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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УДРУЖЕЊА РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОС ТЕЛЕФОНА
ЗА ЖЕНЕ СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА

1. УВОД
Крајем октобра 2013. године, Република Србија је потврдила Конвенцију Савета
Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици од 2011.
године (Истанбулска конвенција) („Службени гласник РС–Међународни уговори”, број
12/13) од када је почео да тече период усклађивања домаћег законодавства са релевантним
одредбама Конвенције и преузимање и спровођење међународних обавеза проистеклих на
бази чланства у Конвенцији. Једна од њих односи се на потребу Страна уговорница да
предузму неопходне законодавне или друге мере за успостављање нон-стоп (24 сата
дневно, седам дана у недељи) бесплатне СОС телефонске линије, која покрива целу земљу,
ради давања савета позиваоцима у поверљивој форми или чувајући њихову анонимност у
вези свих видова насиља обухваћених овом конвенцијом (члан 24).
Поводом наведеног, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
донео је, у новембру 2015. године, Правилник о ближим условима и стандардима за
пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља („Службени гласник РС”,
број 93/15), којим су уређени принципи и сврха овакве услуге, као и активности, радно
време и доступност телефонског броја, припрема извештаја, рад особља и руковођење
радом особља.
Полазећи од тога и потребе да се што пре пусти у рад телефонска линија у складу са
чланом 24. Истанбулске конвенције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања донело је, почетком новембра 2017. године Одлуку о расписивању
Јавног позива за удружења ради пружања услуга СОС телефона намењеног особама са
искуством насиља број: 560-00-551/2017-21.
2. ПРИОРИТЕТИ
Приоритети Јавног позива односе се на: 1) пријем позива тражиоца услуге СОС
телефона и информисања о услугама које се пружају бесплатним телефонским позивом; 2)
идентификовање потреба особе/особа са искуством родно заснованог насиља и
прелиминарно сагледавање ситуације у којој се тражилац услуге налази, 3) основне
процене безбедносног ризика тражиоца услуге и рањивих особа повезаних са случајем, као
и особља које ради на пружању услуге СОС телефона; 4) информисања о начинима за
смањење ризика и могућим активностима за реаговање у ситуацији насиља; 5) помоћи у
разумевању врсте насиља и уобичајене динамике испољавања насиља ради одговарајућег
превентивног реаговања; 6) помоћи и охрабривања са самостално доношење одлука, без
саветовања; 7) помоћи у изградњи и одржању личне социјалне мреже и комуникације са
окружењем; 8) помоћи у стицању практичних животних вештина особе/особа са искуством
насиља у обављању свакодневних послова; 9) информисања о установама, услугама и
службама које могу обезбедити одговарајућу помоћ и подршку; 10) информисања о
законским и институционалним правима и могућностима, као и процедурама у
ситуацијама родно заснованог насиља; 11) омогућавања приступа стручним ресурсима
заједнице кроз повезивање тражиоца услуге СОС телефона или особе/особа са искуством
насиља са надлежним службама, институцијама и организацијама; 12) посредовања и
обављања активности у циљу заштите интереса и права особе/особа са искуством насиља
код надлежних служби, институција и организација; и 13) повезивања тражиоца услуге
СОС телефона са службама, институцијама и организацијама ради обезбеђивања заштите и
подршке особа са искуством насиља, на основу захтева корисника услуге.

3. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа по Јавном позиву имају удружења регистрована код Агенције за
привредне регистре са седиштем на територији Републике Србије, а која:
• спроводе активности на територији Републике Србије;
• директно су одговорна за припрему и реализацију услуге СОС телефона;
• имају материјалне и људске ресурсе за спровођење услуге СОС телефона; и
• поседују лиценцу за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља.
Подносилац пријаве по Јавном позиву може да поднесе само један предлог.
Рок за пријављивање, односно за доставу пројектних предлога је 25. новембар 2017.
године до 15:30 часова.
4. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Средства у износу не већем од 30.000.000,00 динара биће планирана у оквиру
лимита, које утврди Министарство финансија за 2018. годину на разделу Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Удружењу се по овом јавном позиву могу одобрити средства за највише годину
дана у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године.
5. ПРАВИЛА ЈАВНОГ ПОЗИВА
Правила Јавног позива дефинишу упутства за предају, селекцију и реализацију
пројеката у оквиру овог јавног позива.
5.1. Критеријуми
Предлози се процењују на основу критеријума сходно Уредби о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),
односно:
- усклађености са циљевима и приоритетима изнетим у Јавном позиву,
- јасно описаним проблемима, предусловима реализације активности пројекта,
- јасно описаним и мерљивим резултатима, могућности развијања активности и
њихове одрживости,
- учешћа партнерских организација у финансирању и реализацији активности,
- јасно састављеног, реалног и оправданог буџета у складу са активностима, прецизно
структуираним према врсти трошкова,
- креативности и иновативности понуђених решења,
- капацитетима (техничким и људским) подносиоца/удружења за реализацију задатих
активности.
5.1.1. Структура трошкова
Приликом разматрања предлога удружења Комисија за преглед и вредновање узеће
у обзир и структуру трошкова у односу на укупну вредност активности у вези са
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предметом Јавног позива. Структура буџета се може поделити на две веће целине, а то су
трошкови административног типа и трошкови реализације предвиђених активности.
Трошкови административног типа, као што су трошкови управљања, књиговође,
административни радници, помоћно особље, телефонске и друге комуникације, банкарске
провизија и слично, доприносе несметаном спровођењу укупних активности. Трошкови
реализације ових активности јесу трошкови оних активности које директно доприносе
остваривању циља задатог Јавним позивом.
За Јавни позив за удружења ради пружања услуга
СОС телефона за жене са искуством насиља
Трошкови административног типа
Трошкови реализације активности

од 0% до 15%
од 85% до 100%

Трошкови реализације активности могу да у потпуности чине буџет пројекта.
Обезбеђивање додатних средстава кроз сопствени или допринос другог донатора
организације сматра се додатном вредношћу. Организација апликант овим може да утиче
на процентуално учешће појединачних трошкова у укупном буџету у односу на наведене
односе али ће Комисија свакако разматрати оправданост ове промене.
5.2. Модификације предлога
Чланови Комисије могу да врше ревидирање предложеног буџета, односно
корекције предложених трошкова предлога и да предложе финансирање само појединих
активности у потпуности или делом или да на други начин усагласе трошкове, водећи
рачуна о укупном износу расположивих средстава по Јавном позиву, реалности и
објективности код одређивања висине потребних средстава за поједине намене у предлогу,
усаглашености трошкова за поједине намене са истим или сличним трошковима код
других пројеката и другим чињеницама од утицаја на могућност учешћа у финансирању, у
односу на приоритете расписаног Јавног позива.
Уколико се врши корекција предложених трошкова у предлогу, промењени буџет се
обавезно доставља на сагласност подносиоцу предлога пре сачињавања Листе процењених
удружења. У случају да подносилац не достави сагласност на ревидирани буџет, Комисија
за процену и вредновање предлога удружења поново сагледава конкретан предлог и
процењује могућност његовог финансирања у потпуности. Уколико се процени да нема
могућности за пуно финансирање предложених активности удружења, таква констатација
се уноси у скалу за процену, а такав предлог се не предлаже за финансирање.
6. ПРОЦЕДУРА ПОДНОШЕЊА ПРЕДЛОГА УДРУЖЕЊА
6.1. Пријављивање предлога пројекта:
Обавезну документацију чине комплетно попуњени обрасци који се могу преузети
са Интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, а то су:
Анекс 1 – Образац за писање предлога удружења,
Анекс 2 – Образац табеларног буџета и
Анекс 3 – Образац наративног прегледа буџета.
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Уколико се предлог подноси у сарадњи са партнером неопходно је доставити и
протокол о сарадњи, односно партнерству, којим се дефинише улога партнера
Уз пријаву је потребно доставити и:
- фотокопију доказа да је удружење регистровано код Агенције за привредне
регистре са седиштем на територији Републике Србије;
- фотокопију статута удружења као доказ о активностима удружења на територији
Републике Србије у пружању услуга особама са искуством насиља;
- оверену изјаву да је удружење директно одговорно за припрему и реализацију
услуге СОС телефона и да има материјалне и људске ресурсе за спровођење услуге СОС
телефона; и
- оригинал или оверену фотокопију да удружење поседује лиценцу за пружање
услуге СОС телефона за особе са искуством насиља.
Подносиоци предлоге подносе на прописаним обрасацима попуњеним на српском
језику, ћириличким писмом. Потребно је да се прописани обрасци попуне јасно и
прецизно, како би предлози могли да се процене на најбољи могући начин. Предлози
писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у
разматрање.
6.2. Начин достављања пројектних предлога:
Целокупна документација се доставља у једном одштампаном и овереном примерку
(печат и потпис одговорног лица) поштом препоручено, курирским путем или личном
доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив
пројекта и следећи текст: „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ”. Заједно са штамапном и овереном
документацијом неопходно је доставити и електронску верзију исте на компакт диску.
Удружење доставља предлог у запечаћеној коверти на доле назначену адресу:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности
Немањина 22-26
11000 Београд
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом)
или испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.
6.3. Крајњи рок за доставу пријава
Крајњи рок за доставу пријава је 25. новембар 2017. године до 15:30 часова.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до
наведеног термина.
7. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Испуњеност услова за финансирање предлога утврђује Комисија коју решењем
образује министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Предлози удружења који су пристигли по Јавном позиву процењују се и сагледавају
најкасније 10 радних дана по закључењу Јавног позива када се обљављује и листа
процењених
предлога
удружења на
Интернет
презентацији
Министарства
(www.minrzs.gov.rs) и на Порталу е-Управе (www.euprava.gov.rs).
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На листу процењених предлога подносиоци/удружења имају право приговора у
најкасније пет дана од дана објављивања листе. Комисија о приговорима одлучује
најкасније 15 дана од дана пријема приговора.
Сектор за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности,
на основу предлога Комисије, израђује предлог одлуке о финансирању удружења ради
пружања услуга СОС телефона за жене са искуством насиља
Одлука о финансирању удружења по Јавном позиву ради пружања услуга СОС
телефона за жене са искуством насиља објављује се на Интернет странама Mинистарства и
Е-Управе.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем одобрених средстава уређују се
уговором који закључује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
и корисник средстава.
Удружење чији активности буду подржане у обавези је да о реализованим
активностима и утрошеним средствима Министарству доставе извештај.
Уколико се на основу анализе финансијског и наративног извештаја утврди да се
утврђене активности не реализују у складу са одобреним предлогом, Министарство може
тражити повраћај средстава.
8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
За сва питања везана за процедуре пријављивања на Јавни позив заинтересовани се
могу обратити Сектору за антидискриминациону политику и унапређивање родне
равноправности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Особа
за контакт: Ана Њамцул позивом на број 011/362-1345.
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