
 

 
Дел. бр: 500/2018 
Датум: 04.12.2018. 

 

 
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/жена за подстицање 
сопственог бизниса број: 481/2018 од 21.11.2018. године објављен у “Службеном листу АПВ”, број: 55 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 подстицање сопственог бизниса 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.  Слога Неузина Учимо, јер знамо да можемо 69 

2.  Мото клуб Кула Жене у вожњи 92 

3.  Центар за креативност, 
едукацију и солидарност 

Нови Сад Једнака обука за све 87 

4.  Мамбобиц Сириг Унапређење и опремање 
простора удружење грађана 
Мамбобиц 

48 

5.  Equality Каћ  Нова шанса 87 

6.  Реална Србија Вршац Школа предузетништва 65 

7.  Паор Панчево Од домаћице до директорке 66 

8.  Добитник Нови Сад Професионалност- реализација-
организација 

75 

9.  ЦИС – Центар за унапређење 
друштва 

Нови Сад Машне и балони 85 

10.  Истраживачки центар Нови Сад Бизнис вештине 79 

http://www.ravnopravnost.org.rs/


11.  Институт за развој Нови Сад Покрени се  75 

12.  Око Жабаљ Пословни инкубатор 84 

13.  Корак напред Жабаљ Женско стваралаштво кроз 
предузетништво 

84 

14.  Центар за развој и европске 
интеграције 

Жабаљ Брже и једноставније до посла 83 

15.  Лука знања Нови Сад Органиц бис 68 

16.  Авалон Нови Сад Умрежи и добру храну произведи 82 

17.  Развојни центар  Нови Сад Ваше најбоље и ја 81 

18.  Сава Савино село Лепше ја у руралној средини 80 

19.  Креативно-едукативни центар 
НС021 

Каћ Знање као фактор успешности у 
покретању сопственог бизниса 

90 

20.  Развојни центар Војводине Ириг Маркетинг у служби бизниса 79 

21.  Малин Суботица Прихвати једнакост – родна 
равноправност 

68 

22.  Инклузивни едукативни 
центар ИН  

Сремска 
Митровица 

Женски пословни инкубатор 67 

23.  Експитур Нови Сад Бизнис план у пољопривреди 70 

24.  Проактивна омладина Ковиља Ковиљ Бизнис на штиклама 78 

25.  Едисац Неопланта Нови Сад Осветли наредни пословни корак 67 

26.  Центар за органску 
производњу 

Селенча Менторство као алат за 
оснаживање жена корисница 
фарм инкубатора 

69 

27.  Волонтер  Сомбор Жене напредују 67 

28.  Дунавски видици Баноштор  Пословна жена 57 

29.  Клуб финих заната  Мошорин Мошоринска сувенирница 69 

30.  Центар за афирмацују и развој Нови Сад Економско оснаживање и женско 
предузетништво 

77 

31.  Центар Облак Панчево Промоција стваралаштва жена са 
територије Панчева 

70 

32.  Иницијатива младих 
Новосађана 

Нови Сад Храбре, снажне, равноправне  68 

33.  Мачванке  Мачванска 
Митровица 

Подстицање активности и 
пројеката којима се афирмише 
женски стваралачки потенцијал 

70 

34.  Аделате Вршац Снажна жена 69 

35.  Јефимија  Сремска 
Митровица 

Покрени се – усаврши се 67 

36.  Феријални клуб Нови Сад Унапређење економског положаја 
жена кроз промоцију и 
подстицање женског 
предузетништва 

64 

 



 
 
Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима 
грађана/жена за подстицање сопственог бизниса 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.  СЗТР “Боротекс”, Нови Сад, назив пројекта: “Златни конац” - не испуњава услове за учешће на 
Конкурсу (није ни регистровано удружење грађана ни удружење жена) 

 
2. “Свилен конац”,  Обровац , назив пројекта: “Покренимо се” -  непотпуна пријава - документација 
која је предата није комплетна. 

 
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 

                                                                                           
                                                                                                            Јавног конкурса 

 
                                                                                            
                                                                  

 
 
 
 


