 
1020+УСБ 1 10.813,52 10.024,13 789,39

3
ЦАНОН ДИГИТАЛ 
ЦАМЕРА 1 12.458,44 11.549,01 909,43

4
ЦАНОН ФАX 
АПАРАТ ЈX200 1 9.989,88 9.260,69 729,19

5
ФСЦ АМИЛОПРО 
3505 1 63.608,16 60.854,99 2.753,17

6
АЦЕР ПРОЈЕКТОР 
XД125 1 79.653,54 71.083,65 8.569,89

7
ВЕГА ПЛАТНО 
ТРП60 180x180 1 8.127,84 7.280,92 846,92

8
МУЛТИМЕДИА 
ЦАРД 16Б 1 1.741,68 1.560,20 181,48

9
ТРАНСЦЕНД УСБ 
200 ГБ 3 4.180,74 3.745,10 435,64

10
ФЛИПЦХАРТ 
ТАБЛЕ РД605 1 4.649,20 4.085,15 563,65

11 ХП СЦАЊЕТ 63010 1 9.288,96 8.321,05 967,91
12 РАЧУНАР АСЦОМ 1 33.876,36 28.608,62 5.267,74
13 РАЧУНАР АСЦОМ 1 32.913,00 27.449,48 5.463,52
14 ЦАНОН ПЦ-Д 340 1 28.398,94 23.075,84 5.323,10

15
ПАНАСОНИЦ 
ИЦXТ6 1100 1 2.638,48 2.145,09 493,39

16 МИДЕА ХСР 9-12 ХР 2 34.998,00 28.453,38 6.544,62

17
КАНЦЕЛАРИЈСКИ 
СТО КС 170x100 1 13.510,00 10.558,07 2.951,93

18 НАСТАВАК КСТ 85 1 8.760,00 6.845,94 1.914,06

19
06БОЕ4 ТРП-
СТОЛИЦА 2 5.979,20 4.672,75 1.306,45

20 СЕТ СТОЛИЋИ ЕБ-1 1 8.990,00 7.025,69 1.964,31

21
СТОЛИЦА НИСКИ 
НАСЛОН 1 9.170,00 7.166.36 2.003,64

22 ЧИВИЛУК 002 1 1.690,80 1.321,36 369,44

23

ТЕЛЕФОНСКИ 
АПАРАТ 
ПАНАСОНИЦ 
КX6730 1 2.990,00 2.055,63 934,37

3



24 ЦАНОН ИП 1900 1 3.690,00 3.033,18 656,82
25 ЕПСОН Лx300+ ИИ 1 26.990,00 13.495,00 13.495,00

26

КАНЦЕЛАРИЈСКА 
СТОЛИЦА 9022 
ПВЦ ЕКО КОЖА 2 13.998,00 6.268,30 7.729,70

27 ПОЛИЦА ВИТО 3 2 5.598,00 2.506,78 3.091,22

28
АЦЕР АД 756-
887Б8РР 1 35.295,00 8.823,76 26.471,24

29
ТЕЛЕФОНСКИ 
АПАРАТ 1 12.000,00 3.000,00 9.000,00

30

ФУЈИТСУ 
ЛИФЕБООК 
(купљен из 
средстава ИПА 
пројекта) – 
НАБАВЉЕН 
27.12.2013. 1 79.800,00 15.960,00 63.840,00

31

ЦАНОН ЕОС 65ОД 
18-
135ИССТМ(купљен 
из средстава ИПА 
пројекта)- 
НАБАВЉЕН 
27.12.2013. 1 125.000,00 25.000,00 100.000,00

32

СМАРТ  БОX  И3-
3240/Х61
НАБАВЉЕН
09.06.2014. 1 48.376,09 6.047,01 42.329,08

33

СМАРТ  БОX
Г1620/Х61
НАБАВЉЕН
30.09.2014. 1 40.453,59 2.524,30 37.929,08

34

ЛГ  МОНИТОР
1920x1080
НАБАВЉЕН
30.09.2014. 2 25.979,90 1.621,15 24.358,75

35

ЛГ  МОНИТОР
1920x1080
НАБАВЉЕН
10.10.2014. 1 12.990,00 540,38 12.449,62

36

Канцеларијска
ладица са бравицом
НАБАВЉЕНА
27.12.2014. 1 6.998,90 - 6.998,90

37

Канцеларијска
столица 7172 црна
НАБАВЉЕНА
27.12.2014. 2 15.900,10 - 15.900,10

38 Канцеларијска
столица  QЗY-1128
НАБАВЉЕНА

2 21.998,00 - 21.998,00
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27.12.2014.

39

Полица  ХОСЕНС
бела
НАБАВЉЕНА
30.12.2014. 2 8.800,00 - 8.800,00

32 УКУПНО 945.857,97 129.030,34 451.643,58

На основу чланова 16. до 18. Закона о рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 62/13)  и члана 4 и члан 6 Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем („Службени  гласник РС“,  бр.  118/2013, 137/2014)
закључено је да се стварно стање слаже са књиговодственим на дан
31.12.2014. године.

19.  ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Документација Завода се заводи и чува у складу са Правилником о  
канцеларијском и архивском пословању 
Носачи информација којима располаже Завод за равноправност 
полова насталих у његовом раду и у вези са његовим радом чувају се
у просторијама Завода.
Носачи информација су следећи:

- Архива са предметима
- Електронска база података
- Финансијска документа о плаћању за потребе Завода и 

документација везана за исплату плата запослених у Заводу;
- Досијеи запослених
- Остала папирна документација (документација о регистрацији 

органа, отварању ПИБ‐а, о набавци опреме и других средстава 
за рад Завода).

20.  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

- Прописи који се односе на рад Завода наведени су  у поглављу 
8. овог документа,

- Документа која се односе на рад Завода,
- Саопштења, мишљења, препоруке које је издао Завода,
- Документација о извршеним плаћањима,
- Документа запослених (досијеи запослених која садрже: 

решења о заснивању радног односа, о престанку радног 
односа, о распоређивању на радно место, о утврђивању 
коефицијента за обрачун и исплату плате, о плаћеном 
одсуству и друга решења везана за радни статус, решење о 
административној забрани, и друго);

- Документација о спроведеним конкурсима,
- Подаци о јавним набавкама наведени у поглављу 13 овог 

документа
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21.  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЗАВОД ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Све  информације  којима  располаже,  а  које  су  настале  у  вези  са
радом Завода, Завод ће саопштити тражиоцу информације, ставити
на увид документ који садржи тражену информацију или му издати
копију  документа  у  складу  са  одредбама  Закона  о  слободном
приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се према
овом закону стекли услови за искључење или ограничење слободног
приступа информацијама од јавног значаја.

Документи којима је омогућен приступ:
- Међународне конвенције, закони, одлуке и други прописи у 

области равноправности полова;
- Информације, извештаји и други документи Завода за 

равноправност полова које су разматрали и усвојили Влада АП
Војводине и Скупштина АП Војводине;

- Документи који се односе на рад Завода  и запослене у њему;
- Закључени уговори са ангажованим стручним лицима, другим 

организацијама и институцијама;
- Подаци и Базе података о  положају жена у Војводини;
- Фотографије са појединих догађаја у организацији Завода
- Публикације које је издао Завод за  равноправност полова;
- Остала стручна литература 

22.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информација  од  јавног  значаја,  у  смислу  Закона  о  слободном
приступу информацијама од јавног значаја  („Сл.  гласник РС“,  бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),  јесте информација којом располаже
орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о
чему јавност има оправдан интерес да зна.

На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, тражилац подноси писмени захтев органу власти
за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев треба да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу
тражиоца,  односно  имејл,  уколико  тражилац  жели  да  му  се
информације пошаљу у електронској форми. Захтев треба да садржи
што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи
и  друге  податке  који  олакшавају  проналажење  тражене
информације.

У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком облику жели да му
се тражене информације издају. Тражилац не мора навести разлоге
за упућивање захтева.
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Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да,
без  надокнаде,  поучи  тражиоца  како  да  те  недостатке  отклони,
односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у  року од  15 дана од  дана
пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не
може  поступати,  орган  власти  донеће  закључак  о  одбацивању
захтева као неуредног.

Приступ  информацијама  орган  власти  дужан  је  да  омогући  и  на
основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при
чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се
рокови као да је захтев поднет писмено.

Како налаже члан 16. Закона о слободном приступу информацијама
од  јавног  значаја,  орган  власти  дужан  је  да  без  одлагања,  а
најкасније  у  року од  15  дана од  дана пријема захтева,  тражиоца
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда или упути копију тог
документа.

Ако Завод није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15
дана  од  дана  пријема  захтева,  обавести  тражиоца  о  поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију,  да  му  изда,  односно  упути  копију  тог  документа,
дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок,
који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме
ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на
увид документ који садржи тражену информацију, изда.

Ако  орган  власти  на  захтев  не  одговори  у  року,  тражилац може
уложити жалбу Поверенику. 

Увид  у  документ  који  садржи  тражену  информацију  врши  се  у
службеним просторијама Завода.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који
садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ
пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Завод неће издати посебно решење, него ће о
томе сачинити службену белешку.

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног 
значаја могу се доставити путем имејла 
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs или 
zavod.ravnopravnost@gmail.com, или путем поштанске службе на 
адресу: Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 6/IV, или предати непосредно у 
канцеларијама Завода (бр. 415 и 416). 
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Образац  захтева  за  приступ  информацијама  од  јавног  значаја
можете  преузети  са  сајта  Покрајинског  завода  за  равноправност
полова www.ravnopravnost.org.rs у менију Обрасци.
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