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Број: 114/2019 
Датум: 26.03.2019. 
 
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 
2019. годину, члана 2. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) 
Правилника о издавачкој делатности Завода за равноправност полова бр. 113/2019 од 
26.03.2019. године, Завод за равноправност полова (у даљем тексту Завод) расписује: 

 
 

КОНКУРС 
ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ РАДОВА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ  

 
 
I  ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
    
        Предмет конкурса је избор рукописа за публиковање, и то:  
 

1. рада из области историјског и савременог стваралаштва жена који сведочи о присуству 
и дометима жена на друштвеној, научној и уметничкој сцени,  

2. одбрањеног докторског/мастер рада на тему родне равноправности, 
3. истраживачких резултата у области родне равноправности 

 
Завод обезбеђује средства за штампање два ауторска рада, као и ликовно обликовање, 
прелом, лектуру изабраних ауторских радова, и међународни књижни број ISBN (International 
Standard Book Number) и каталошки запис CIP (Cataloguing in Publication). 
 
 
II  ЦИЉЕВИ КОНКУРСА 
 

• Промоција концепта родне равноправности из перспективе људских права 

• Допринос побољшању и осавремењивању образовног и научно-истраживачког рада у 
области родне равноправности 

• Обогаћивање фонда литературе о достигнућима доприноса жена у најразличитијим 
областима живота: на политичкој, друштвеној, научној и уметничкој сцени. 

• Објављивање стручне литературе и промоција стручњака и стручњакиња у области 
родне равноправности. 

• Афирмација достигнућа и резултата студената/студенткиња родних студија 
(мастер/магистарског и докторског програма)  
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III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР РАДОВА 

• Радови који су настали у оквиру истраживачких пројеката у Војводини, земљи или у 

свету, а тематиком су везани за питања родне равноправности и родних студија; 

• Радови из ризнице наслеђа женског покрета у Војводини (XVIII-XX век); 

• Радови у области савременог стваралаштва жена. 

IV  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати и кандидаткиње: 

• Који/које аплицирају са једним ауторским радом на тему родне равноправности који 
до сада није објављен 

• Чије ауторске радове Завод није објавио у последње две године 

• који/које су одбранили докторски/мастер рад (уколико конкуриши са радом у овој 
категорији) 

V УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

• испуњен један од наведених критеријума 

• дужина рукописа за ауторски рад може имати максимално 150 страна  

         
VI  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Учесници/це конкурса предају материјал у електронском и штампаном облику: 
 

• попуњену пријаву за конкурс (пријава за конкурс може се преузети на сајту Завода за 
равноправност полова http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/), 

• рукопис у word документу1 у складу са Правилником о издавачкој делатности Завода за 
равноправност полова) под називом Издавачка делатност_Конкурс_(име 
апликанта/апликанткиње) – само у електронском облику (не дужи од 150 страна).  

• сажетак рукописа на српском језику на једној до две куцане стране А4 формата 
(синопсис може бити куцан у посебном word документу), 

• сажетак рукописа на енглеском језику (abstract), 

• три потписане рецензије стручњака/стручњакиња за област теме са којом  
кандидат/киња конкурише (од којих само један/једна сме бити члан/ица комисије за 
одбрану рада (укључујући и ментора/ку) уколико се ради о докторској дисертацији или  

                                                 
1 Пожељно је да рукопис књиге буде уређен, лекторски и коректорски онолико колико је аутор/ка 
спреман/на да то сам/а уради, а сви недостаци у рукопису биће отклоњени од стране лектора и 
коректора Завода за равноправност полова. 

http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/
http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/
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магистарској тези, 

• биографију са личном фотографијом (црно-бела, из амфаса, за потребе штампања 
књиге). Фотографија није обавезна. 

• Библиографију (ако је аутор/ка до сада објављивао/објављивала радове) 

• доказ о одбрањеном докторском/мастер раду 

• евентуалне писмене препоруке и подршке аутору/ки рада 
 

VII  ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 
Пријаве на Конкурс са обавезном документацијом достављају се у затвореној коверти на 
адресу: Покрајински завод за равноправност полова, Булeвар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад, 
поштом или лично на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс за публиковање радова у 
области родне равноправности”. 
 
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве, као ни пријаве које нису 
предмет Конкурса. 
 
Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним 
Правилником о издавачкој делатности Завода.  
 
Документација у штампаном облику се доставља у фотокопији, а Завод задржава право да 
затражи оригинал документације на увид. Завод не враћа запримљену документацију већ се 
она чува у архиви установе.  
 
Одлуку о публиковању радова у области родне равноправности доноси директорка Завода на 
предлог Савета за издавачку делатност. Одлука ће бити објављена на сајту Завода за 
равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs у секцији Јавни конкурси. 
 
 
VIII  РОК ЗА ПРИЈАВУ 
 
Пријаве на Конкурс ће се примати до 15. јуна 2019. године, а све додатне информације могу 
се добити путем имејл адресе: zavod.ravnopravnost@gmail.com 
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