ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД 2016.– 2018.

1. ОПШТИ ЦИЉ: ПРОМЕЊЕНИ РОДНИ ОБРАСЦИ И УНАПРЕЂЕНА КУЛТУРА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Индикатор исхода: Ставови грађана и грађнки о родној равнопранвости и препознатљивост политика у области родне равноправности
Појединачни циљ

Очекивани резултат 2018.

1.1.ПОВЕЋАНО ЗНАЊЕ ЗВАНИЧНИКА
И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ЈАВНЕ
ВЛАСТИ О РОДНО ЗАСНОВАНОЈ
ДИСКРИМИНАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

НАЈМАЊЕ 80% ЗВАНИЧНИКА
И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА
ЈАВНЕ ВЛАСТИ ПРЕПОЗНАЈУ
УЗРОКЕ И
ОБЛИКЕДИСКРИМИНАЦИЈЕ И
РАЗУМЕЈУ МЕРЕ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
Активности
Показатељи
спроведене
активности
Израда програма
Израђен
обуке у трајању од
програм
16 часова (2 радна
обуке
дана)

Мере

Показатељи
исхода

1.1.1 Редовна и
обавезујућа обука о
људским правима, родној
равноправности и
антидискриминацији за
све представнице и
представнике јавне власти
на националном нивоу (и
на локалном и
покрајинском нивоу у
организацији локалних и
покрајинскихорганизациј
а за родну
равноправност)

Запослени и
званичници у
свим органима
јавне власти
разумеју основе
неравнорпавност
и и родно
засноване
дискриминације,
кључне мере за
постизање
равноправности
и своју улогу у
недискриминатор
ном поступању и
изради и

Обука за државне
секретаре/ке,
помоћнике/це
министара/ки,
запослене у

Број
запослених и
званичника у
органима
јавне власти

Показатељ и извор
потврде 2018.
Истраживање и
тестови
званичника и
запослених у
органима јавне
власти
Носиоци
Служба за
управљање
кадровима у
сарадњи са
координационим
телом за родну
равноправност

Служба за
управљање
кадровима у
сарадњи са
Координационим

Исход 2020.
Смањена институционална
дискриминација
Повећана примена афирмативних
мера и антидискриминаторног
законодавства Повећана примена
закона у области
заштите људских права и родне
равноправности
Партнери
Потребна Рок
средства
Министарство
надлежно за
државну управу
и локалну
самоуправу,
образовне и
грађанске
организације, као
и међународне
организације
(посебно УН)
Министарство
надлежно за
државну управу
и локалну
самоуправу

100.000,00

Март
2016.

април201
6. –
децембар
2016. за
национал
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1.1.2 Укључивање
испитног
предмета/садржаја у
оквиру постојећих
испитних предмета о
родној равноправности,
људским правима,
међународним
конвенцијама,
антидискриминацији у
државни стручни испит

1.1.3. Унапређивање
компетенција
запослених у
образовању и
васпитању путем
увођења обавезних
образовних програма о
родној равноправности

примени
одговарајућих
мера у свом
делокругу

министарствима,
покрајинским и
општинским телима
(најмање 1особа из
сваког одељења или
службе)

који су
прошли
обуке

телом за родну
равноправност и
покрајинским и
локалним
институцијама

и образовне и
грађанске
организације

Повећано знање
и обавештеност
државних
службеника/ца о
родној
равноправности
и о мерама за
остваривање
равноправности

Израда садржаја
испитног предмета
и измена програма
државног стручног
испита

Утврђени
садржаји
предмета и
материјали;
измењен
програм
државног
стручног
испита

Образовне и
грађанске
организације, као
и међународне
организације
(посебно УН)

Измене Уредбе о
програму и начину
полагања државног
стручног испита
како би се
одредилаобавезност
ових садржаја

Усвојена
измењена
Уредба о
програму и
начину
полагања
државног
испита
Садржај
програма и
акдредитациј
а

Министарство
надлежно за
државну управу и
локалну
самоуправу, Служба
за управљање
кадровима у
сарадњи са
Координационим
телом за родну
равноправност
Министарство
надлежно за
државну управу и
локалну самоуправу

Министартво
надлежно за
просвету

Координационо
тело за родну
равноправност

Број запослених
у образовању и
васпитању који је
похађао обуку у
области родне
равнопранвости,
људских права и
антидискримина
ције

Акредитовани
програми у области
родне
равнорпавности,
људских права,
вишеструке
дискрмининације у
министарству
просвете

150.000,00

Координационо
тело за родну
равноправност и
Служба за
управљање
кадровима

ни и
покрајинс
ки ниво, а
до краја
2017.
године за
све
општине
јун 2016.

јун 2016.

300.000,00

Септемба
р 2018
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и укључивање садржаја
о родној
равноправности у испит
за добијање лиценце за
рад у школама/настави
1.1.4. Системски
обезбеђено да адвокати,
судије/суткињe и
тужиоци/тељке буду
обавештени и образовани
у области заштите
људских права, заштите
од дискриминације,
интерсекторалне однсоно
вишњструке
дискриминације и
сузбијања насиља над
женама

Разумевање и
обавештеност
правника
(адвоката,
тужиоца/тељки,
судија/суткиња)
о кршењу
људских права,
инстититуционал
ној и структурној
родној
дискриминацији,
вишеструкој
дискриминацији
и мерама заштите

Акредитовани
програми
дефинисани као
обавезни за
добијање лиценце

Правилник о
добијању
лиценце

Министартво
надлежно за
просвету

Координационо
тело за родну
равноправност

Измене Правилника
о програму
правосудног испита

Измењен
Правилник о
програму
правосудног
испита тако
да људска
права и
заштита од
дискриминац
ије буду
саставни део
програма
Измењен
програм
почетне
обуке о
људским
правима и
заштити од
дискриминац
ије и
примењен од
школске
2016/2017.

Министарство
надлежно за правду

Координационо
тело за родну
равноправност

јул 2016.

Правосудна
академија

јун 2016.

Измењен
програм
сталне обуке

Правосудна
академија

Координационо
тело за родну
равноправност,
Министарство
надлежно за
правду,
образовне и
грађанске
организације, као
и међународне
организације
(посебно Савет
Европе)
Координационо
тело за родну
равноправност,
Министарство
надлежно за
правду,

Допуна програма
почетке обуке о
људским правима и
заштити од
дискриминације примена од школске
2016/2017.

Допуњен програм
сталне обуке
семинарима о родно
заснованом насиљу,
посебно према
женама – примена

Нису
потребна
додатна
средтва

Септемба
р 2018

јун 2016.
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од школске
2016/2017.

Појединачни циљ

Очекивани резултат 2018.

1.2.1. Повећана сигурност жена од насиља у
породици и парнерским односима

Примена Конвенције Савета
Европе о спречавању и борби
против насиља над женама

Мере

Показатељи
исхода

Активности

1.2.1. Системски и
свеобухватан приступ и
јача координација
институција и служби у
спречавању насиља и
заштити жртава

Број и врста
услуга пружених
жртвама насиља

Израда и усвајање
плана за
сузбијање насиља
над женама и
примену
Истанбулске
конвенције у
Србији

1.2.2.
Институционализована
подршка женских и
феминистичких
организација доступна
женама у ситуацији родно
заснованог насиља

Број жена које су
користиле услуге
женских
организација

Акредитоване
услуге које
пружају женске и
феминистичке
организације
женама у ситацији
насиља

Показатељ и извор
потврде 2018.
Број пријављених
случајева и однос
пријављених и
процесуираних
случајева, број и
висина пресуда

образовне и
грађанске
организације, као
и међународне
организације
Исход 2020.
Постигнута нулта толеранција на
насиље
Фемицид сведен на нулу

Показатељи
спроведене
активности
Усвојен план

Носиоци

Партнери

Потребна
средства

Рок

Координационо
тело за родну
равноправност

500.000,00
за процес
консултац
ија и
стручну
подршку

Мај 2016.

Број и врста
акредитованих
услуга

Министарство
надлежно за рад и
социјалну политику

Министарство
надлежно за
унутрашње
послове
Министарство
надлежно за
правду
Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику
Мрежа жена
против насиља
Координацион
о тело за родну
равноправност

Нису
потребна
додатна
средства

Крај 2016.
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1.2.2. Створени
предуслови за изрицање
хитних мера за
спречавање даљег насиља
које се могу изрећи одмах

Број изречених
хитних мера

Акредитоване
женске
организације за
пружање услуга

Број женских
организација
акредитован за
пружање
услуга женама
у ситуацији
насиља

Министарство
надлежно за рад и
социјалну политику

Координацион
о тело за родну
равноправност

Нису
потребна
додатна
средства

Крај 2017.

Издвојена
буџетска средства
за функционисање
јединственог
СОС телефона и
других услуга
женама у
ситуацији насиља
и женама са
искуством мушког
насиља

Износ
средстава
Број
подржаних
организација
којe пружају
ову услугу

Министарство
надлежно за рад и
социјалну политику

Координацион
о тело за родну
равноправност

Потребно
Новембар
буџетират 2016.
иу
сарадњи са
женским
организац
ијама које
пружају
услугу у
зависности
од типа
услуге –
оквирно
милион и
500.000,00
динара на
годишњем
нивоу за
СОС
телефон;

Измена правног
оквира –
овлашћења
полиције за
изрицање хитних

Измене
правног оквира
– подзаконски
акти

Министарство
надлежно за
унутрашње послове

Координацион
о тело за родну
равноправност

Нису
потребна
додатна

Март 2016.
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или у року од 24 часа
1.2.3. Смањено
сензационалистичко
медијско извешатавање
којим се оправдава и
нормализује насиље над
женама

мера
Квалитет
медијских
прилога (у
штампаним и
електронским
медијима) везан
за насиље над
женама на
основу праћења
Мреже жена
против насиља и
других
независних
надзора
медијских
садржаја

Обука
уредника/ца
електронских и
штампаних медија
и чланова/ца
Савета РРА
агенције о насиљу
над женама и
прихватљивом
медијском
извештавању
Обука
новинара/ки
агенција о насиљу
над женама и
прихватљивом
медијском
извештавању
Успостављена
стална сарадња са
женским
организацијама
које праве
евиденцију и врше
мониторинг
медијских
садржаја о насиљу
над женама и
фемициду –
Мрежа жена
против насиља и
Савета РРА

средства
Број
учесника/ца
обука
Измена у
ставовима и
знањима
учесника/ца

Координационо
тело за родну
равноправност

РРА
Министарство
надлежно за
културу и
информисање

100.000,00
по обуци

Септембар
- Октобар
2017.

Број
учесника/ца
обуке
Измена у
ставовима и
знањима
учесника/ца
Број
представки
упућених
Савету РРА;
Број изречених
опомена за
медије и
новинаре/ке
који одобравају
и промовишу
насиље над
женама где би
се средства од
наплаћених
казни усмерила

Координационо
тело за родну
равноправност

РРА
Министарство
надлежно за
културу и
информисање

100.000,00
по обуци

Октобар
2017.

Министарство
надлежно за
културу и
информисање

Координацион
о тело за родну
равноправност
РРА
Мрежа жена
против насиља
Женски
информационо
документацион
и центар
(ЖИНДОК)

Нису
потреба
додатна
средства

Април
2016.
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на подршку
женских
организацијама
које помажу
женама у
ситуацији
насиља
Појединачни циљ

Очекивани резултат 2018.

Показатељ и извор
потврде 2018.

1.3. Повећана видљивност нестереотипних
родних улога и значаја остваривања родне
равнопранвости

Најмање једна медијска кампања
са циљем разбијања родних
стереотипа препознатљива у
јавности

Ставови о
Смањена распрострањеност
типичним улогама негативних родних стереорипа о
жена и
женама и мушкарцима
мушкараца;
Препознатљивост
значаја родне
равнопранвости
Истраживање
ставова грађана/ки

Мере

Показатељи
исхода

Активности

Носиоци

Партнери

Потребна
средства

Рок

1.3.1. Организовање
кампања којима се
промовишу успешне жене
као узори у различитим
областима и сузбијају
родни стереотипи

Број кампања и
медијских
садржаја које је
организовала и
наручила Влада
РС и ресорна
министарства, а
које укључују
промоцију
успешних жена и

Организовање
кампања којима се
промовишу
успешне жене у
различитим
областима:
економија, наука,
политика,
култура,уметност,

Министарство
надлежно за
културу и
информисање

Ресорна
министарства
Координацион
о тело за родну
равноправност

3 милиона
динара

Октобар
2018.

Показатељи
спроведене
активности
Кампање у
којима је
промовисана
по једна
успешна жена у
најмање 3
области
годишње

Исход 2020.
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родне
равноправности

спорт
Мишљење
Координационог
тела на кампање
које организују,
финансирају и
спроводе
министарства у
свим ресорима

1.3.2. Установљена
предност и квоте за
медијске садржаје који
доприносе родној
равноправности, односно
смањењу родних
стереотипа

Најмање 30%
медијских
садржаја
подржаних из
јавних средстава
садрже
афирмативне и
нестереотипне
приказе жена

Установљена
квота приликом
расподеле
средстава и
обезбеђено
учешће
координационог
тела у комисијама
за доделу
средстава

Све кампање
које финансира
и спроводи
Влада РС
укључују
промоцију
родне
равноравности
и не садрже
сексистичко и
стереотипно
приказивање
жена и
мушкараца
Број
подржаних
медијских
садржаја који
досприносе
родној
равнорпанвост
и
Износ
средстава
опредељен за
ове медијске
садржаје

Координационо
тело за родну
равноправност

Ресорна
министарства
Министарство
надлежно за
културу и
информисање

Нису
потребна
додатна
средства

Октобар
2018.

Министарство
надлежно за
културу и
информисање

Координацион
о тело за родну
равноправност

Нису
потребна
додатна
средства

Октобар
2016.

ОПШТИ ЦИЉ 2: ПОВЕЋАНА РАВНОПРАВНОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА ПРИМЕНОМ ПОЛИТИКА И МЕРА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ
Појединачни циљ

Очекивани резултат
2018.

Показатељ и извор потврде 2018.

Исход 2020.

8

2.1. Равноправно
учешће жена и
мушкараца у
родитељству и
економији старања

Време које жене и
мушкарци троше на
неплаћене послове је
равнорпавно
распоређено

Мере

Показатељи
исхода

Удео очева који
2.1.1
Повећање
користе
коришћења родитељског
одсуство ради
одсуства од стране очева
неге детета је
бар 10%

Време проведено у неплаћеном
послу
Време утрошено на бригу о деци
Извор: Истраживање потрошње
времена

Активности
Организована кампања
за промоцију очинства
и улоге мушкараца у
родитељству

Организоване школе за
труднице и школе
родитељства које
подразумевају учешће
очева

Унапређен квалитет живота мушкараца и жена

Показатељи
спроведене
активности
Број
организованих
догађаја
Број медијских
прилога
Број учесника
на догађајима
Број предузећа
којима су
дистрибуирани
промотивни
материјали

Носиоци

Партнери

Потребна
средства

Рок

Координацион
о тело за родну
равнорпавност

Удружења
грађана
Министарство
надлежно за
културу и
информисање
Министарство
надлежно за рад
и социјалну
политику

5 милиона
динара

Јун –
децембар
2016.
Септемба
р–
октобар
2017.

Број градова и
општина у
којима су
организоване
школе за
труднице и
школе
родитељства
Број трудница
које су похађале
школу за
труднице

Министарство
надлежно за
здравље

Домови здравља
Патронажне
службе
Локалне
самоуправе

Нису
потреба
додатна
средства

Септемба
р 2016.
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Измене радног
законодавства, по ком
oчеви имају
непреносиво право на
одсуство ради неге
детета

2.1.2.Повећана
доступност услуга за
успостављање боље
равнотеже породичног и
професионалног живота

Смањен број
особа, посебно
жена, које
смањују радне
сате или не раде
због бриге о
деци или другим
зависним

Број очева који
су похађали
школе
родитељства
Измене Закона о
раду и
подзаконских
аката

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Координационо
тело за родну
равноправност
Републички
фонд за
здравствено
осигурање
(РФЗО)

Нису
потребна
додатна
средства

Јун 2017.

20%
случајева
више од
просека у
претходне
три године,
просечан
износ
надокнаде
за одсуство
ради неге
детета

Јануар
2017.

Доношење уредбе
којом се породицама у
којима је мајка
запослена, а отац
користи одсуство ради
неге детета износ
надокнаде повећава за
10% од оне утврђене

Усвојена уредба
Износ
утрошених
средстава

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Координационо
тело за родну
равноправност
РФЗО

Успостављање бриге о
старима и слабо
покретним
болесницима на
локалном нивоу уз
учешће Републике у
финансирању у износу
од 20%

Број пружалаца
услуга, по полу
и броју чланова
домаћинства
Број
корисника/ца
услуга по полу

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Домови за бригу
о старима
Локалне
самоуправе
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члановима/цама
породице
Већи број субвенција
за приватне вртиће и
установе које пружају
посленаставну бригу о
школској деци

Број локалних
самоуправа које
одобравају
субвенције
Број вртића и
установа које
пружају
посленаставну
бригу о деци
Број деце који
користи ове
услуге
Дужина боравка
деце у вртићима

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Локалне
самоуправе
Министарство
надлежно за
просвету

Средства из
буџета РС
Средства из
буџета
локалних
самоуправа
увећана за
20% у
односу на
2015

Септемба
р 2016.

Успостављање и
ширење дневних
центара за боравак
деце и одраслих са
сметњама у развоју на
локалном нивоу

Број центара
Број
корисника/ца
Задовољство
корисника/ца и
њихових
родитеља/старат
еља и
старатељки
Број
спроведених
испитивања и
анализа потреба
Број
пријављених
пројеката

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Локалне
самоуправе
Центри за
социјални рад
Акредитована
удружења
грађана/ки

Буџети
локалних
самоуправа
Донаторска
средтва

Септемба
р 2016.

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Локалне
самоуправе
Центри за
социјални рад
Акредитована
удружења
грађана/ки

Донације
удружењим
а у сарадњи
са
локалним
самоуправа
ма у износу

Децембар
2017.

Испитивање
могућности за
запошљавање са
скраћеним радним
временом за мајке деце
са сметњама у развоју,
инвалидитетом исл. и
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израда/пилотирање
оваквог програма
2.1.3Подршка
самохраним мајкама и
очевима,
кроз
алиментациони фонд и
друге облике мера у
области
становања,
запошљавања, приступа
услугама за бригу о деци

2.1.4. Подршка младим
мајкама и малолетним
мајкама за наставак
школовања и
запошљавање

Унапређен
економски
положај жена и
мушкараца који
живе сами са
децом
Смањена стопа
дечијег
сиромаштва

Број младих
мајки које су
завршиле
започет степен
школовања
Број младих
мајки које су

од 3 000,00
динара

Оснивање
алиментационог фонда

Износ средстава
у фонду
Број исплаћених
алиментација
Број наплаћених
алиментација

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Удружења
самохраних
родитеља

10 милиона
динара на
годишњем
нивоу

Јун 2016.

Подршка пројектима
на локалном нивоу
који би укључили
пружање услуга
чувања деце и
колективног становања
за самохране мајке и
самохране очеве који
би укључило
испитивање потреба и
предлагање модела

Број
пријављених
пројеката
Број
реализованих
пројеката
Број
корисника/ца по
полу

Министарство
надлежно за
рад и социјалну
политику

Локалне
самоуправе

3 милиона
динара по
конкурсу

Децембар
2016.

Мапирање
малолетница и жена
млађих од 24 године
које су родиле децу и
''испале'' из образовног
система

Број малолетних
мајки које су
''испале'' из
образовног
система
Мапирање
њихових

Министарство
надлежно за
просвету

Локалне
самоуправе
Министарство
надлежно за рад
и социјалну
политику
Министарство

Око
70.000,00
динара по
локалној
самоуправи

Јун –
децембар
2016.
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наставиле
школовање
Број младих
мајки које су се
запослиле

потреба и
могућности за
наставак
школовања
и/или
запошљавање

надлежно за
омладину

Установљени
програми за допунско
чување деце за младе
мајке које настављају
школовање

Број младих
мајки које
користе услуге
ових центара

Министарство
надлежно за
омладину

Установљене буџетске
квоте за ванредно
студирање

Број младих
мајки које
ванредно
студирају на
терет буџета
Број младих
мајки које су
информисане о
могућностима за
запошљавање
Број актера који
подржавају
запошљавање
младих мајки

Министарство
надлежно за
просвету

Информисање младих
жена о могућностима
запошљавања,
социјалног
предузетништва и сл.

Министарство
надлежно за
омладину

Женске
организације
Ромске женске
организације
Локалне
самоуправе
Министарство
надлежно за рад
и социјалну
политику
Министарство
надлежно за
омладину
Женске
организације
Ромске женске
организације
-

Локалне
самоуправе
Министарство
надлежно за рад
и социјалну
политику
Женске
организације
Ромске женске
организације

Милион
динара из
буџета РС

Септемба
р 2017.

7 милиона
динара

Јун 2017.

Нису
Децембар
потребна
2017.
додатна
средства у
односу на
она
опредељена
за НАП за
младе и
канцеларије
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за младе на
локалном
нивоу
Појединачни циљ
2.2. Равноправно учешће
жена и мушкараца у
доношењу одлука и
руковођењу
Мере
2.2.1. Повећано учешће
жена у органима извршне
власти на свим нивоима

Очекивани
резултат 2018.
Повећана
заступљеност
жена за 5% на
свим нивоима
Показатељи
исхода

Показатељ и извор потврде 2018.

Исход 2020.

Заступљеност жена на местима
одлучивања

Жене и мушкарци равноправно учествују у доношењу
одлука на свим нивоима јавне власти и у свим фазама
израде и усвајања одлука

Најмање 30%
жена у органима
извршне власти
на свим
нивоима

Измене закона о државним
службеницима и Закона о
Влади

Активности

Измене Закона о локалној
самоуправи

Показатељи
спроведене
активности
Квота за мање
заступљени пол
у свим
извршним
органима и
одборима у
организацијама
и привредним и
акционим
друштвима где
је држава
већински
власник, као и
равномерна
родна
заступљеност
представника и
представница
државе у свим
другим телима
Квота за мање
заступљени пол
у свим

Носиоци

Партнери

Потребна
средства

Рок

Министарство
надлежно за
државну
управу и
локалну
самоуправу

Координацио Нису
но тело за
потребна
родну
средства
равноправнос
т
Женска
парламентарн
а мрежа

Фебруар
2016.

Министарство
надлежно за
државну

Координацио
но тело за
родну

Јун 2016.

Нису
потребна
средства
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Измена Одлуке о
покрајинској управи

2.2.2.Равноправно учешће
жена у одлучивању у
представничким телима
на свим нивоима

Број жена у
представничким
телима, радним
и саветодавним
телима на свим
нивоима
Број поднетих и
усвојених
амандмана на
прописе и
политике у
кључним
областима

Измена Закона о
покрајинским изборима
којима се успоставља квота за
мање заступљени пол на
избор свих посланика/ца
Измене пословника Народне
Скупштине Републике
Србије, Скупштине АП
Војводине и локалних
парламената којима се
предвиђа учешће најмање
30% у свим радним и
саветодавним телима и
делегацијама

Усвојене процедуре које
штите мањински глас у
процесу доношења одлука у
Народној Скупштини
Републике Србије, локалним
скупштинама, Скупштини

извршним
органима

управу и
локалну
самоуправу

равноправнос
т
Женска
парламентарн
а мрежа
Покрајинска
Нису
женска
потребна
парламентарн средства
а мрежа

Квота за мање
заступљени пол
у свим
извршним
органима
Измене у Закону

Влада АП
Војводине

Скупштина
АП Војводине

Влада АП
Војводине

Нису
потребна
средства

Март
2016.

Измене
пословника

Координацион
о тело за
родну
равнорпавност

Скупштине
општина и
градова
Скупштина
АП
Војводине
Народна
Скупштина
РС
Женске
одборничке
мреже
Женске
посланичке
мреже

Средства
потребна
за
подршку
одржавањ
у
консултат
ивних
састанака
и женских
парламент
арних
мрежа

Март
2016.

Усвојене
процедуре

Координацион
о тело за
родну
равнорпавност

Скупштине
општина и
градова
Скупштина
АП
Војводине

Средства
потребна
за
подршку
одржавањ
у

Март
2016.

Март
2016.
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АП Војводине

2.2.3.Обезбеђено учешће
жена у консултацијама
приликом усвајања
прописа и политика у
кључним областима

Уважени
коментари и
сугестије
женских
организација и
представника/ца
женског покрета
процесу израде
и усвајања
политика у
кључним
областима

Обезбеђено учешће најмање
30% жена у свим
саветодавним телима,
стручним и радним телима у
процесу израде јавних
политика, посебно у
областима: здравља,
економског развоја,
образовања и науке,
пољопривреде и руралног
развоја, буџета, безбедности,
приступа правди, социјалне
политике, културе, омладине
и спорта)
Обезбеђено учешће најмање 5
– 8 представница женских и
феминистичких организација,
укључујући и Ромкиње, жене
са инвалидитетом и лезбејске
организације у саветодавном
телу Владе РС односно
Координационом телу за
родну равноправност и/или
стручним одборима које
установи и обезбеђно његово
учешће у изради предлога и
одлука Владе

Број жена у
саветодавним
телима

Координацион
о тело за
родну
равнорпавност

Образовано
саветодавно
тело,стручни
одбори и радне
групе и
именоване
чланице/ови
Број датих
мишљења на
прописе,
политике и
програме у
кључним

Координацион
о тело за
родну
равнорпавност

Народна
Скупштина
РС
Женске
одборничке
мреже
Женске
посланичке
мреже
Министарств
о надлежно
за државну
управу
Локалне
самоуправе

консултат
ивних
састанака
и женских
парламент
арних
мрежа
Нису
потребна
средства

Март
2016.

Секретаријат
Владе РС

Нису
потребна
средства

Март
2016.
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2.2.4. Повећање
видљивости и активности
политичких странака на
остваривању родне
равноправности

Примењене
процедуре које
унапређују
родну
равноправност у
политичким
странкама

Измена Закона о
финансирању политичких
странака тако да улагање у
обуке жена, учешће најмање
30% жена у свим страначким
органима и поштовање квоте
на изборним листама буде
предуслов финансирања
странака

Прикупљање и промоција
добрих пракси у
унутарстраначком деловању
на унапређењу родне
равноправности
(организовање форума,
утврђивање родно осетљивих
програма и планова, предлога
политика...)
2.4.5. Повећана
видљивост жена у
Националним саветима
националних мањина и
рад на учешћу жена из
националних заједница у
одлучивању

Број активности
националних
савета које се
односе на родну
равнопранвост у
одлучивању

Измена Закона о
националним саветима
националних мањина којима
се предвиђа учешће најмање
30% жена у националним
саветима и свим органима
који се у оквиру њих образују
Измена Закона о
националним саветима
националних мањина којима
се предвиђа формирање
одбора за родну

областима
Измењен закон
Број жена у
руководећим
органима
странака
Број жена у
општинским
одборима
странака

Координацион
о тело за
родну
равнорпавност

Женска
парламентарн
а мрежа
Организације
цивилног
друштва

Средства
потребна
за
подршку
одржавањ
у
консултат
ивних
састанака
и женских
парламент
арних
мрежа
Средства
потребна
за
организова
ње
догађаја и
стручну
подршку

Јун 2016.

Број странака у
којима су
одржани
консултативни и
саветодавни
састанци
Број странака
који је изменио
програмске
документе
Измене закона
Број жена у
националним
саветима

Координацион
о тело за
родну
равнорпавност

-

Министартво
надлежно за
државну
управу и
локалну
самоуправу

Координацио
но тело за
родну
равнорпавнос
т

Нису
потребна
додатна
средства

Новемба
р 2017

Број
формираних
одбора
Број
иницијатива

Министартво
надлежно за
државну
управу и
локалну

Координацио
но тело за
родну
равнорпавнос
т

Нису
потребна
додатна
средства

Новемба
р 2017
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Јануар –
децемба
р 2017.

равнорпанвост у оквиру којих
би се разматрала питања од
значаја за полоај жена у
националним заједницама
Очекивани резултат 2018.

Појединачни циљ
2.3 Унапређење социо – економског
положаја жена

Број формално запослених
и самозапослених жена
повећан за 5% у односу на
2014.

Мере

Показатељи
исхода

Активности

2.3.1. Праћење и
подстицаји развоја
женског предузетништва

Број
профитабилних
предузећа чије су
власнице жене;
Број
новооснованих
предузећа по
секторима
делатности, чије
су власнице
жене;
Смањена стопа
гашења
предузећа чије су
власнице жене;

Развијен систем родно
осетљиве статистике и
евиденције у Агенцији за
привредне регистре (АПР) за
праћење развоја женског
предузетништва и родне
анализе подршке мера
подршке предузетништву
Обезбеђена бесповратна
средства намењена
предузетницама за
започињање пословања и
подршку у прве 3 године
пословања

упућених д
стране одбора

самоуправу

Показатељ и
извор потврде
2018.
Индекс родне
равноправност
и за област
рада,
запослености и
новца
Показатељи
спроведене
активности
Родно осетљива
база података
која укључује
податке по
секторима
делатности,
типу
делатности,
броју
запослених исл.
Износ
опредељених
бесповратних
средстава за
жене
Број жена које
су конкурисале
за средства
Број жена
којима су

Исход 2020.
Смањена неформална запосленост жена, повећана
формална запосленост, радна активност и
самозапосленост.

Носиоци

Партнери

Потребна
средства

Рок

Министарство
надлежно за
привреду –
Агенција за
привредне
регистре

Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост
Удружења
предузетни
ца

300.000 за
саветодавн
уи
техничку
подршку

септемба
р 2016.

Министарсво
привреде
Развојна
агенција
Србије

Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост
Удружења
предузетни
ца
АПР
Привредна

30%
средстава
опредељен
их за
подршку
развоју
предузетни
штва

Јануар
2017.
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Менторски рад и обука за
приступ изворима
финансирања за
предузетнице

Наменски кредити за микро
предузетнице

одобрена
средства
Биланс
предузећа две
године након
одобрења
средстава
/ стопа женских
предузећа која
су нису угашена
после две
године
Број обука
Број полазница
обука
Број
предузетница
који је повећао
Број извора
финансирања у
годину дана
након обуке
Износ кредита
Број жена који
је користио
кредите, по
секторима
делатности

комора

Министарство
надлежно за
привреду
Развојна
агенција
Србије

Министарство
надлежно за
привреду

Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост
Удружења
предузетни
ца
АПР
Привредна
комора
Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост
Удружења
предузетни
ца
АПР
Привредна
комора

Милион и
500.000,00
динара

Јануар
2017.

30%
средстава
опредељен
их за
неменске
кредите за
микро
предузетни
штво

Јануар
2017.
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Формирање Гаранцијског
фонда – посебне буџетске
активности намењене
подршку женском
предузетништву у
пољопривредним и
непољопривредним
делатностима у оквиру
постојећих буџета
институција надлежних за
развој привреде и
пољопривреде
Доношење Уредбе за
афирмативну меру за жене
приликом доделе
подстицајних средстава и
субвенција за улагања
привреди/привредним
субјектима

Износ
средстава у
фонду
Број гаранција
Стопа успешних
гаранција

Министарство
надлежно за
привреду
Развојна
агенција
Србије

Донета Уредба
Удео жена међу
корисницима
беповратних
средстава по
конкурсима

Министарство
надлежно за
привреду

Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост

Одобравање посебних
подстицајних средстава за
предузетнице у сектору
зелене економије, без обзира
на искуство и трајање
пословања

Најмање 30%
средстава
намењених
подстицајима у
сектору зелене
економије
користиле жене
Износ средстава
Број жена које
су конкурисале
за средстава
Број жена које
су користиле
средства

Министарство
надлежно за
заштиту
животне
средине

Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост
Министарс
во
привреде
Удружења
предузетни
ца
АПР
Привредна
комора

-

50 милиона
динара

Најмање
30%
средстава
предвиђени
х за
средства и
субвенције
за улагања
Најмање
30%
средстава
предвиђени
х за
унапређење
зелене
економије

Јануар
2017.

Јануар
2017.
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2.3.2.Повећана формална
запосленост жена

2.3.4. Развијено женско
задругарство у сеоским и
градским срединама

Стопа
запослености
жена

Број женских
задруга у
сеоским и
градским
срединама
Број жена

Одређена квота за учешће
најмање 50% жена међу
корисницама субвенција,
обука и других програма са
циљем запошљавања

Удео жена
корисница
субвенција,
обука и других
програма, по
секторима
делатности

Министарство
надлежно за
привреду

Подстицање формалног
запошљавања жена у
пољопривреди кроз пореске
олакшице, здравствено
осигурање и медијску
кампању

Број формално
Министарство
запослених жена пољопривреде
на
пољопривредни
м газдинствима
правних лица и
породичним
газдинствима
Проценат жена
носитељки
газдинстава

Доношење Закона о
задругарству

Закон о
задругарству у
ком се посебно
препознаје
женско
задругарство

Министарство
надлежно за
привреду

Национала
н служба за
запошљава
ње

50%
средстава
намењених
за
подстицање
запошљава
ња

Јануар
2016.

Министарс
тво
надлежноза
рад и
социјалну
политикусо
цијалну
политикусо
цијалну
политику
Координац
ионо тело
за родну
равноправн
ост
.-

Средства
потребна за
медијску
кампању

Јануар
2016. –
јануар
2018.

Нису
потребна
додатна
средства

Октобар
2016.
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укључених у
женске задруге
Број
профитабилних
женских задруга

Саветодавна обука за најмање
300 жена укључених у
задруге (пољопривредне и
непољопривредне)

Олакшице за приступ
средствима за женске задруге

2.3.4 Развијено женско
социјално
предузетништво у
сеоским и градским
срединама

Број жена
запослених у
социјалним
предузећима
Број
профитабилних
женских
социјалних
предузећа
Број социјалних
предузећа која
покрећу и воде
жене

Број обука
Број жена које
су похађале
обуке
Број задруга
чије су
представнице
похађале обуке
Износ
средстава
намењених
подстицању
женског
задругарства
Број задруга
које су
користиле
средства

Обуке за женске организације
о социјалном предузетништву
Најмање 30% учесника/ца на
обукама о социјалном
предузетништву су жене

Број обука
Број женских
организација
које су
присуствовале
обукама

Информисање жена по
насељеним местима и
градовима о могућностима
социјалног предузетништва у
сарадњи са локалним
женским мрежама и
организацијама

Број
информативних
састанака
Број жена које
су информисане

Министарство
надлежно за
привреду

Коодинаци
оно тело за
родну
равноправн
ост

5 милиона
динара

Јун 2017.
– јануар
2018.

Министарство
надлежно за
привреду

Коодинаци
оно тело за
родну
равноправн
ост

Нису
потребна
додатна
средства

Јануар
2017.

Средства
локалних
самоуправа

Јун 2018.

Средства
локалних
самоуправа

Јун 2018

Коодинационо
тело за родну
равноправност

Коодинационо
тело за родну
равноправност

Министарс
твонадлежн
о за
привреду
Локалне
самоуправе
СКГО
Удружења
жена и
женске
организациј
е
Локалне
самоуправе
Канцелариј

22

Квоте за жене у програмима
за финансирање и подстицаје
социјалним предузећима,
посебно за жене припаднице
рањивих група

Појединачни циљ

Очекивани резултат 2018.

2.4. Жене и мушкарци у сеоским
подручјима активно и равноправно
доприносе развоју и имају равноправану
корист од ресурса

Унапређен положај жена на
селу у погледу формалног
статуса и располагања
ресурсима.

Мере

Показатељи
исхода

Активности

2.4.1 Повећан приступ
ресурсима за

Повећан удео
жена међу

Олакшати приступ земљишту
– кроз повољан закуп,

е за
локални
економски
развој
Коодинаци
оно тело за
родну
равноправн
ост

Број жена
запослених у
социјалним
предузећима
која су добила
подстицајна
средства
Број предузећа
чије
руководство
чине жене које
су добиле
подстицаје
Показатељ и
извор потврде
2018.

Министарство
надлежно за
привреду

Најмање
30% од
укупно
утрошених
средтава за
подршку
социјалном
предузетни
штву

Децембар
2018.

Стопа
формалне
запослености
жена на селу;
Показатељи
положаја жена
у
пољопривреди
повећани за 7%
у односу на
2012.
Показатељи
спроведене
активности
Број жена које
користе

Унапређен индекс родне равноправности у сеоским
подручјима

Исход 2020.

Носиоци

Партнери

Министарство
пољопривреде

Локалне
самоуправе

Потребн
а
средства
Нису
потребна

Рок
Август
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пољопривредну
производњу

корисницима
бесповратних
средстава на
најмање 30%
Повећан број
жена које имају
земљу у
власништву

коришћење без надокнаде и
сл.
Организовање кампање о
правима наслеђивања и
равноправности у
наслеђивању
Успоставити базе података о
женама на селу и
располагању ресурсима по
полу, на локалном нивоу

Повећати доступност
подстицајних средстава
женама на селу
установљавањем квота и
афирмативних мера и
активностима на повећању
обавештености жена
2.4.2.Подршка женама са
селу за развијање
предузетничких
иницијатива у
пољопривреди и ван
пољопривреде

Број
новооснованих
предузећа,
регистрованих у
сеоским
насељима која су
у власништву
жена, по
секторима
делатности
Смањена

Омогућити приступ
неформалном учењу и развој
предузетништва жена на селу
(у пољопривреди и ван
пољопривреде) кроз
подстицање обука и
мобилности жена ради учења

земљиште за
пољопривредну
производњу
Број
информативних
летака
Број трибина и
догађаја
Раположиви
подаци о
коришћењу
средстава за
пољопривредну
производњу и
земљишта по
полу
Најмање 30%
издвојених
средстава за
подршку
пољопривреди и
руралном
развоју користе
жене

Координацион
о тело за
родну
равноправност
Министарство
пољопривреде

Министарство
пољопривреде

Број обука за
Коордиационо
жене на селу у
тело за родну
области
равнорпавност
предузетништва
и/или
пољопривреде
Број жена које
су прошле обуку
Број жена које
су укључене у
програме

Служба
катастра

додатна
стедства

2017.

Служба
катастра
Судови
Локалне
самоуправе
Координацион
о тело за
родну
равноправност
Локалне
самоуправе

Донаторс
ка
средства

Август
2017.

500.000,0
0 за
саветодав
ну и
техничку
подршку

Децемба
р 2017.

Координацион
о тело за
родну
равноправност
Локалне
самоуправе

Нису
потребан
а додатна
средства

Јануар
2016.

Женске
организације
Локалне
самоуправе
Агенције за
локални
економски
развој
Удружења
предузетница

Буџети
локалних
самоупра
ва
Донаторс
ка
средства

Март –
август
2017.
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неформална
запосленост жена
на селу

2.4.3 Учешће жена на
селу у одлучивању о
развоју и јачање женског
лидерства

Појединачни циљ

Повећано учешће
жена у
одлучивању на
локалном нивоу
и у селима

Очекивани

неформалног
учења
Осигурати приступ женама са
села подстицајним
средствима у области
пољопривреде и
предузетништва (у
пољопривреди и ван ње)
формулисањем квоте за жене
са села и равномерну
регионалну заступљеност
Подршка умрежавању жена и
оснивању женских
организација у насељеним
местима у циљу учешћа у
планирању локалног развоја и
утицаја на локалне политике

Број жена са
села које су
користиле
подстицајна
средства, по
врсти средстава
и сектору

Број женских
организација
активних у
селима
Број обука,
пројеката и
акција које су
реализовале
женске
организације
Број
иницијатива
женских
организација на
селу
Подршка кандидовању жена
Број жена
за савете месних заједница
кандидаткиња
Број жена у
саветима месних
заједница
повећан за 5% у
односу н 2012
Показатељ и извор потврде 2018.

Министарство
финансија

Министарство
пољопривреде

Нису
потребна
додатна
средства

Јануар
2016.

Координацион
о тело за
родну
равноправност

Локалне
самоуправе

Донаторс
ка
средства

Децемба
р 2016.

Координацион
о тело за
родну
равноправност

Локалне
самоуправе
Локалне
изборне
комисије

Донаторс
ка
средства

Јун 2016.

Исход 2020.
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2.5. Побољшано
здравствено стање
жена и брига о здрављу
Мере
2.5.1. Повећана
доступност здравствених
услуга за све жене

резултат 2018.
Унапређено
здравствено
стање жена
Показатељи
исхода
Број жена које
користе услуге
примарне,
секундарне и
терцијалне
здравствене
заштите на
годишњем нивоу

Показатељи здравственог стања жена –
индекс родне равнопранвости и подаци
Института за јавно здравље и Републичког
завода за статистику, разврстани по полу
Активности
Показатељи
спроведене
активности
Измене закона о обавезном
Измене Закона
здравственом осигурању
Обухват жена
којим здравствено осигурање здравственим
није повезано са радним
осигурањем је
статусом
90%

Смањена стопа смртности од малигних болести
Повећано очекивано трајање живота
Повољнији показатељи здравстевеног стања

Промовисање и издавање
здравствених књижица новим
осигураницима

Превентивни прегледи за
све жене без обзира на
место становања, узраст
или здравствено
осигурање

Повећано рано
откривање
малигних
обољења

Организовање превентивних
прегледа за све жене старије
од 40 година на годишњем
нивоу на основу евиденције
из бирачког списка

Унапређено
репродуктивно здравље

Смањена стопа
абортуса и
малолетничких
трудноћа и

Увођење садржаја о
репродуктивном здрављу и
сексуалног образовања

укључујући и питања

Носиоци

Партнери

РФЗО
Министарство
надлежно за
здравље

Координацион Нису
о тело за родну потреба
равноправност додатна
средтва

До
2018.

Број
нововосигурани
х жена на
евиденцији
РФЗО

РФЗО
Министарство
надлежно за
здравље

Септем
бар
2016.

Број
превентивних
прегледа
Број
прегледаних
жена
Број откривених
малигних
обољења у
раном стадијуму
Број школа које
су увеле наставу
о
репродуктивном
здрављу и

Министарство
надлежно за
здравље

Координацион Процена
о тело за родну трошкова
равноправност на основу
процене
броја
нових
осигурани
ка/ца
Домови
Нису
здравља
потребни
Републичка
додатни
изборна
трошкови
комисија
РФЗО
Координацион
о тело за родно
равноправност
Министарство
надлежно за
здравље
Министарство
надлежно за

Септем
бар
2017.

Министарство
надлежно за
просвету

Потребна
средства

Нису
потребна
додатна
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Рок

Април
–
новемб
ар 2016.
и април
новемб
ар 2017.

порођаја

родних односа, родних
улога одговорног
сексуалног понашања као
обавезних у основим
школама и средњим школама

у складу са узрастом
Обезбеђена бесплатна
контрацепција девојкама и
младићима, мушкарцима и
женама по утврђеном моделу
и критеријумима од стране
министарства задуженог за
здравље
Програми рада са младићима,
дечацима и мушкарцима на
одговорности и улози у
чувању репродуктивног
здравља, превенције и
употребе контрацепције

Повећана доступност
здравствених услуга за
жене и мушкарце из
руралних подручја

Број лекара/ки на
1000 становника
и број
пацијената/киња
на годишњем
нивоу

Запошљавање лекара/ки и
специјалиста гинекологије и
акушерства у насељима у
којима постоји потреба

сексуално
образовање
Ставовии знање
девојчица и
дечака, девојака
и младића о
репродуктивном
здрављу
Број
корисника/ца
бесплатне
контрацепције

Број
реализованих
програма
Број дечака и
мушкараца који
су укључени у
програме
Ставови и знања
дечака и
мушкараца који
су учествовали у
програмима
Број
новозапослених
лекара/ки
Број
пацијената/киња
на годишњем
нивоу

омладину

средства

Министарство
надлежно за
здравље

Министарство
надлежно за
омладину

Буџет ска
средства
ресорног
министарс
тва

Септем
бар
2017.

Министарство
надлежно за
омладину

Министарство
надлежно за
здравље
Локалне
самоуправе
Канцеларије за
младе
Удружења
грађана

Донаторск
а средства
Износи
опредеље
ни за
саветовал
ишта

Септем
бар
2016.

Министарство
надлежно за
државну
управу

Министарство
надлежно за
здравље

Износ за
запошљав
ање 10
лекара/ки
на
специјали

Јануар
2018.
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зацији на
годишњем
нивоу
Организовање социјалног,
бесплатног превоза у свим
насељеним местима у Србији

Унапређење
доступности
здравствених услуга за
жене са инвалидитетом и
подршка мајчинству
жена са инвалидитетом

Број жена са
инвалидитетом
које су постале
мајке
Број жена са
инвалидиетом
које користе
гинеколошке
услуге

Набавка стола за
гинеколошке прегледе жена
са инвалидитетом у 4
регионална клиничка центра
у Србији

Подршка набавци адекватне
беби опреме

Број
новоуспоставље
них линија
Број
корисника/ца
превоза
Број
набављених
гинеколошких
столова
Број жена са
инвалидитетом
које користе
гинеколошке
услуге

Министаратво
надлежно за
саобраћај

Локалне
самоуправе

Буџети
локалних
самоуправ
а

Министарство
надлежно за
здравље

Министарство 12
надлежно за
милиона
рад и
динара
социјалну
политику
Удружења
жена са
инвалидитетом
РФЗО

Јун
2016.

Износ средстава
Број породица
које су
конкурисале и
добиле средства

Министарство
надлежно за
рад и
социјалну
политику

Удружења
Износ од
жена са
милион
инвалидитетом динара за
РФЗО
прву
годину

Јануар
2017.
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Јануар
2017.

Кампања за подршку
мајчинству жена са
инвалидитетом

Број медијских
прилога
Број догађаја на
ову тему

Министарство
надлежноза
рад и
социјалну
политикусоци
јалну
политикусоци
јалну
политику

Удружења
Донаторск
жена са
а средства
инвалидитетом

Октоба
р децемба
р 2016.

ОПШТИ ЦИЉ 3: УСПОСТАВЉЕНИИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
СИСТЕМСКИМ ИНТЕГРИСАЊЕМ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У ДОНОШЕЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ЈАВНИХ
ПОЛИТИКА
Појединачни циљ
Очекивани резултат 2018.
Показатељ и
Исход 2020.
извор потврде
2018.
3.1 Институције за родну
Институције (тела) за родну
Број основаних
Институције и инструменти за остваривање родне
равноправност на свим нивоима
равноправност успостављене
механизама за
равнорпавности успостављени и примењени у
учествују у изради, спровођењу и
и активне на свим нивоима
родну
извршним и представничким органима јавне
анализи утицаја јавних политика и
власти у складу са Законом о
равнорпавност
власти на свим нивоима.
програма
родној равноправности и
Проценат
улогом у родној анализи
реализованих
политика
актвности на
годишњем
нивоу
Мере

Показатељи
исхода

3.1.1. Успостављене
тела/механизама за
родну
равноправност при
свим органима јавне

Годишњи
извештаји о
реализацији
активности

Активности

Показатељи
спроведене
активности
Успостављање стручног
Закон о Влади и
оперативног тела за остваривање министарствима
родне равноравности при
извршним органима на
националном нивоу -Влади

Носиоци

Партнери

Потребна
средства

Рок

Влада
Републике
Србије

Координаци
оно тело за
родну
равноправно
ст

Нису
потребна
додатна
средства

Јануар
2016.
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управе на свим
нивоима и
обезбеђени ресурси
и капацитети за
њихово
функционисање

Републике Србије
Обезбећен адекватан број
запослених у складу са
утврђеним надлежностима и
кључним областима

Систематизација
радних места

Влада
Републике
Србије

Координаци
оно тело за
родну
равноправно
ст

Око 12
милиона
динара на
годишњем
нивоу

Јануар
2016.

Успостављени координатори за
родну равноправност при
органима јавне управе

Систематизација
радних места

Органи
јавне
управе

Координаци
оно тело за
родну
равноправно
ст

Јун 2016.

Установљено саветодавног тело
Владе РС за родну
равноправност ради
континуиране сарадње са
невладиним сектором

Решење о
именовању
чланова/ца
саветодвног тела
Пословник о
раду
Измене Закона
Број локалних
самоуправа које
су основале
скупштинска теа
и именовале
особе задужене
за родну
равноправност

Координац
ионо тело
за родну
равнопран
вост

Нису
потребна
додтана
средства
јер се
координато
ри именују
из редова
запослених
Нису
потребна
додатна
средтва
Нису
потребна
додатна
средства

Март 2016.

Законом о локалној самоуправи
предвиђено установљавање тела
за родну равнопранвост при
локалним скупштинама и
именовање запослених у
локалној самоуправи задужених
за питања родне равноправности

Координац
ионо тело
за родну
равнопран
вост

-

Министарст
во надлежно
за државну
управу и
локалну
самоуправу
(Стална
конференциј
а градова и
општина)
СКГО

Март 2016.
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Подстицање, израда модела и
смерница за израду мера за
остваривање родне
равноправности на локалном
нивоу –анализа родног јаза,
прописа и планова

3.1.2. Осигурано
учешће тела за
родну
равнорпанвост у
доношењу одлука у
кључним односно
стратешким
областима

Резултати у
погледу родно
осетљивих
програма у
политика на
годишњем нивоу
Број датих и
уважених
мишљења
механизама на
свим нивоима

Координац Секретарија
ионо тело
т за јавне
за родну
политике
равнопран
вост

500.000,00
за
консултант
ку
подршку,
промоцију
и
консултати
вни процес

Јун 2016.

Утврђене надлежности и облици Закон о Влади и
сарадње и комуникације са
министарствима
другим органима јавне управе на
републичком, покрајинском и
локалном нивоу којима се
осигурава обавезно учешће тела
за родну равноправност у
доношењу одлука у кључним
областима

Влада
Републике
Србије

-

Нису
потребна
додатна
средства

Фебруар
2016.

У прописе који уређују и
дефинишу постојање и рад тела
за родну равноправност на свим
нивоима предвидети и
процедуре који штите
„мањински глас“ односно
осигуравају обавезност
мишљења тела за родну
равнорпавност, па и право Вета
у доношењу одлука од
стратешког значаја за родну
равнопранвост

Број органа који
су усвојили
прописе којима
се штити
мањински глас

Координац
ионо тело
за родну
равнопран
вост

-

Нису
потребна
додатна
средства

Мај, 2016

Измене и допуне

Координац
ионо тело
за родну
равнопран

-

Нису
потребна
додатна
средства

Мај, 2016

Усвојити одговарајуће измене
и
допуне
Јединствених
методолошких правила за

Број израђених
смерница и
модела у области
родне
равноправности,
али и секторским
политикама
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израду
прописа
и
Методологију
за
израду
подзаконских прописа које ће
укључити
обавезност
мишљења тела за родну
равнопранвост
односно
штитити „мањински глас“
3.1.3. Обезбеђена
сарадња и
комуникације тела
за родну
равноправност са
различитих нивоа

Доступност
података о
реализацији Плана
активности на
локалном и
покрајинском
нивоу власти

вост

Број

Израда
обрасца
за достављених
извештавање о планираним и извештаја
реализованим оперативним
активностима и показатењима
на годишњем нивоу
Број учесниа/ца

Одржавање
годишњих годишњих
састанака/конференција тела конференција
за родну равнорпанвост у
циљу
представљања
и
евалуације спровођења мера и
активности Плана активности
Појединачни циљ

Очекивани резултат 2018.

3.2 Родна анализа саставни део процеса
доношења и праћења резултата јавних
политика на свим нивоима власти

Осмишљене и пилотиране
процедуре и методологија за
спровођење родне анализе

Показатељ и
извор потврде
2018.
Број
стратешких
докумената за
које је
спроведена
родна анализа и
који укључују
перспективу
родне

Координац
ионо тело
за родну
равнопран
вост

Тела за
родну
равнорпанво
ст на
локалном и
покрајинско
м нивоу
Координац Тела за
ионо тело
родну
за родну
равнорпанво
равнопран ст на
вост
локалном и
покрајинско
м нивоу
СКГО
Исход 2020.

Нису
потребна
додатна
средства

Јануар 2016

600.000,00
по
конференц
ији

Децембар
2016, 2017
и 2018.

Сви стратешких документи на националном,
покрајинском и локалном нивоу садрже родну
анализу полазног стања, родну анализу утицаја,
показатеље и циљеве
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Мере

Показатељи
исхода

Активности

3.2.1. Развијање и
допуне
методологије израде
стратешких/развојн
их и планских
докумената тако да
укључује упутства и
обавезност родне
анализе јаза и
утицаја, те
формулисање родно
осетљивих циљева и
показатеља у свим
областима
Успостављен
систем родно
осетљиве
статистике и
службене
евиденције у свим
органима јавне
власти

Усвојени
стратешки и
плански документи
у свим секторима
на националном,
покрајинском и
локалном нивоу
који укључују
родну анализу и
родно осетљиве
циљеве

Обука запослених у
Секретаријату за јавне политике
за родну анализу и увођење
родне перспективе

Спроведена „пилот“

Резултати родне

Израда/допуна упутстава и
методологије уз спољну
експертску подршку

равноправности
Показатељи
спроведене
активности
Одржана обука
Број запослених
који је похађао
обуку
Ниво знања о
родној
перспективи
Израђена
упутства

Носиоци

Партнери

Секретарија
т за јавне
политике

Координацион
о тело за
родну
равноправност

Секретарија
т за јавне
политике

Донета Уредба о обавезном
разврставању по полу свих
података који се прикупљају,
обрађују и прате у Републици
Србији

Уредба

Министарст
во надлежно
за државну
управу и
локалну
самоуправу

Утврђен обим и садржај
годишњег извештавања о стању
родне равноправности на
локалном нивоу и остварености
циљева овог националног
акционог плана

Упутство
локалним
самоуправама и
порајинској
управи

Координаци
оно тело за
родну
равноправно
ст

Обука државних службеника

Број

Координаци

Потребн
а
средства
400.000,0
0

Рок

Координацион
о тело за
родну
равноправност

150.000,0
0

Април –
мај 2016.

Републички
завод за
статистику
Координацион
о тело за
родну
равноправност
Министарство
надлежно за
државну
управу и
локалну
самоуправу
Локалан тела
за родну
равнопранвост

Нису
потребна
средства

Фебруар
2016.

Нису
потребна
средства

Јануар
2016.

Секретаријат

200.000,0

Април –
мај 2016.
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родна анализа у три
кључне изабране
области1у складу са
приоритетима
Владе РС

анализе уграђени у
стратешке, планске
и буџетске
документе у
анализираним
секторима

запослених у изабраним
секторима за спровођење родне
анализе

полазниак/ца
обуке
Тест знања

оно тело за
родну
равноправно
ст
Координаци
оно тело за
родну
равноправно
ст
Секретарија
т за јавне
полиике

за јавне
полиике

0

Подршка запосленима у
ресорним министарствима у
спровођењу родне анализе и
изради препорука

Спроведене
родне анализе

Секретаријат
за јавне
полиике

300.000,0
0

Организовани састанци и јавна
слушања са представницама
женских организација,
цивилним друштвом,
стручњацима/кињама у изради
препорука

Одржане
консултације
Број учесника/ца
Број предлога

Ресорна
министарства

100.000,0
0–
200.000,0
0 по
догађају

Појединачни циљ

Очекивани резултат 2018.

Исход 2020.

3.3 Родно одговорно буџетирање
системски примењено у свим органима
јавне власти, директним и индиретним
буџетским корисницима

Најмање 1 родно одговоран
буџетски програм по
буџетском кориснику до краја
2017 године

Показатељ и
извор потврде
2018.
Број родно
осетљивих
буџетских
програма (на
нивоу циљева
програмских
активности и
пројеката)

Мере

Показатељи
исхода

Активности

Носиоци

Партнери

3.3.1 Изграђен

Прописи на свим

Родно одговорно буџетирање

Показатељи
спроведене
активности
Закон о

Министар

Координац Нису

Мај децембар
2016.

Сви буџетски програми су родно одговорни и
садрже најмање 1 родно осетљив циљ

Потребна
средства

Рок
Јануар

1

Кључне области су они сектори који имају директан утицај на свакодневни живот жена и мушкараца, а то су: економија (укључујући пољопривреду и
развој села), здравство, безбедност, образовање, социјалне услуге и заштита и приступ правди.
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нормативни оквир
за родно одговорно
буџетирање

3.3.2 Омогућена
родна анализа
ефеката расподеле
буџетских средстава
на годишњем и
трогодишњем нивоу

3.3.3. Промовисање
родне
равноправности у
расподели јавних

нивоима који
уређују буџет и
буџетски процес
препознају
принцип родно
одговорног
буџетирања

дефинисано у Закону о
буџетском систему

буџетском
систему

ство
надлежно
за буџет и
финансије

ионо тело
за родну
равноправ
ност

потребна
додатна
средства

2016.

Инструкција за припрему буџета
укључује принципе родно
одговорног буџетирања

Буџети
индиректних и
директних
буџетских
корисника на
свим нивоима су
израђени у
складу са
инструкцијом

Министар
ство
надлежно
за буџет и
финансије

Координац
ионо тело
за родну
равноправ
ност

Нису
потребна
додатна
средства

октобар
2016.

Извештаји о
извршењу буџета
садрже податке о
корисницима
разврстане по полу

Израђени родно осетљиви
индикатори корисника/ца буџета

Базе података о
корисницима
буџета садрже
податке
разврстане по
полу

Министар
ство
надлежно
за буцет и
финансије

Координац 700.000,00
ионо тело
за родну
равноправ
ност

јануар – јун
2016.

Утврђени програми у којима су
примењене афирмативне мере за
жене у складу са овим
Нацоналним акционим планом

Број програма за
које су
предвиђене
афирмативе мере
за жене, на свим
нивоима власти

Министар
ство
надлежно
за буџет и
финансије

Координац
ионо тело
за родну
равноправ
ност

Нису
потребна
додатна
средства

Јануар
2016.

На нивоу ресорних
министарстава сачињена
упутсва за израду, модели и
примери планова остваривања

Број
министарства
која су израдила
упуства

Министар
ство
надлежно
за буцет и

Координац
ионо тело
за родну
равноправ

Нису
потребна
додатна
средства

Новембар
2016.

Равноправна
расподела јавних
средстава
додељених на
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средстава

јавним позивима и
конкурсима

родне равноправности за
институције које се финансирају
из буџета

За расподелу средстава путем
јавних позива и конкурса,
предвиђене афирмативе мере за
најмање 50% жена међу
корисницима и предност за оне
инстиуције и организације у
чијем је руководству и
тимовима заступљено најмање
50% жена
Приликом одлучивања о јавним
набавкама предвиђена
афирмативан мера за предузећа
која су у власништву жена или
су жене већина запослених,
власника и руководиоца у
случају ценовно сличних понуда
са разликама мањим од 20%

Број институција
које су спровеле
родну анализу
јаза и
дефинисале
планове за
остваривање
родне
равнопранвости
Број јавних
позива и
конкурса
Број пријавњених
корисника/ца,
број оних којима
су додељена
средства

финансије

ност

Министар
ство
надлежно
за буцет и
финансије

Координац
ионо тело
за родну
равноправ
ност

Нису
потребна
додатна
средства

Децембар
2016.

Учешће
предузећа чије су
власнице или
већина
запослених или
руководиоца
жене у укупном
броју
прихваћених
понуда у јавним
набавкама

Министар
ство
надлежно
за буџет и
финансије
– управа за
јавне
набавке

Координац
ионо тело
за родну
равноправ
ност

Нису
потребна
додатна
средства

Децембар
2016.
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За спровођење овог Плана активности односно мера предвиђених Планом одговорно је Координационо тело за родну
равноправност које ће сачињавати годишњи план рада и извештавати Владу Србије о спроведеним оперативним
активностима, подацима о њиховим резултатима, на годишњем нивоу, у складу са Планом активности и предвиђеним
показатељима. Коориднационо тело ће такође обавештавати јавност о реализованим активностима путем:
-

Веб сајта Владе Србије
На годишњим конференцијама

Координационо тело ће сачинити образац извештавања о спроведеним активностима, у складу са овим Планом, који ће,
на годишњем нивоу бити упућен институцијама надлежним за спровођење оперативних активности, као и годишњи план
активности. Коориднационо тело ће имати саветодавну улогу у изради буџета и годишњих планова органа надлежних за
спровођење оперативних активности, како би се осигурала имплементација у периоду предвиђеном за реализацију.
Извештаји о реализованим оперативним активностима треба да садрже оперативне активности, показатеље излазних
резултата и показатеље учинка као и одговорне особе у органу надлежном за сровођење оперативне активности.
Координационо тело ће одржавати састанке са партнерским иснтитуцијама на тромесечном нивоу у складу са годишњим
плановима реализације активности.
Координационо тело ће на годишњем нивоу прикупљати податке од локалних самоуправа и тела за родну равнорпанвост,
као и покрајинских органа, о реализованим активностима и показатељима излазних резултата или учинка, као и активности
планиране и реализоване у јединицама локалне самоуправе и покрајинским органима на реализацији овог Плана активности.
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