На основу Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност полова и члана 17.
Статута Покрајинског завода за равноправност полова, Управни одбор Покрајинског завода за
равноправност полова д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИMA ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У АП ВОЈВОДИНИ

ЧЛАН 1.
Овим Правилником утврђују се поступак, критеријуми и начин доделе финансијских средстава
из буџета АП Војводине предвиђеним Финансијским планом и програмом рада Покрајинског завода
за равноправност полова (у даљем тексту: Завод), по јавном конкурсу за финансирање пројеката у
области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП
Војводини.
ЧЛАН 2.
Право на доделу средстава имају удружења жена, удружења грађана, привредни субјекти,
предузетници и друге организације које испуњавају услове, а баве се унапређењем положаја жена и
равноправности полова, чије је седиште на територији АП Војводине.
Средства из члана 1. овог Правилника не додељују се: физичким лицима, индиректним
корисницима буџета Аутономне покрајине Војводине и другим корисницима чије је финансирање
уређено актима које доноси или на њих даје сагласност Скупштина АП Војводине или Покрајинска
влада.
ЧЛАН 3.
Предмети финансирања су следећи:


организовање обука, едукација, скупова и других активности са циљем унапређења области
равноправности полова;



подршка пројектима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена;



подршка заједничким пројектима и активностима цивилног и јавног сектора на подизању
свести јавности о проблему насиља према женама;



подршка пројектима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља према женама, као и
агенцијама које се баве информисањем јавности о свим врстама насиља;



подршка пројектима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и
кампањама за подизање свести о теми родне равноправности, као и елиминисању предрасуда
и стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву;
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подршка пројектима и активностима којима се јачају капацитети удружења грађана/ удружења
жена, привредних субјеката, предузетника и осталих организација које испуњавају услове
подршка пројектима којима се унапређује положај националних мањина;
подстицање активности и пројеката којима се афирмише женски стваралачки потенцијал.
ЧЛАН 4.
Додела средстава врши се путем јавног конкурса који расписује Завод.

Јавни конкурс се објављује у “Службеном листу АП Војводине”, у јавном гласилу које покрива
целу територију АП Војводине и на интернет страници Завода за равноправност полова
www.ravnopravnost.org.rs
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава
одређује се у складу са пројектованим буџетским средствима и циљевима који се прописују јавним
конкурсом.
ЧЛАН 5.
Јавни конкурс садржи податке о акту на основу кога се расписује јавни конкурс, области од
јавног интереса која се подстиче, висини укупних средстава која се додељују по јавном конкурсу,
циљевима финансирања, условима конкурса, начину и року за подношење пријава на јавни конкурс,
обавезној документацији која се подноси уз пријаву и друге податке који су важни за спровођење
јавног конкурса.
Пријаве на јавни конкурс подносе се на конкурсном обрасцу чију садржину утврђује Завод, у
три примерка. Конкурсни образац се може преузети у Покрајинском заводу за равноправност полова
или са сајта www.ravnopravnost.org.rs и са припадајућом документацијом, доставља у затвореној
коверти на адресу Завода, поштом, или лично на адресу Завода.
Уз пријаву се прилаже следећа обавезна документација: фотокопија Решења о регистрацији
подносиоца пријаве, фотокопија потврде о пореском идентификационом броју, фотокопија ОП
обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање) и фотокопија извода из Статута удружења у
коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од овлашћених лица, пријаве
које нису поднете на утврђеном обрасцу, пријаве које нису предмет јавног конкурса неће бити
разматране, као ни пријаве оних који нису испунили раније уговорену обавезу, а уговорена обавеза је
истекла, према Заводу.
ЧЛАН 6.
Анализу приспелих пројеката по Јавном конкурсу за доделу средстава врши стручна комисија
(у даљем тексту: Комисија) коју именује директорка Покрајинског завода за равноправност полова.
Комисија има 3 члана, ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. Комисија
одлуке доноси већином од укупног броја чланова.
Чланови Комисије који спроводе Јавни конкурс за доделу средстава не могу у исто време бити
примаоци средстава која се додељују по основу Јавног конкурса.

ЧЛАН 7.
Комисија врши процену и вредновање према следећим критеријумима:
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- број организованих семинара, скупова, трибина, манифестација и других програма из
области равноправности полова;
- број полазника/ца, учесника/ца по семинару и другим догађајима;
- значај програма за умрежавање удружења грађана и сарадњу са јавним сектором на
унапређењу области равноправности полова;
- искуство предавача који су били ангажовани на изради, спровођењу или оцењивању
пројеката;
- значај пројекта за унапређење области равноправности полова;
- подршка других донатора и/или институција;
- број објављених чланака, публикација, билтена, брошура и слично који промовишу програме
и активности удружења грађана у области равноправности полова;
- број жена, припадница националне мањине са територије АП Војводине које су обухваћене
пројектом.
ЧЛАН 8.
На основу критеријума из претходног члана овог Правилника, Комисија сачињава и
директорки Завода упућује Предлог одлуке о додели подстицајних средстава који ће бити објављен на
сајту Завода.
На Предлог одлуке о додели подстицајних средстава, учесници Конкурса чије су пријаве стигле
благовремено и чија је документација потпуна, имају право приговора, у року од пет дана од дана
објављивања на сајту Завода.
По истеку рока за подношење приговора, Комисија ће размотрити благовремено пристигле
приговоре и у року од пет дана на њих дати одговоре учесницима Конкурса о додели подстицајних
средстава.
Након што Комисија учесницима Конкурса да одговоре на приговоре, директорка Завода ће
донети Одлуку о додели бесповратних средстава која ће бити објављена на сајту Завода за
равноправност полова.
Одлука директорке Завода о додели бесповратних средстава је коначна.
ЧЛАН 9.
На основу Одлуке о додели подстицајних средстава, Завод као давалац средстава ће закључити
уговоре са корисницима средстава којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности
уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме се он реализује, износ средстава,
инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију
пројекта, односно за случај неизвршења уговорне обавезе.
ЧЛАН 10.
Завод преноси додељена средства на текући рачун корисника средстава, у складу са
ликвидним могућностима буџета АП Војводине.
ЧЛАН 11.
Средства додељена по јавном конкурсу корисници средстава могу користити искључиво за
намене за које су додељена и у обавези су да изврше повраћај неутрошених средстава. Уколико буде
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утврђено да корисник средстава по јавном конкурсу није користио средства наменски, Завод
задржава право да затражи повраћај пренетих средстава са законском затезном каматом, рачунајући
од дана уплате до дана поврата додељених средстава.
Средства из става 1. овог члана подлежу контроли буџетске инспекције АП Војводине и
корисник средстава по јавном конкурсу дужан је да буџетској инспекцији омогући несметану контролу
наменског и законитог коришћења средстава.
ЧЛАН 12.
Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да након завршетка реализације пројектних
активности Заводу поднесу наративни и финансијски извештај о њиховој реализацији и коришћењу
средстава, на обрасцу који прописује Завод за равноправност полова, у року од 15 дана од рока
утврђеног за реализацију пројекта, a најкасније до датума назначеног у уговору, са документацијом о
њиховом наменском коришћењу коју су оверила одговорна лица.
ЧЛАН 13.
Корисници средстава дужни су да код свих јавних публикација и објављивања о активностима,
мерама и програмима који се финансирају по јавном конкурсу наведу да је у њиховом финансирању
учествовала АП Војводина односно Завод за равноправност полова.
ЧЛАН 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Завода за
равноправност полова.

Број: 25/2018
Датум: 22.01.2018.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
Сања Шифлиш
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