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ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
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 БРОЈ:404-97/2016 ДАТУМ: 11.05.2016. год 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број:404-97/2015 од 08.04.2016.године 

с а ч и н и л а  ј е  
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –  

- СТРУЧНЕ УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 

ЈНОП 1/2016 

 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - стручне 

услуге - услуге мониторинга и евалуације и то на следећи начин: 

 

1. У делу II конкурсне документације („ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 1) („Врста, 

техничке карактеристике (спецификације)) на страни 10/63 КД, у сегменту са поднасловом 

„Временски оквир спровођења евалуације“ после реченице „Завршно са 6, 12, 18, 24, 30. и 

36. месецом реализације пројекта (јули 2016. јануар и јули 2017. јануар и јули 2018. и јануар 

2019. године) доставиће 6 мониторинг извештаја о пројекту, као и један трогодишњи 

мониторинг извештај.“ додаје се у новом реду следећи текст: „21 дан након 

реализације пројекта (фебруар 2019. године) доставиће извештај о завршном стању 

(endline report)“. Преостали део предметног поднаслова остаје непромењен. 

 

2. У делу II конкурсне документације („ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“) тачка 1) („Врста, 

техничке карактеристике (спецификације)), на страни 10-13/63 КД, у делу СПЕЦИФИКАЦИЈА 

БРОЈ 1 постојећи табеларни приказ са описом индикатора, метода и времена се у потпуности 

брише и замењује следећим табеларним приказом: 

ОПИС ИНДИКАТОРА МЕТОД ВРЕМЕ 

Мишљења жртава сексуалног и родно 

заснованог насиља заснована на 

личним искуствима (добрим и лошим) 

у коришћењу институционалних  

здравствених услуга и психосоцијалне 

подршке: 

- Квалитет услуга (доступност, 

прецизност, усклађеност са 

потребама), утицај на њихову 

безбедност, здравље и благостање 

Полуструктуирани 

интервјуи (узимајући у 

обзир етичка питања и 

ограничена права 

тајности малолетника) 

Крај пројекта 
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Број пријављених случајева 

сексуалног и родно заснованог насиља 

у седам округа Војводине 

Преглед докумената у 

различитим 

институцијама: 

полиција, центри за 

социјални рад, 

здравствене установе, 

женске организације 

Почетак и крај 

пројекта 

Мишљења жена и девојака у 

Покрајини о томе да ли (или не) 

систем  институционалне заштите 

пружа ефикасну услугу за жртве и 

бољу заштиту за жене и девојке у 

опасности. 

Фокус групе са 

узорцима жена и 

девојака у сваком 

округу или општини 

(полу-насумично 

одабрани уз помоћ 

женских организација 

или других 

организација из 

заједнице). 

Почетак и крај 

пројекта 

Мишљења професионалаца о 

побољшаном функционисању услуга 

система заштите жена у АПВ 

Упитници пре и после 

интервенције (са 

отвореним питањима) 

са учесницима 

тренинга 

Пре и 6 месеци 

после тренинга 

Проценат случајева сексуалног и 

родно заснованог насиља у седам 

циљаних округа покрајине (у 

здравственим установама) који су 

вођени у складу са побољшаном 

праксом 

Преглед  докумената Почетак, средина 

и крај пројекта 

Проценат руководиоца здравствених 

установа који су обучени  и који се 

изјашњавају о способностима да 

користе и примењују протоколе, 

прикупљују податке и координирају 

своје одговоре на сексуално и родно 

засновано насиље 

Упитник 6 месеци после 

обука 

Проценат обучених професионалаца 

из сектора здравства који показују 

способност да прате протокол и 

пружају одговарајући третман за 

жртве сексуалног и родно заснованог 

насиља 

Упитник На почетку 

тренинга и на 

крају обука 

Проценат обучених професионалаца 

из сектора здравства који показују 

способност за праћење протокола у 

вези одговарајућег прикупљања 

података случајева сексуалног и 

Упитник На почетку и на 

крају обука 



                                                                                    
  

родно заснованог насиља 

Број јединица у систему заштите жена 

где су мин. 3 стручњака обучена (и 

положила тест знања) у пружању 

заштите жртвама сексуалног и родно 

заснованог насиља 

Листе учесника, број 

положених тестова 

На крају обука 

Мишљења професионалаца из 

здравства и других сектора у систему 

заштите жена у вези важности 

мултисекторске сарадње 

Упитник На почетку и на 

крају обука 

Степен функционалности, 

ефективности и ефикасности центара 

за жртве сексуалног насиља у 7 

општина 

Теренска посета са 

структуираном 

опсервацијом 

Почетак, средина 

и крај пројекта 

Проценат прописно документованих 

случајева сексуалног насиља у 7 

циљаних округа у Покрајини годишње 

Преглед базе података Средина и крај 

пројекта 

Постојање новог специјалног програма 

за здравство и/или социјалну заштиту 

у Покрајини у вези побољшаних 

услуга за жртве сексуалног насиља до 

краја пројекта 

Преглед  докумената Крај пројекта 

Број протокола/модела за пилотирање 

7 центара развијених од почетка 2. 

године, укључујући препоручене 

локације, смернице, протоколе, 

програм обуке особља, критеријуме за 

потребе медицинских, 

лабораторијских услуга и 

психосоцијалне заштите 

Преглед  докумената Крај пројекта 

Мишљења особља центара у вези 

побољшаних услуга приступа система 

здравствене заштите у вези 

сексуалног насиља 

Полуструктуирани 

интервјуи  

 

Крај пројекта 

Број професионалаца из здравствене 

заштите и других сектора обучених за 

рад у центрима  у реализацији 

пилотираног модела 

Листе учесника Средина пројекта 

и крај 

пилотирања  

Број унапређених услуга жртвама 

сексуалног и родно заснованог насиља 

Теренска посета са 

структуираном 

опсервацијом 

Средина пројекта 

и крај 

пилотирања  

Број нових услуга жртвама сексуалног 

и родно заснованог насиља 

Теренска посета са 

структуираном 

опсервацијом 

Средина пројекта 

и крај 

пилотирања  



                                                                                    
  

Предлог стандарда за успостављање 

центара за жртве сексуалног насиља у 

Србији на бази пилотираног модела 

Преглед  докумената Крај пројекта 

Мишљења чланова локалних 

координационих тела за 

мултисекторску сарадњу у вези 

сексуалног и родно заснованог насиља 

у свакој од седам општина 

Неформална групна 

дискусија 

Упитник за учеснике 

пре и после 

интервенције  

Почетак и крај 

пројекта 

Број обрађених случајева у складу са 

планом рада за мултисекторску 

сарадњу у седам циљаних општина 

Преглед извештаја 

локалних 

мултисекторских 

тимова 

Почетак и крај 

пројекта 

Број потписаних споразума о 

мултисекторској сарадњи везаних за 

сексуално и родно засновано насиље у 

циљаним општинама 

 

Преглед  докумената Почетак и крај 

пројекта 

Адаптирани модели за успостављање 

локалних кооординационих тела за 

мултисекторску сарадњу у 7 општина 

План рада, смернице, 

план обуке 

Почетак и крај 

пројекта 

Број професионалаца из система 

заштите жена обучених за спровођење 

адаптираног модела мултисекторске 

сарадње у свакој од седам општина 

Листе присутности Почетак, средина 

и крај пројекта 

Мишљења учесника обуке у вези 

побољшаних пракси мултисекторске 

сарадње 

Упитник Почетак и крај 

пројекта 

Проценат пријављених случајева 

сексуалног и родно заснованог насиља 

од стране разних 

институција/организација на 

територији Војводине 

Преглед базе 

података/извештаја 

Почетак и крај 

пројекта 

Мишљења здравствених радника и 

начин на који су информације и 

активности на подизању свести 

добијане од стручних 

конференција/промо материјала 

утицале на њихове ставове или 

понашање   

Фокус групе, 

истраживање међу 

професионалцима у 

систему здравства 

Крај пројекта 

Степен промена у вези медијске 

покривености теме сексуалног и родно 

заснованог насиља  у Војводини 

проузроковане пројектом за време 

Прес клипинг Шестомесечни 

преглед медијске 

покривености 



                                                                                    
  

трајања пројекта 

Број жена која су биле изложене 

кампањи у некој форми 

Друштвене мреже Крај пројекта 

Број људи који су били изложени 

кампањи и подизању свести генерално 

Друштвене мреже Крај пројекта 

Број професионалаца из система 

заштите жена који су били 

информисани кроз кампање подизања 

свести 

Листе присутности Крај пројекта 

 

3. У делу II конкурсне документације („ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 1) („Врста, 

техничке карактеристике (спецификације)) на страни 16-17/63 КД, део  „СПЕЦИФИКАЦИЈА 

БРОЈ 4“ се у потпуности брише и замењује следећим текстом:  
„С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А  Б Р О Ј  4.  

4. Израда завршне студије и завршног извештаја о мониторингу и евалуацији 

пројекта 

Екстерна евалуација би такође требало да укључи спровођење завршне 

студије (end-line study) која би требало да буде усмерена на дугорочним 

резултатима и утицајима пројекта како би се обезбедило поређење са 

подацима који су прикупљени у оквиру почетне студије (base-line study) и 

сходно томе мериле промене, у складу са индикаторима дугорочних и 

краткорочних резултата. 

У овој фази потребно је реализовати следеће: 

 Полуструктуирани интервјуи (узимајући у обзир етичка питања и 

ограничена права тајности малолетника) како би се утврдила мишљења 

жртава сексуалног и родно заснованог насиља заснована на личним 

искуствима (добрим и лошим) у коришћењу институционалних  

здравствених услуга и психосоцијалне подршке, као и  квалитет услуга 

(доступност, прецизност, усклађеност са потребама), утицај на њихову 

безбедност, здравље и благостање; 

• Преглед докумената у различитим институцијама: полиција, центри за 

социјални рад, здравствене установе, женске организације како би се 

утврдио број пријављених случајева сексуалног и родно заснованог насиља у 

седам округа Војводине; 

• Фокус групе са узорцима жена и девојака у сваком округу или општини 

(полу-насумично одабрани уз помоћ женских организација или других 

организација из заједнице) како би се утврдила мишљења жена и девојака у 

покрајини о томе да ли (или не) систем институционалне заштите пружа 

ефикасну услугу за жртве и бољу заштиту за жене и девојке у опасности; 

• Преглед докумената како би се утврдио проценат случајева  

сексуалног и родно заснованог насиља у седам циљаних округа покрајине 

који су вођени у складу са побољшаном праксом (у здравственим 

установама); 

• Теренска посета са структуираном опсервацијом на локацијама у 

којима ће се оснивати Центри за жртве сексуалног насиља у 7 општина како 

би се утврдио степен њихове функционалности, ефективности и ефикасности; 



                                                                                    
  

• Преглед база података како би се утврдио проценат прописно 

документованих случајева сексуалног насиља у 7 циљаних округа у 

покрајини годишње; 

• Анализа документације како би се утврдило постојање новог 

специјалног програма за здравство и/или социјалну заштиту у покрајини у 

вези побољшаних услуга за жртве сексуалног насиља до краја пројекта; 

• Анализа документације како би се утврдио број протокола/модела за 

пилотирање 7 Центара развијених од почетка 2. године, укључујући 

препоручене локације, смернице, протоколе, програм обуке особља, 

критеријуме за потребе медицинских, лабораторијских услуга и 

психосоцијалне заштите; 

• Полуструктуирани интервјуи са особљем центара за жртве сексуалног 

насиља како би се утврдило њихово мишљење о томе колико је побољшан 

приступ и  услуге система здравствене заштите у вези сексуалног насиља;  

• Анализа документације како би се утврдило постојање Предлога 

стандарда за успостављање Центара у Србији на бази пилотираног модела; 

• Неформална групна дискусија и упитници за чланове локалних 

координационих тела за мултисекторску сарадњу у вези сексуалног и родно 

заснованог насиља у свакој од седам општина; 

• Преглед извештаја локалних мултисекторских тимова у седам средина 

у којима се имплементира пројекат; 

• Преглед документације како би се утрдио број потписаних споразума о 

мултисектопрској сарадњи везаних за сексуално и родно засновано насиље у 

циљаним општинама; 

• Анализа плана и смерница рада, и документације о присуству 

појединаца у раду локалних кооординационих тела за мултисекторску 

сарадњу у 7 општина; 

• Анализа листи присутности како би се утврдио број професионалаца из 

система заштите жена обучених за спровођење адаптираног модела 

мултисекторске сарадње у свакој од седам општина; 

• Упитници за учеснике обуке у вези побољшаних пракси 

мултисекторске сарадње; 

• Преглед базе података/извештаја о пријављеним случајевима 

сексуалног и родно заснованог насиља од стране разних 

институција/организација на територији Војводине. 

• Фокус групе и истраживање међу професионалцима у систему 

здравства како би се утврдило мишљење здравствених радника и начин на 

који су информације и активности на подизању свести добијане од стручних 

конференција/промо материјала утицале на њихове ставове или понашање;   

• Преглед медијске покривености  у току трајања пројекта како би се 

утврдио степен промена у вези теме сексуалног и родно заснованог насиља у 

Војводини проузроковане пројектом (анализа прес клипинга); 

• Анализа друштвених мрежа како би се утврдио број жена које су биле 

изложене кампањи у некој форми; 

• Анализа друштвених мрежа како би се утврдио број људи изложених 

кампањи и подизању свести генерално; 

• Анализа листи присутности како би се утврдио број професионалаца из 

система заштите жена који су били информисани кроз кампање подизања 

свести. 

 

У овој  фази ће се извршити презентација прелиминарних налаза пројектном 

тиму и дискусија о налазима. Информације и смернице прикупљене кроз 

дискусију биће коришћене за писање нацрта евалуационог извештаја. 

Финална верзија извештаја биће написана након што пројектни тим да 

коментаре на нацрт евалуационог извештаја.  



                                                                                    
  

21 дан након реализације пројекта (фебруар 2019. године) доставиће 

извештај о завршном стању (endline report) на српском и енглеском језику. 

60 дана након реализације пројекта (март  2019. године)  доставиће се 

завршни евалуациони извештај на српском и енглеском језику.“ 

 

4. У делу II конкурсне документације („ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 4) 

(„Период извршења услуга“) на страни 18/63 КД, после реченице „Завршно са 6, 12, 18, 24, 

30. и 36. месецом реализације пројекта (јули 2016. јануар и јули 2017. јануар и јули 2018. и 

јануар 2019. године) доставиће 6 мониторинг извештаја о пројекту, као и један трогодишњи 

мониторинг извештај“ додаје се у новом реду следећи текст: „21 дан након реализације 

пројекта (фебруар 2019. године) доставиће извештај о завршном стању (endline 

report)“. Преостали део предметне тачке остаје непромењен. 

 

5. У делу IV („УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“), 

тачка 1) („Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке:“) подтачка 7) („Пословни капацитет“) и подтачка  9) („Кадровски капацитет“), стр. 

19-20/63 КД мењају се и гласе: 

7 
пословни капацитет 

/ 

 

9 кадровски капацитет 

 

Понуђач мора да има минимум 3 (три) запослена или радно ангажована лица, која 

ће чинити тим за мониторинг и евалуацију, при чему: 

 

- минимум 1 лице, које ће обављати послове водећег евалуатора, а које 

има:  

1. Високу стручну спрему (дипл. или мастер) из области друштвених наука и 

то из области социјалне политике и планирања или социологије или права или 

психологије 

2. Минимум пет година истраживачког искуства у развоју методологија за 

сличне студије и евалуацији - прикупљању и анализи квалитативних и 

квантитативних података  из исте области 

3. Минимум пет година искуства у спровођењу активности мониторинга и 

евалуације пројеката, укључујући и програме државних органа, из области коју 

обухвата јавна набавка (родна равноправност и/или родно засновано насиље); 

4. Минимум пет година искуства рада и деловања у области родне 

равноправности, женских људских права са нагласком на безбедност жена и 

превенцију родно заснованог насиља; 

 

- минимум 2 (два) лица, која ће бити чланови тима за мониторинг и 

евалуацију, а која морају појединачно да имају:  

1. Високу стручну спрему (дипл. или мастер) из области друштвених наука и 

то из области социјалне политике и планирања или социологије или права или 

психологије; 

2. Минимум две године искуства у спровођењу активности мониторинга и 

евалуације пројеката, укључујући и програме државних органа, из области коју 

обухвата јавна набавка (област родне равноправности и/или родно заснованог 

насиља); 

3. Претходно искуство заједничког рада и сарадње са водећим евалуатором 



                                                                                    
  

на најмање 1 програму/пројекту у области родне равноправности на територији 

Републике Србије који је реализован у претходне две године (2014. 2015. год). 

 

6. У делу IV („УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА“), тачка 3) („Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке:“) подтачка 7) („Пословни капацитет“) и подтачка  9) („Кадровски капацитет“) 
стр. 21-22/63 КД,  мењају се и гласе: 

7 
пословни капацитет 

/ 

 

9 кадровски капацитет 

 

Понуђач мора да има минимум 3 (три) запослена или радно ангажована лица, која 

ће чинити тим за мониторинг и евалуацију, при чему: 

 

- минимум 1 лице, које ће обављати послове водећег евалуатора, а које 

има:  

1. Високу стручну спрему (дипл. или мастер) из области друштвених наука и 

то из области социјалне политике и планирања или социологије или права или 

психологије 

2. Минимум пет година истраживачког искуства у развоју методологија за 

сличне студије и евалуацији - прикупљању и анализи квалитативних и 

квантитативних података  из исте области 

3. Минимум пет година искуства у спровођењу активности мониторинга и 

евалуације пројеката, укључујући и програме државних органа, из области коју 

обухвата јавна набавка (родна равноправност и/или родно засновано насиље); 

4. Минимум пет година искуства рада и деловања у области родне 

равноправности, женских људских права са нагласком на безбедност жена и 

превенцију родно заснованог насиља; 

 

- минимум 2 (два) лица, која ће бити чланови тима за мониторинг и 

евалуацију, а која морају појединачно да имају:  

1. Високу стручну спрему (дипл. или мастер) из области друштвених наука и 

то из области социјалне политике и планирања или социологије или права или 

психологије; 

2. Минимум две године искуства у спровођењу активности мониторинга и 

евалуације пројеката, укључујући и програме државних органа, из области коју 

обухвата јавна набавка (област родне равноправности и/или родно заснованог 

насиља); 

3. Претходно искуство заједничког рада и сарадње са водећим евалуатором 

на најмање 1 програму/пројекту у области родне равноправности на територији 

Републике Србије који је реализован у претходне две године (2014. 2015. год). 

 

7. У делу IV („УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА“), тачка 4) („Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама“) у табели у којој су наведени докази о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке и то у делу који се односи на додатне услове мењају се 

подтачке под редним бројем 7) („пословни капацитет“) и редним бројем 9) („кадровски 

капацитет“), страна 24-25/63 КД и гласе: 

 



                                                                                    
  

7. 
пословни капацитет 

/ 

 

9. 

кадровски капацитет 

За минимум 3 (три) запослена или радно ангажована лица, која ће чинити тим за 

мониторинг и евалуацију, при чему: 

 

- за минимум 1 лице, које ће обављати послове водећег евалуатора 

потребно је доставити следеће:  

1. Копију дипломе о стеченој високој стручној спреми (дипл. или мастер) из 

области друштвених наука и то из области социјалне политике и планирања или 

социологије или права или психологије 

2. Као доказ да има минимум пет година истраживачког искуства у развоју 

методологија за сличне студије и евалуацији - прикупљању и анализи 

квалитативних и квантитативних података, потребно је доставити минимум 3 

уговора који се односе на обављање предметних послова и извештаје о 

спроведеним пословима/пројектима као доказ да су уговори реализовани. 

3. Као доказ да има минимум пет година искуства у спровођењу активности 

мониторинга и евалуације пројеката, укључујући и програме државних органа, из 

области коју обухвата јавна набавка (родна равноправност и/или родно засновано 

насиље) потребно је доставити минимум 3 уговора који се односе на обављање 

предметних послова и извештаје о спроведеним пословима/пројектима као доказ 

да су уговори реализовани. 

4. Као доказ да има минимум пет година искуства рада и деловања у области 

родне равноправности, женских људских права са нагласком на безбедност жена 

и превенцију родно заснованог насиља потребно је доставити минимум 3 уговора 

који се односе на обављање предметних послова и извештаје о спроведеним 

пословима/пројектима као доказ да су уговори реализовани. 

 

- за минимум 2 (два) лица, која ће бити чланови тима за мониторинг 

и евалуацију, за свако лице понаособ потребно је доставити следеће:  

1. Копију дипломе о стеченој високој стручној спреми (дипл. или мастер) из 

области друштвених наука и то из области социјалне политике и планирања или 

социологије или права или психологије 

2. Као доказ да има минимум две године искуства у спровођењу активности 

мониторинга и евалуације пројеката, укључујући и програме државних органа, из 

области коју обухвата јавна набавка (област родне равноправности и/или родно 

заснованог насиља) потребно је доставити минимум 2 уговора који се односе на 

обављање предметних послова и извештаје о спроведеним пословима/пројектима 

као доказ да су уговори реализовани 

3. Као доказ постојања претходног искуства заједничког рада и сарадње са 

водећим евалуатором на најмање 1 програму/пројекту у области родне 

равноправности на територији Републике Србије који је реализован у претходне 

две године (2014. 2015. год) потребно је доставити уговор или неки други 

документ о заједничкој сарадњи најмање 1 програму/пројекту у области родне 

равноправности на територији Републике Србије који је реализован у претходне 

две године (2014. 2015. год). 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
  

Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације. 

Измене и допуне конкурсне документације се објављују на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

Наташа Нађ, заменик члана с.р. 

           

Александра Владуша, члан с.р. 

 

Љиљана Бањац, заменик члана с.р. 


