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Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/жена за унапређење родне
равноправности  на  територији  АП  Војводине  број: 344/2018  од  29.08.2018.  године  објављен  у
“Службеном  листу  АПВ”,  број:  42  и  на  интернет  страници  Завода  за  равноправност  полова
www.ravnopravnost.org.rs 

Правилником о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области
равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини број: 234/2018
од  дана  01.06.2018.  године утврђен  је  поступак  и  критеријуми  за  доделу  средстава  из  буџета
Аутономне покрајине Војводине – Финансијски план Завода за равноправност полова за 2018. годину.

Комисија  за  спровођење  јавног  конкурса  за  доделу  бесповратних  средстава  удружењима
грађана/жена за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине, на основу члана 8
Правилника о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области
равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у  АП Војводини, сачинила је
листу  вредновања  и  рангирања  пристиглих  пријава  применом  критеријума  из  члана  9  наведеног
Правилника доделом одговарајућег броја бодова.

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Р. бр. Назив Удружења
грађана/жена

Место Назив пројекта Број 
бодова

1. Ремикс Нови Сад Развој женског предузетништва и 
оснаживање жена у АП Војводини

68

2. Центар за развој Б. Паланке Бачка Паланка 16 дана активизма 62

3. ОТК центар Нови Сад Први корак 68

4. Аделанте Вршац Креативна жена 70

5. Др Рудолф Арчибалд Рајс Нови Сад Равноправно у саобраћају 84

6. Искра Челарево Златним концем до посла 70

7. Еquality Каћ Посао за све 86

8. Фрогвил Жабаљ Голф и жене 85

9. Словачки информатички 
центар

Бачка Паланка Жена у пословном свету 62

10. Институт за развој Нови Сад Равноправни млади 89

11. Фондација 021 Нови Сад Женски предузетнички бизнис 
клуб

66
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12. Корак напред Жабаљ Женско стваралаштво 88

13. Центар културног развоја Врбас Друштво у равнотежи 50

14. Фронт потрошача Бачка Паланка Жена - Равноправно 68

15. Око Жабаљ Информатичка обука жена 82

16. Једнаке Нови Сад Сексуално и психичко 
злостављање на радном месту

66

17. Институт за безбедност у 
саобраћају

Нови Сад Равноправно у свему 90

18. Центар за унапређење 
друштвених односа и 
стратешке пројекте

Нови Сад Јачање капацитета удружења 
жена

75

19. Удружење проналазача и 
иноватора Челарево - Бачка 
Паланка

Челарево Учешће жена у науци и 
технологији

76

20. Центар за развој и европске 
интеграције

Жабаљ Обука жена 91

21. Спортски савез града Сомбора Сомбор Једнакост је наша будућност 60

22. Центар за информисање, 
образовање и 
предузетништво Облак

Панчево Степенице знања 55

23. Дунавски видици Баноштор Инфопис 87

24. Подунав Бачки 
Моноштор

Имамо мотиве 52

25. Хасанагиница Бачка Паланка Научимо да поштујемо и волимо 
себе да би могли да поштујемо и 
волимо друге

81

26. Центар за културу и 
образовање Сонта

Сонта Развојни програм за жене 
општине Апатин

72

27. Центар за креативност, 
едукацију и солидарност

Нови Сад Могу и сама 89

28. Вретено Иђош Обука и едукација у старим 
занатима (вез и труковање, 
хеклање, плетење и декупаж)

65

29. Ружа Црвена Апатин Помозимо свим женама 69

Комисија  за  спровођење  јавног  конкурса  за  доделу  бесповратних  средстава  удружењима
грађана/жена за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине, на основу члана 7
Правилника о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области
равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини није бодовала
следеће пријаве: 

1.   Дамски ловачки клуб, Бечеј,  назив пројекта:  “Жена у ловству” -  висина тражених средстава од
Завода за равноправност полова је већа од максималног износа који је предвиђен Конкурсом;



2. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, назив пројекта: “Драге, можемо саме” - висина тражених
средстава  од  Завода  за  равноправност  полова  је  већа  од  максималног  износа  који  је  предвиђен
Конкурсом.

Листа  пријава  на  конкурс  објављује  се  на  интернет  страници  Завода  за  равноправност  полова.
Учесници јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од
три  дана  од  дана  њеног  објављивања  и  право  приговора  у  року  од  осам  дана  од  дана  њеног
објављивања. Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на наведену листу доноси Комисија у року
од најдуже 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору пројеката и висини средстава која је коначна, директорка Завода за равноправност
полова  - у складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине доноси у року
од најдуже 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријава на конкурс из члана
10 став 1 Правилника.

  
                                                                                               

Комисија за спровођење поступка
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