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Датум: 12.04.2016. 
 
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за равноправност 
полова („Сл. лист АП Војводине“ бр. 14/04 и бр. 3/06), члана 6. Статута 
Покрајинског завода за равноправност полова, Финансијског плана 
Покрајинског завода за равноправност полова за 2016. годину, члана 2. Закона о 
равноправности полова (''Сл. гласник РС'', бр.104/2009), Покрајински завод за 
равноправност полова (у даљем тексту Завод) расписује: 

 
 

КОНКУРС 
ЗА МЕДИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА И 

НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ 
 

 
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

    
Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава медијским кућама, 
независним продукцијама и организација цивилног друштва на територији 
Аутономне Покрајине Војводине за допринос унапређењу професионалних 
стандарда у извештавању о насиљу према женама и насиљу у породици. 
 
Средства су намењена пројектима унапређења производње медијских садржаја 
који ће бити објављени у електронским, штампаним и онлајн медијима. Уз 
пријаву се шаљу новинарски предлози текста, видео или аудио-видео рада који 
до сада нису објављени у медијима. 
 
Средства опредељена за овај конкурс износе укупно 1.000.000,00 динара. 
 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 
 
Максималан износ средстава који се додељује по медијском садржају је 
150.000,00 динара. 
 
 
II ЦИЉЕВИ КОНКУРСА 
 

 Промоција концепта родне равноправности из перспективе људских права; 

 Подстицање медија да промовишу нестереотипне представе о женама 

 Унапређење медијске писмености и професионалних стандарда у 
извештавању о насиљу према женама 

 

III КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ КОНКУРСА 
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Пријаве ће се разматрати на основу критеријума који показују: 

1. допринос подизању свести јавности о неприхватљивости родно заснованог 
насиља,  

2. утицај, јавни интерес, етичност, оригиналност, иновативност и 
креативност медијског садржаја, 

3. иницијативу позитивних промена за ненасилни модел у друштву, 

4. недискриминаторно, етично извештавање о родно заснованом насиљу,  

5. промоцију нестереотипне и позитивне представе о женама и значају родне 
равноправности за друштво у целини 

Услови: 
 

 Радио прилог не сме бити краћи од 2 минуте и дужи од 5 минута 
 ТВ прилог до 3,5 минута 
 Емисија/репортажа до 10 минута  
 Документарни филм / ТВ емисија до 30 минута 
 Ако ће медијски садржај бити реализован на мањинским језицима, 

подносиоци пријаве су дужни да обезбеде и превод садржаја на српски 
језик 

 медијски садржаји морају бити емитовани до 25. новембра 2016. године 
(Почетак глобалне кампање „16 дана активизма против насиља женама“) 

 Подносиоци пријаве су дужни да након објављеног/емитованог медијског 
садржаја доставе доказ  о томе (радио прилог у mp3 формату, ТВ прилог 
на CD-у, исечак из новина (може и скенирано) или линк текста) 
 

                
IV ПРАВО УЧЕШЋА 
 

 Све регистроване продукцијске куће, медији уписани у Регистар медија и 
организације цивилног друштва који се баве медијском продукцијом на 
територији АП Војводине. 

 
 Независне продукције и организације цивилног друштва имају обавезу да 

доставе Споразум са емитером или штампаним медијем на територији АП 
Војводини у којем ће произведени садржај бити емитован односно 
објављен.  

 
 Подносилац пријаве који је издавач више медија има право учешћа на 

Конкурсу само са једним пројектом. 
 

 Предност приликом конкурисања имаће подносиоци пријаве чији су 
новинари и новинарке прошли обуке Завода за равноправност полова у 
2015. години: “Ефикасније информисање жена о феномену насиља” и 
„Унапређење праксе извештавања о родно заснованом насиљу у медијима 
на територији АП Војводине”. Циљ обука био је оспособити уреднике/це и 
новинаре/ке штампаних, електронских и нових медија у Војводини за 
родно осетљиво медијско извештавање о насиљу над женама. 
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V  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Учесници конкурса достављају: 
 

 попуњена пријава за Конкурс у обрасцу који се преузима са сајта Завода 
www.ravnopravnost.org.rs (у 3 примерка) 

 биографију аутора/ауторке прилога (ако има више аутора/ки, за сваког 
посебно доставити) 

 копију решења о регистрациjи (један примерак); 
 копију решења о регистрацији  медија  у  Регистру медија који се води у 

Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са  
Законом о јавном информисању и медијима (један примерак); 

 копију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издата од 
Регулаторног тела за електронске медије (један примерак); 

 оверену изjаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски 
садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна 
лица односно предузетника који се бави производњом медијских 
садржаја); 

 Завод задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал 
документације на увид.   

 
 

VI РОК ЗА ПРИЈАВУ 

 

Пријаве на Конкурс ће се примати у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса на сајту Завода за равноправност полова и у дневном листу „Дневник“. 
 

Одлука о додели средстава биће донета најкасније у року од 15 од дана 
закључења Конкурса. 
 
Одлуку доноси директорка Завода уз сагласност Управног одбора. 
 

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Завода за равноправост 
полова www.ravnopravnost.org.rs  
 

Након потписивања Уговора подносиоци пријаве дужни су да у року од 90 дана  
реализују медијски садржај и доставе Заводу материјал. 
 

 

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Пријаве на Конкурс слати поштом или лично на адресу: Завод за равноправност 
полова, Булевар Михајла Пупина 6/IV, 21000 Нови Сад са назнаком: „За 
конкурс у области медијског извештавања о насиљу над женама и 
насиљу у породици“. 
 

Конкурсни материјал се не враћа.  
 

Завод за равноправност полова задржава право да сав достављени материјал 

http://www.ravnopravnost.org.rs/
http://www.ravnopravnost.org.rs/
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користи за своје анализе, презентације и друге јавне догађаје.  
 
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве, као ни 
пријаве које нису предмет Конкурса. 
 
Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на 
телефоне: 021/66 15 177, 66 15 133 или путем имејл адресе 
zavod.ravnopravnost@gmail.com           
 
 

 

mailto:zavod.ravnopravnost@gmail.com

