
 

 
Дел. бр: 377/2019 
Датум: 27.11.2019. 

 

 
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/жена за подстицање 
сопственог бизниса број: 360/2019 од 13.11.2019. године објављен у „Службеном листу АПВ”, број: 48 
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 2019. 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.  Удружење модних дизајнера 
„Таја” 

Зрењанин Подстицање предузетништва код 
жена кроз промотивне активности 

 53 

2.  Удружење младих Аспера 
Астра 

 Бачка Топола ИТ можеш  54 

3.  Удружење грађана Институт за 
развој 

Нови Сад Самостално напред  86 

4.  Удружење грађана Институт за 
европске вредности 

Нови Сад Пословно корисно  87 

5.  Удружење грађана Институт за 
безбедност у саобраћају 

Нови Сад  Лепота у послу  82 

6.   Центар за информисање, 
образовање и 
предузетништво „Облак” 

Панчево Промоција стваралаштва жена са 
територије Панчева 

 64 

7.  Удружење грађана  
„Добитник” 
 

Нови Сад Жене у бизнису  88 

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


8.  Удружење „Тесла глобал 
форум” 

Нови Сад Никола Тесла и положај жене у 
будућности 

 53 

9.  Удружење жена „Бајка” Руски Крстур Пакет сувенира  78 

10.  Удружење „Социо-
екологично”  

Деч Предузетништво – мој пут  65 

11.  Златне руке Сакуле Сакуле Оснаживање рада удружења  68 

12.  Истраживачки центар Нови Сад Бизнис вештине 2  68 

13.  Удружење жена Апатинске 
вредне руке 

Апатин Оснажене! Вредније и снажније 
жене у Апатинској општини 

 67 

14.  Друштво тумача и 
преводилаца за знаковни 
језик – Нови Сад 

Нови Сад Од хобија до посла  70 

15.  Удружење грађана „Бреза” Апатин Од идеје до посла  72 

16.  Центар за одрживи развој 
Хемера 

Темерин Радити од куће  85 

17.  Удружење жена „Сава” Савино село Обука за писање бизнис планова 
и њиховог спровођења 

 88 

18.  Центар за развој села и 
општина 

Чуруг Пољопривредници  84 

19.  Голф центар Фрогвил  Жабаљ Пословне вештине и 
предузетништво 

 68 

20.  Центар за бригу о старим 
лицима „Корак напред” 

Жабаљ Занати као предузетнички 
подухвати 

 84 

21.  Центар за развој и европске 
интеграције 

Жабаљ Пословна академија за жене  87 

22.  Омладински клуб општине 
Жабаљ  

Жабаљ Академија пословних жена  85 

23.  Креативно едукативни центар 
НС 021 

Каћ Едукацијом до пословног успеха  87 

24.  Удружење „Промоција 
здравог живота” 

Сремска 
Каменица 

ТВ емисија Бизнис на штиклама  64 

25.  Унија младих Србије Нови Сад Бизнис план -здрав темељ 
предузетништва  

 86 

26.  Удружење жена „Женски 
бизнис клуб” 

Зрењанин Бизнис је у моди  62 

27.  Женска мултиетничка група 
Селеуш 

Селеуш Како да унапредим породични 
бизнис 

 58 

28.  УГ „Моја креативна кућа” Мокрин Другачије-иновативније-
креативније 

 64 

29.   УГ „Панонке” Панчево Patchwork за 21. век  70 

30.   Удружење „Cosmo” Суботица Креативношћу до самозапослења  72 

31.   УГ „Црвени сигнал” 
 

Бачка Паланка Занатско стваралаштво жена  76 

32.   Удружење пољопривредних  Кикинда  Пољопривреда – моја пословна  68 



произвођача Банатска ленија идеја 

33.  Инклузивни креативно 
едукативни центар ИН 

Сремска 
Митровица 

Вреднице  77 

34.  Асоцијација жена Р. Србије 
Зрењанин „Банатско јагње” 

Сечањ Отварање центра за рециклажу 
вуне и радионице за прављење 
сира од дуња  

 64 

35.  Дунавски видици Баноштор Бизнис је у моди   81 

36.   Удружење љубитеља старина 
2Уљма за навек” 

Уљма Ткањем и везом до очувања 
традиционалних старих заната 

 66 

37.  Центар за иновације, развој и 
учење Србије - ЦИРУС 

Нови Сад Брендинг и предузетништво  82 

38.  УГ „Млади за Ковиљ”  Ковиљ Оснажи се, промени се, покрени 
се! 

 87 

39.  Центар за креативност, 
едукацију и солидарност 

Нови Сад Лако до остварења сопственог 
бизниса   

 90 

40.  Удружење рурални центар 
Сава 

Сремска 
Митровица 

Кошница  66 

41.  Удружење „Фронт потрошача” Бачка Паланка Пословна идеја „Берберница”  59 

 
 

 
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 

 
                                                                                            
                                                                  

 
 
 
 


