ПРЕДНАЦРТ ПРЕДЛОГА
На основу члана 15 став 4. члана 60. став 1. тачка 4) Закона о родној равноправности („Службени гласник РС”, број 52/21)
и члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),
Влада Републике Србије усваја
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
ЗА ПЕРИОД (2021-2023)

I.

УВОД

Предлог акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030.
године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и
посебних циљева предвиђених Стратегијом за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године („Службени гласник РС”, број 103/21-4).
Општи циљ Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године (у даљем тексту: Стратегија) је превазилажење родног
јаза и остваривање родне равноправности као предуслов за развој друштва и побољшање свакодневног живота жена и мушкараца, девојчица и
дечака, док су као посебни циљеви утврђени:
Посебан циљ 1: Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва
Посебан циљ 2: Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедног друштва
Посебан циљ 3: Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност
Посебан циљ 4: Успостављен целовит и функционалан систем за креирање и спровођење родно одговорних јавних политика и буџета
Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања циљева и планираних мера.
Пре истека периода важења првог трогодишњег aкционог плана приступиће се изради извештаја о резултатима спровођења Aкционог
плана, односно резултатима о реализацији активности предвиђених Aкционим планом.
На основу резултата спроведених активности, а пре истека првог трогодишњег акционог плана, започеће се са процесом израде другог
акционог плана (за период од 2023. До 2025.)
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II.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Решењем Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог1 28. априла 2021. године, образована је Посебна радна група за
припрему Предлога Стратегије за родну равноправност за период 2021–2030. и Предлога АП за њено спровођење за период 2021–2023. године,
којом руководи потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност проф. др Зорана Михајловић, а министарка за
људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић је заменица председнице Посебне радне групе.
Посебну радну групу чине представници и представнице као и њихови заменици и заменице: Координационог тела за родну равноправност,
Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства за европске интеграције, Министарства привреде, Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства заштите животне средине, Министарства финансија, Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Министарства за бригу о селу, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства правде,
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о
породици и демографију, Министарства омладине и спорта, Министарства културе и информисања, Министарства унутрашњих послова,
Министарства спољних послова, Министарства рудардства и енергетике, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког завода за
статистику, Министарства одбране 2 , Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Српске академије наука и уметности, Сталне
конференције градова и општина, као и удружења: Фондација Ана и Владе Дивац, Фондација социјалне и демократске иницијативе (ФОСДИ),
Иницијатива за равноправност, иновативност и друштвени ангажман.
У складу са Решењем о образовању Радне групе, формиран је експертски тим за израду Полазних основа за израду текста Стратегије за
родну равноправност и Акционог плана за њено спровођење коју чини осам експерткиња. Координационо тело за родну равноправност одредило је
две особе за помоћ у раду експертског тима, а Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог једну. Поред чланова и чланица
Радне групе која припрема ову стратегију и Акциони план за њено спровођење, чланова и чланица експертског тима и особа именованих од стране
Координационог тела за родну равноправност и Министарства за људска и мањинска права за пружање помоћи експертском тиму, у процес рада
укључени су и представници ОЦД који су у саставу Радне групе за припрему Стратегије за родну равноправност и Акционог плана за њено
спровођење, као и ОЦД и други заинтересовани субјекти који су учествовали у консултативним састанцима, који су организовани у току израде
Стратегије за родну равноправност. Већина сугестија и предлога изнетих у процесу консултација које је организовало Министарство за људска и
мањинска права и друштвени дијалог као и консултацијама које је водио експертски тим, а организовало удружење грађанки FemPlatz укључено је у
Стратегију родне равноправности.
Влада републике Србије усвојила је Стратегију за родну равноправност на седници одржаној 14. октобра 2021. године3. Стратегијом је
прописан рок од 90 дана од дана усвајања Стратегије у коме је потребно припремити и усвојити Акциони план за њено спровођење. Експертски тим
припремио је полазне основе за Акциони план. Полазе основе достављене су Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
новембра 2021 године, на даље поступање.
Министарство за људска и мањинска права организовало је у току децембра 2021 године јавну расправу о Акционом плану за спровођење
Стратегије за родну равноправност који се усваја за период (2021 – 2023) у трајању од_________ дана. Већину сугестија и коментара Министарство
је укључило у Акциони план. Након тога Акциони план упућен је на мишљење надлежним институцијама.
Решење бр. 021-01-00013/2021/1 од 28. 4. 2021. године.
Измена и допуна решења од 17. 5. 2021. године.
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Израда Стратегије за родну равноправност и Акционог плана за њено спровођење подржана је кроз пројекат „Кључни кораци ка родној
равноправности (фаза 2)” који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у сарадњи са
Координационим телом за родну равноправност, а уз финансијску подршку ЕУ.
НАПОМЕНА: У време усвајања Стратегије за родну равноправност и Акционог плана за њено спровођење област родне равноправности је
у надлежности Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. С обзиром да се избори у Србији одржавају у априлу 2022 године
могуће је да област родне равноправности буде у надлежности неког другог министарства. У том случају све обавезе код којих се наводи
Министарство за људска и мањинска права преузело министарство у чијој надлежности буде област родне равноправности.

III. ОСТВАРИВАЊЕ ОПШТЕГ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА
СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРА
У наставку текста дат је преглед општег циља, посебних циљева и мера утврђених Стратегијом, док су у поглављу V. Табела Акционог
плана, приказане појединачне активности за спровођење сваке од мера.
Општи стратешки циљ: Превазилажење родног јаза и остваривање родне равноправности као предуслов за развој друштва и побољшање
свакодневног живота жена и мушкараца, девојчица и дечака.
.
Посебан циљ 1: Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва
Посебан циљ 2: Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедног друштва
Посебан циљ 3: Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност
Посебан циљ 4: Успостављен целовит и функционалан систем за креирање и спровођење родно одговорних јавних политика и буџета
Мере за остваривање посебних циљева:
Ради достизања општег и посебних циљева Стратегије, реализоваће се следеће мере:
Посебан циљ 1: Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва
Мере за остваривање посебног циља 1:
Мера 1.1:
Подршка иновативним програмима и услугама за активацију жена на тржишту рада, и њихову повећану запошљивост и
самозапошљавање, те креирање радних места за жене са додатно отежаним приступом одрживом запошљавању и самозапошљавању
Мера 1.2: Препознавање, вредновање и редистрибуција неплаћеног кућног рада и повећање расположивог времена за плаћени рад, лични развој и
слободно време.
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Мера 1.3: Смањење платног јаза између жена и мушкараца на тржишту рада у свим секторима и повећање учешћа жена у високо плаћеним
пословима
Мера 1.4: Успостављање системске подршке за започињање, развој и раст бизниса у већинском власништву жена и повећање профитабилности
њихових предузетничких активности.
Мера 1.5. Успостављање системске подршке за подстицање учешћа жена у друштвеним и технолошким иновацијама и повећању користи од
иновационе делатности
Мера 1.6: Уродњавање јавних политика и законодавства у области предшколског и основношколског васпитања и образовања, јачање капацитета
свих релевантних актера и институција и подизања нивоа свести о значају остваривања родне равноправности.
Мера 1.7. Уродњавање јавних политика и законодавства у области средњег образовања и васпитања, јачање капацитета свих релевантних актера
и институција, подизање нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и промоција инклузивног родно сензитивног доживотног учења
Мера 1.8. Уродњавање јавних политика и законодавства у области образовања и науке, јачање капацитета свих релевантних актера и институција,
подизања нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и успостављање једнаких могућности за каријерно напредовање запослених
жена и мушкараца
Посебан циљ 2: Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедног друштва
Мере за остваривање посебног циља 2:
Мера 2.1: Успостављање институционалних претпоставки и нормативних гаранција за владавину права, једнаке могућности приступа правди и
обезбеђивање ефикасне и делотворне заштите људских права и родне равноправности
Мера 2.2. Унапређена безбедност жена у миру, конфликту и постконфликтном опоравку друштва, кризним и ванредним ситуацијама, кроз
интегралну примену Резолуције 1325 СБ УН–Жене, мир и безбедност у Републици Србији
Мера 2.3. Унапређена безбедност жена и девојчица у јавној и приватној сфери кроз елиминацију свих облика насиља, укључујући трговину
људима, сексуалне и друге облике експлоатације, посебно у време криза и ванредних ситуација
Мера 2.4. Јачање капацитета, унапређивање институционалног и нормативног оквира родне равноправности у политичком животу и обезбеђивање
равноправног учешћа жена и мушкараца, посебно рањивих група у одлучивању о јавним пословима
Посебан циљ 3: Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност
Мере за остваривање посебног циља 3:
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Мера 3.1: Унапређење доступности и квалитета здравствене заштите без дискриминације, укључујући програме ране превенције сексуалног и
репродуктивног здравља, рака дојке и рака грлића материце, као и подизање свести о савременим облицима контрацепције и побољшање
приступа услугама за планирање породице.
Мера 3.2. Обезбеђење социјалне сигурности, смањење сиромаштва, социјалне искључености и унапређење доступности услуга социјалне заштите
ради очувања и повећања квалитета живота, благостања жена и мушкараца из рањивих група, као и подршке породицама у задовољењу животних
потреба.
Посебан циљ 4: Успостављен целовит и функционалан систем за креирање и спровођење родно одговорних јавних политика и буџета
Мере за остваривање посебног циља 4:
Мера 4.1. Унапређени капацитети, институционални и нормативни оквир који обликују амбијент у коме се унапређује родна равноправност са
акцентом на институционалне механизме родне равноправности као део целовитог и функционалног система и механизама за креирање родно
одговорних јавних политика
Мера 4.2. Развој и унапређење родне статистике, повећање доступности података и информација као и коришћење података који одражавају
стварност живота жена и мушкараца, девојчица и дечака за креирање политика
Мера 4.3. Континуирана и појачана примена родно одговорног буџетирања на националном, покрајинском и локалном нивоу у поступку планирања
и извршења буџета, институционализација РОБ-а у буџетском систему РС, и повећање улагања у родну равноправност
Мера 4.4. Унапређени капацитети за креирање родно одговорних ресорних јавних политика, анализу и прађење ефеката јавних политика на
оствариавње родне равноправности

IV.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз четири посебна циља, чија имплементација ће се остваривати кроз мере и
активности дефинисане у оквиру мера у периоду од 2021. до 2023. године.
Средства за спровођење ове стратегије обезбеђиваће се из различитих извора, и то: из националног буџета, из средстава намењених
унапређењу родне равноправности опредељених у буџету АПВ и буџета ЈЛС, из средстава донатора, односно путем програма и пројеката који ће
се усвојити и реализовати на основу ове стратегије и њеног акционог плана.
Сва средства предвиђена за реализацију активности у пратећем акционом плану за 2021. и 2023. годину, као и онима који ће бити припремљени за
период до 2030. године, планирана су у оквиру буџета релевантних и надлежних министарстава, буџетских корисника, у националном буџету, као и
у буџетима АПВ и локалних самоуправа..
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За одређени број мера за које су трошкови процењени, али средства нису јасно опредељена, те ће се након усвајања Стратегије и
припадајућег Акционог плана приступити даљем планирању извора финансирања ових мера. У спровођењу овог документа држава ће се у
потпуности ослонити на сопствена средства, у циљу прихватања финансијске одговорности и власништва над овим документом јавне политике.
Имплементација мера предвиђених Стратегијом и првим трогодишњим акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске
обавезе државе, зато што никакво задуживање није планирано.
За реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом средства се обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету Аутономне
покрајине Војводине и буџетима јединица локалне самоуправе.
Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу V. Табела Акционог плана.
У оквиру поглавља V. Табела Акционог плана, у делу Извори финансирања мере, приказани су и донатори који својим средствима директно
финансирају обуке, семинаре, анализе и друге активности.
Финансијски ефекти за спровођење Акционог плана усклађују се са средњорочним оквиром расхода из буџетске процедуре за 2021. годину,
као и у складу са лимитима које Министарство финансија одреди за наредне године за одговарајуће разделе.
V. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА
Акциони план:

за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2023. године

Министарство предлагач АП:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Министарство надлежно за примену АП:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Општи циљ 1: Превазилажење родног јаза и остваривање родне равноправности као предуслов за развој друштва и побољшање
свакодневног живота жена и мушкараца, девојчица и дечака.
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење АП: за спровођење овог Акционог плана потребно је ускладити прописе са
Законом о родној равноправности и изменама Закона о забрани дискриминације, у циљу хармонизације домаћег законодавства са
међународним стандардима у овој области.
Показатељ (и) на нивоу oпштег
циља (показатељ eфекта)

Jединица мере

Извор провере

Почетна вредност

Базна
година

Циљaна вредност
у последњој
години АП

Последња
година
важења
АП
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Индекс родне
родне равноправности

Вредност индекса
родне
равноправности

РЗС; Индекс
родне
равноправности

58

2021

Индекс родне
равноправности
за 2020.

2023

Посебни циљ 1: Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај социо–економског развоја друштва
Институција одговорна за координацију и извештавање: Mинистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Показатељ(и) на нивоу посебног циља
(показатељ исхода)

Jединица
мере

1. Индекс родне равноправности у домену рада Индекс
(партиципација, сегрегација и квалитет рада)
родне
равнопра
Индекс родне равноправности у домену новца вности
(финансијски ресурси и економска ситуација)

Извор провере

Почетна Базна Циљaна
вредност година вреднос
ту
години
2021

Циљaна
вреднос
ту
години
2022

Циљaна
вредност у
последњој
години АП 2023

Индекс родне
равноправности у
домену рада
(партиципација,
сегрегација и
квалитет рада)

68,2 (77,
62,5),

/

Индекс родне
равноправност
и у домену
рада
(партиципација,
сегрегација и
квалитет рада)
за 20204

Индекс родне
59,760,2
равноправности у
(47,7,
домену новца
(финансијски ресурси 74,8)
и економска
ситуација)

2018.

2018.

68,2 (77,
62,5),

59,760,2
(47,7,
74,8)

/

Индекс родне
равноправност
и у домену
новца
(финансијски
ресурси и
економска

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и
вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023 години, с .обзиром да се објављују двогодишње.
4

7

ситуација) за
20205
2. Платни јаз између мушкараца и жена

%

Истраживање о
структури зарада,
РЗС

3. Индекс родне равноправности у домену
знања (образовно достигнуће и учешће,
сегрегација)

Индекс
родне
равнопра
вности

Индекс родне
57,3
равноправности у
(61,1;
домену знања
53,7)
(образовно
достигнуће и учешће,
сегрегација)

8,8

2018.

8,8

7,0

6,0

2018.

57,3
(61,1;
53,7)

/

Индекс родне
равноправност
и у домену
знања
(образовно
достигнуће и
учешће,
сегрегација) за
2020.6

Мера 1.1: Подршка иновативним програмима и услугама за активацију жена на тржишту рада, и њихову повећану запошљивост и
самозапошљавање, те креирање радних места за жене са додатно отежаним приступом одрживом запошљавању и
самозапошљавању
Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: регулаторно-подстицајна и
информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

/

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна Базна Циљана
вредност година вреднос
ту
години
2021

Циљана
вреднос
ту
години
2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП 2023

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и
вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023 години, обзиром да се објављују двогодишње.
6
Исто
5

8

1.1.1: Стопа активности жена из циљне групе
која је учествовала у програмима

%

Извештаји о
ефектима програма,
подаци Националне
службе за
запошљавање

1.1.2: Стопа запослености жена из циљне групе %
која је учествовала у програмима

Извештаји о
ефектима програма,
подаци Националне
службе за
запошљавање

1.1.3: Стопа незапослености жена из циљне
групе која је учествовала у програмима

%

1.1.4: Број радних места креиран као резултат
подршке задругарству и социјалном
предузетништву

број

/

2021.

/

/

2021.

/

Извештаји о
ефектима програма,
подаци Националне
службе за
запошљавање

/

2021.

/

Извештаји МРЗБСП,
извештаји задруга о
креираним новим
радним местима,
извештаји
Министарства за
бригу о селу,
Министарства
привреде и
Покрајинског
секретаријата за
привреду и туризам и
Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство, извештај
о учинку буџета на
националном и
покрајинском нивоу

/

2021.

/
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1.1.5: Број програма и услуга које су креиране

број

Извештаји
Националне службе
за запошљавање,
извештаји и увид у
програме
релевантних
министарстава и
покрајинских
секретаријата,
Извештај о учинку
буџета

као подршка активацији жена на тржишту рада,
разврстано по циљним групама, старосним
групама, територијалној припадности и нивоу
на којем се имплементира

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

/

2021.

/

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Идентификација
а) доступних програма
активације на тржишту
рада у 2021. намењених
посебно осетљивим и
теже запошљивим
групама жена
предвиђених овом мером
а које се спроводе у
континутитету од стране
институција у РС и оцена
ефеката
б) прикупљање примера
добрих пракси

СИПРУ

Развој грант шеме за
подршку иновативним
моделима активације
теже запошљиве групе
жена на тржишту рада (из
циљне групе обухваћене
Мером 1.1)

СИПРУ

МРЗБСП
ЈЛС
Покрајински
секретаријат
за привреду
и туризам

Трећи
квартал
2022.

741

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

МРЗБСП
ЈЛС
Покрајински
секретаријат
за привреду
и туризам

Четврти
квартал
2022.

1.182

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Реализација иновативне
грант шеме за системска
решења активације на
тржишту рада из циљне
групе обухваћене Мером
1.1) на националном и
покрајиснком нивоу

СИПРУ

МРЗБСП,
ЈЛС,
Покрајински
секретаријат
за привреду
и туризам

Други
квартал
2023.

52.500

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано

11

поглавље:
19
Реализација иновативне
СИПРУ
грант шеме за активацију
на тржипту рада,
запошљавање и
самозапошљавање жена
из теже запошљивих
група из циљне групе
обухваћене Мером 1.1) на
локалном нивоу

МРЗБСП
ЈЛС
Покрајински
секретаријат
за привреду
и туризам,
СКГО

Други
квартал
2023.

70.800

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Креирање програма
финансијске и техничке
подршке задругарству,
социјалном задругарству
и предузтништву којим се
подстиче запошљивост,
запошљавање и
самозапошљавање теже
запошљивих група жена
из циљне групе
обухваћене Мером 1.1)

МРЗБСП

Финансијска и техничка
подршка ОЦД а посебно
удружењима жена које
реализују активности за
економско оснаживање
жена или пружају услуге
које помажу женама да
имају приступ тржишту

МРЗБСП

СИПРУ
ЈЛС;
Покрајински
секретаријат
за привреду
и туризам;
СКГО;
Министарст
во за бригу о
селу;
Министартс
во
привреде.

Четврти
квартал
2022.

МЉМПДД
СИПРУ
ЈЛС
Покрајински
секретаријат
за привреду
и туризам;
СКГО

Други
квартал
2023.

300

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19
70.800

Активност
критична за
имплемент
ацију мере

12

рада из циљне групе
обухваћене Мером 1.1)

Развој и спровоћење
едукативних програма за
унапређење знања и
вештина којима се
повећава запошљивост, а
посебно у домену
дигиталних вештина,
финансијске писмености,
и послова у домену
зелене и циркуларне
економије.

Министарст
во за бригу о Повезано
селу;
поглавље:
Министарст 19
во
привреде.
МРЗБСП

Министарст
во туризма,
трговине и
телекомуник
ација;
Министарст
во
привреде;
Министарст
во за бригу о
селу;
Министарст
во за
заштиту
животне
средине;
Министарст
во
рударства и
енергетике;
ЈЛС;
Министарст
во
пољопривре
де,
шумарства и
водопривре
де
Покрајинске
институције.
КТРР

Други
квартал
2023.

Буџет РС –
текући трошкови

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

13

Анализа ефеката
сезонског рада на
ангажоване жене и
мушкарце и препоруке за
унапређење положаја

Анализа прекарног рада
на квалитет свакодневног
живота жена и мушкараца
и препоруке за
унапређење положаја

МРЗБСП

МРЗБСП

Универзитет
у и научни
институти,
Министарст
во
привреде,
Министарст
во
пољопривре
де,
шумарства и
водопривре
де.

Трећи
квартал
2023.

Универзитет
ии
институти
Министартс
во привреде

Трећи
квартал
2023.

981

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19
981

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Мера 1.2: Препознавање, вредновање и редистрибуција неплаћеног кућног рада и повећање расположивог времена за плаћени рад,
лични развој и слободно време.
Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Период спровођења: 2021- 2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна и информативно-едукативна
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Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Законски и подзаконски акти којима се стварају механизми за
вредновање неплаћеног рада
 Измене и допуне закона и подзаконских аката којима се ствара оквир за
стандардизацију и акредитацију услуга у заједници, тако да она
препознаје мере које су сложеније, флексибилније и покривају
истовремено више сектора као и тамо где је потребно континуирано
прилагођавање.

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

1.2.1: Број доступних услуга неге
и бриге о старијима, болеснима и
деци, разврстано по
граду/општини, броју корисника у
односу на број становника и
оптерећеност, врсту пружалаца
услуга

Број

Извештаји
662
МРЗБСП о
услуга у
услугама,
заједници
извештаји ЈЛС о
доступности
услуга,
независне
анализе о
доступности
услуга,

2021.

1.2.2: Број доступних програма
који помажу усклађивање рада и
родитељства од стране
послодаваца

Број

Извештај
СИПРУ:
Мапирање
услуга
социјалне
заштите и
материјалне
подршке у
надлежности
ЈЛС

2021.

/

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

/

680

680

/

2

2
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1.2.3: Број сати и % промене у
коришћењу времена у правцу
смањења сати неплаћеног рада

Број сати-%

Извештаји
МРЗБСП о
услугама,
извештаји ЈЛС о
доступности
услуга, анкете о
задовољству
корисника/ца,
извештаји
удружења
послодаваца,
информације из
поднетих
планова за
унапређење
родне
равноправности
из Закона о
родној
равноправности
, истраживања о
утрошку
времена на
неплаћени и
плаћени рад.
Индекс родне
равноправности
за домен и
поддомене
времена

48,7
индекс
родне
равнопра
вности у
домену и
поддомен
има
времена

2018.

4 сата и
2015.
36 минута
трајање
неплаћен
ог женског
рада

48,7 индекс
родне
равноправности у
домену и
поддоменима
времена

/

/

Индекс родне
равноправност
и за домен и
поддомене
времена за
2020.7

Истраживање
о кориштењу
времена (20212022)

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и
вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023 години, обзиром да се објављују двогодишње.
7
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1.2.4: Број законских и
подзаконских аката и механизама
за одговарајући институционални
оквир за стандардизацију и
акредитацију интегрисаних услуга

Број

Истраживање о
коришћењу
времена, РЗС

/

2021.

1

2

3

1.2.5: Број јавних информативних
кампања о равноправном
коришћењу времена

Број

Истраживање
спроводити на 3
године, укупно 3
истраживања
током периода
спровођења
Стратегије

/

2021.

1

2

3

1.2.6: Број законских и
подзаконских аката и механизама
за вредновање неплаћеног рада

Број

Увид у садржај
законских и
подзаконских
аката, анализа
садржаја оквира
за
стандардизациј
у и акредитацију
услуга,
извештаји
МРЗБСП,
извештаји ЈЛС о
постојању и
функционисању
интегрисаних
услуга

/

2021.

3

3

3

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета

17

Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Успостављање оквира за РЗС
годишње континуирано
истраживање и мерење и
евдидентирање
неплаћеног рада, као и
анализу ефеката које
неплаћени рад има на
квалитет свакодневног
живота жена и мушкараца

Мапирање постојећих
услуга које доприносе
смањењу неплаћеног
кућног рада на свим
нивоима

МЉМПДД

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Универзитет
и и научне
институције
МЉМПДД
Министартс
во
финансија
МРЗБСП,
КТРР,
Буџетски
корисници

Други
квартал
2022.

МРЗБСП;
РЗС
Покрајинске
институције;
ЈЛС
СИПРУ

Четврти
квартал
2022.

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

600

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19
600

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Израда анализе правног, МЉМПДД
фискалног и пореског
система и предлог оквира
за вредновање

Министарст
во
финансија

Први
квартал
2023.

1.341

18

неплаћеног рада кроз
различите фискалне и
пореске мере

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Едукативни програми и
кампање о равномерној
расподели неплаћеног
кућног рада и бриге о
деци и старијима у
породици

МЉМПДД

МРЗБСП,
КТРР,
Покрајинске
институције
ЈЛС

Први
квартал
2023.

2.230

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Осмишљавање грант
шеме (техничке и
финансијске подршке) за
креирање, пилотирање и
скалирање иновативних
услуга које пружају
подршку мајкама и
очевима у вези са
усклађивањем
неплаћеног рада и
њихових активности на
тржишту рада на свим
нивоима

СИПРУ

МРЗБСП
Покрајинске
институције
ЈЛС
Министартс
во за бригу
о породици,
Други
буџетски
корисници

Четврти
квартал
2022

450

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

19

Реализација грант шеме
СИПРУ
за креирање, пилотирање
и скалирање иновативних
услуга које пружају
подршку мајкама и
очевима у вези са
усклађивањем
неплаћеног рада и
њихових активности на
тржишту рада на свим
нивоима

МРЗБСП
Покрајинске
институције
ЈЛС
Министартс
во за бригу
о породици,
Други
буџетски
корисници

Четврти
квартал
2023

56.400

Рад са послодавцима на
подстицању програма
који помажу усклађивање
рада и родитељства и
приватног живота
(информисањем
едукација, прикупљање и
размена добрих пракси)

Покрајинске
институције
ЈЛС
Министартс
во за бригу
о породици,
Други
буџетски
корисници,
СИПРУ,
Удружења
послодавац
а,
Привредне
коморе

Први
квартал
2023.

2.400

МРЗБСП
Министартс
во за бригу
о породици,
Други
буџетски
корисници,
Министартс
во за бригу
о селу,

Четврти
квартал
2022

Осмишљавање грант
шеме (техничке и
финансијске подршке) за
креирање, пилотирање и
скалирање иновативних
услуга за негу и бригу за
старије чланове
домаћинства, услуга
подршке особама које
брину о члановима

МРЗБСП

СИПРУ

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

600

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
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домаћинства особама са
инвалидитетом, услуга
бриге о деци у складу са
потребама родитеља а
посебно
једнородитељских
породица, развој услуга
подршке деци и
породицама, повећање
приступа услугама неге
за старије и децу у
руралним подручјима) на
свим нивоима

Покрајинске
институције,
ЈЛС

поглавље:
19

Реализација грант шеме
СИПРУ
за креирање, пилотирање
и скалирање иновативних
услуга за неге и бриге за
старије чланове
домаћинства, услуга
подршке особама које
брину о члановима
домаћинства особама са
инвалидитетом, услуга
бриге о деци у складу са
потребама родитеља а
посебно
једнородитељских
породица, развој услуга
подршке деци и
породицама, повећање
приступа услугама неге
за старије и децу у
руралним подручјима) на
свим нивоима

МРЗБСП

Четврти
квартал
2023

Израда модела за
укључивање неплаћеног

МРЗБСП,
РЗС,

Министарс
тво

Министартс
во за бригу
о породици,

56.400

Други
буџетски
корисници,
Министартс
во за бригу
о селу,
Покрајинске
институције

Четврти
квартал

Минситарство
финансија,

1.200
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кућног рада у обрачун
БДП-а

финансија

Универзитет 2022.
и научни
институти
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

01- средства из
буџета РС
(редовна
издвајања)
МРЗБСП, Буџет
АПВ и ЈЛС

Повезано
поглавље:
19

Мера 1.3: Смањење платног јаза између жена и мушкараца на тржишту рада у свим секторима и повећање учешћа жена у високо
плаћеним пословима
Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења:

Тип мере: Регулаторно- подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Законски и подзаконски акти којима се доприноси смањењу платног јаза
 Законски и подзаконски акти којима се унапређује пензијски систем у РС
 Законски и подзаконски акти којима се унапређује институционални
оквир за подстицање равноправности у зарадама

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023
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1.3.1: Просечан платни јаз
између мушкараца и жена по
секторима

1.3.2: Измењени закони и
подзаконска акта и програми и
унапређен систем тако да
доприноси смањењу платног
јаза

%

Делимично/ У
потпуности

Извештаји
МРЗБСП,
независне
студије и
анализе
института,
организација
, академске
заједнице,
статистички
подаци РЗС,
Индекс
родне
равноправно
сти

Увид у
садржај
законских и
подзаконских
аката,
извештаји
актера који
спроводе
меру,
предлози и
садржаји
програма
Министарств
о финансија,
Министарств
о привреде

8,8 (просек
сви сектори)

2018.

8,8

7,8

6,8

2021.

Делимично

Делимично

У потпуности

21,2%
(занатлије)
23,8%
(стручњаци и
уметници)
19%
(инжењери,
стручни
сарадници и
техничари)
Младе жене и
мушкарци од
15-29 година
4,6%.
/
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1.3.3: Измењени закони и
Делимично/ у
подзаконски акти и програми и
потпуности
унапређен пензијски систем који
доприноси смањењу платног
јаза

Ex-post
анализа
измена

1.3.4: Усвојени акти којима се
унапређује институционални
оквир и стварање механизама
за постизање равноправности у
зарадама

Делимично/ у
потпуности

Увид у
садржај
законских и
подзаконских
аката,
извештаји
актера који
спроводе
меру,
предлози и
садржаји
програма
МРЗБСП,
ПИО фонда

1.3.5: Удео жена у највишим
зарадама

Висок/средњи/н
изак

РЗС,
анализа
зарада по
секторима и
по полу

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

2021.

Делимично

Делимично

У потпуности

/

2021.

Делимично

Делимично

У потпуности

/

2021.

низак

средњи

средњи

/

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
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Назив активности:

Спровођење
истраживања и анализа о
узроцима платног јаза по
секторима привреде и
врстама занимања, и
препоруке за смањење
платног јаза

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

МРЗБСП

Универзитети
и научни
институти,
КТРР,
ОЦД,
РЗС
СИПРУ

Четврти
квартал
2022

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

1.800

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Информативно
МЉМПДД
едукативна кампања и
активности које подижу
свест о проблему платног
јаза међу послодавцима и
запосленима

МРЗБСП,
КТРР,
Покрајинске
институције
ЈЛС, ОЦД
Удружења
послодаваца
Привредне
коморе

Четврти
квартал
2023.

600

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Анализа вредновања
различитих послова, а
нарочито послова који
припадају социјалној
инфраструктури
(здравство, школство,
наука, култура и
уметност, послови неге и

МДУЛС

МРЗБСП,
Министарство
финансија

Трећи
квартал
2023.

друга
министарства
и буџетски
корисници на

Активност
критична за
имплемент
ацију мере

1.800
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бриге за децу, старије,
болесне, особе са
инвалидитетом и др.) и
препоруке за њихово
поновно вредновање у
складу са значајем које ти
послови имају за друштво

свим нивоима

Креирање предлога и
МРЗБСП
примера афирмативних
мера за отклањање
баријера за напредовање
жена у послу и каријери у
различитим секторима, а
нарочито у
најпрофитабилнијим
гранама привреде и
секторима где су
подзаступљене попут
информационих
технологија, финансијског
сектора, енергетике итд.

МЉМПДД
Министарство
енергетике,
Министарство
за трговину,
туризам и
информацион
е технологије,
Универзитети,
Министарство
за бригу о
породици
Друга
министарства
и
Буџетски
корисници на
свим нивоима

Други
квартал
2023.

Родна анализа пензијског Министарт
и пореског система, и
сво
реализација препорука за финансија
смањењњ платног јаза.

Универзитети
и научни
институти,
ПИО фонд
РЗС, ОЦД

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Повезано
поглавље:
19

1.200

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

1.200
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Мера 1.4: Успостављање системске подршке за започињање, развој и раст бизниса у већинском власништву жена и повећање
профитабилности њихових предузетничких активности.
Институција одговорна за реализацију: Министарство привреде
Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: Регулаторна, информативно едукативна, подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење
мере:

- Пропииси који регулишу област пословне статистике
- Закон о Агенцији за привредне регистре
 Измена и допуна прописа којима се уређује рад Агенције за привредне
регистре, као и домен пословне статистике те усклађивање са
новосувојеним Законом о родној равноправности у домену родне статистике
и евиденција.

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

1.4.1: Учешће жена у
предузетништву (ММСПП)

%

1.4.2: Стопа преживљавања
новооснованих предузећа у
већинском власништву жена по
секторима

%

Базна година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана вредност
у години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

Извештаји
31,7%
Министарства
привреде,
Привредне
коморе
Србије,
статистички
подаци РЗС,
базе АПР–а

2014.

32%

33%

34%

Извештаји
Непознато
Министарства
привреде,
Привредне
коморе
Србије,
статистички
подаци РЗС,
базе АПР–а

2021

/

Информације ће
бити доступне када
се реши питање
родне статитике у
овој области

Информације
ће бити
доступне
када се реши
питање родне
статитике у
овој области
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1.4.3: Стопа раста ММСПП у
већинском власништву жена по
секторима

%

Извештаји
Министарства /
привреде,
Привредне
коморе
Србије,статис
тички подаци
РЗС,
базе
АПР–а

2021

/

Информације ће
бити доступне када
се реши питање
родне статитике у
овој области

Информације
ће бити
доступне
када се реши
питање родне
статитике у
овој области

1.4.4: Стопа профитабилности
ММСПП у већинском
власништву жена по секторима

%

Извештаји
/
Министарства
привреде,
Привредне
коморе
Србије,
статистички
подаци РЗС,
базе АПР–а

2021

/

Информације ће
бити доступне када
се реши питање
родне статитике у
овој области

Информације
ће бити
доступне
када се реши
питање родне
статитике у
овој области

1.4.5: Број и врста стално
успостављених програма
подршке предузетништву жена

Број

Увид у
/
садржај
програма које
успостављају
актери
релевантни за
реализацију
мере

2021.

/

Информације ће
бити доступне када
се реши питање
родне статитике у
овој области

Информације
ће бити
доступне
када се реши
питање родне
статитике у
овој области

1.4.6: Проценат буџетских
средстава одвојен за подршку
предузетништву жена од
укупних средстава намњених
подршци предузетништву жена

%

Увид у
буџетске
планове и
извештаје о
потрошњи

/

2020.

/

40%

40%

1.4.7: Проценат учешћа жена у
секторима дигиталне,
циркуларне и зелене економије

%

Извештаји и
анализе
актера
задужених за

/

2021

/

Информације ће
бити доступне када
се реши питање
родне статитике у

Информације
ће бити
доступне
када се реши
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примену
мере, анализе
Координацион
ог тела за
родну
равноправнос
т, независне
процене и
извештаји
института,
ОЦД
1.4.8.: Удео ММСПП у
власништву жена у
високорастућим секторима

%

Извор финансирања мере

Извештаји
/
Министарства
привреде,
статистички
подаци РЗС,
базе АПР–а

Веза са програмским
буџетом

2021

/

овој области

питање родне
статитике у
овој области

Информације ће
бити доступне када
се реши питање
родне статитике у
овој области

Информације
ће бити
доступне
када се реши
питање родне
статитике у
овој области

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Родна анализа прописа

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Министарс

МРЗБСП

Четврти

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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који обликују
преудзетничко
пословање (паушалне
предузетнике/це и оне
који воде књиге) и начине
остваривања права на
породиљско, одсуство
ради неге детета и /или
родитељски додатак,
право за случај
незапослености и др.,

тво
привреде

Измена и допуна прописа
којима се уређује рад
Агенције за привредне
регистре као и област
праћења пословне
статистике те
усклађивање са
новоусвојеним законом о
родној равноправности

Министарс
тво
привреде

квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

1.200

АПР, РЗС,
НБС

Четврти
квартал
2022

Унапређење родне
Министарс
статистике кроз
тво
доношење одговарајуће
привреде
процедуре а у вези са
евиденцијом о кредитима
и финансијским
производима, као и
вођење евиденција о
учешћу у мерама
подршке привреди по
полу, величини пословног
субјекта, региону, итд.

Развојна
агенција
Србије и
регионалне
агенције
Покрајински
органи
ЈЛС
Народна
банка

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
18 и 20

450

Родна анализа
постојећих мера подршке
ММСПП и унапређење
мера из угла родне

МЉМПДД,
КТРР,
Универзитети
институти

Четврти
квартал
2023.
Активност

1.200

Министарс
тво
привреде

Буџет РС –
текући
трошкови
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равноправности

Удружења
послодаваца
Привредне
коморе
РАС
Регионалне
агенције

критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

Креирање посебног
програма подршке за
старт уп ММСПП у
већинском власништву
жена

Министарс
тво
привреде

Развојна
агецније
Србије и
регионалне
агенције
Покрајинске
институције
ЈЛС
Удружења
послодаваца
Фонд за
развој

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

Континуирано
спровођење посебног
програма подршке за
старт уп ММСПП у
већинском власништву
жена

Министарс
тво
привреде

Развојна
агецније
Србије и
регионалне
агенције

Четврти
квартал
2023

Покрајинске
институције

450

Средства могу
бити
процењена
након израде
посебног
програма из
претходне
активности

ЈЛС, Фонд за
развој
Удружења
послодаваца
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Креирање посебног
програма подршке за
развој и раст ММСПП у
већинском власништву
жена

Министарс
тво
привреде

Развојна
агецније
Србије и
регионалне
агенције
Покрајинске
институције
ЈЛС
Удружења
послодаваца,
Фонд за
развој

Континуирано
спровођење посебног
програма подршке за
развој и раст ММСПП у
већинском власништву
жена

Министарс
тво
привреде

Развојна
агецније
Србије и
регионалне
агенције

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

450

Средства могу
бити
процењена
након израде
посебног
програма из
претходне
активности

Покрајинске
институције
ЈЛС
Удружења
послодаваца,
Фонд за
развој
Креирање посебног
програма за повећано
учешће жена у
дигиталној, и циркуларној
економији и другим
областима које су
перспективне а видљива
је подзаступљеност
предузетница

Министарс
тво
привреде

МТТТ
Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја
Министарство
за заштиту
животне
средине

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

450
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Министарство
рударства и
енергетике
енергетике
Развојна
агецније
Србије и
регионалне
агенције
Покрајинске
институције
Удружења
послодаваца
Континуирано
спровођење посебног
програма за повећано
учешће жена у
дигиталној, и циркуларној
економији и другим
областима које су
перспективне а видљива
је подзаступљеност
предузетница

Министарс
тво
привреде

МТТТ
Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја
Министарство
за заштиту
животне
средине

Средства могу
бити
процењена
након израде
посебног
програма из
претходне
активности

Министарство
рударства и
енергетике
енергетике
Развојна
агецније
Србије и
регионалне
агенције
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Покрајинске
институције
Удружења
послодаваца
Израда предлога мера и
Министарс
активности које би
тво
помогле боље
привреде
балансирање пословног и
породичног живота

МРЗБСП
МЉМППДД
Универзитети
институ
Удружења
послодаваца

Први
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

Израда годишњег
извештаја о пословању
ММСПП у већиском
власништву жена као део
Годишњег извештаја о
пословању ММСПП за
2022.годину

Министарс
тво
привреде

РЗС
Агенција за
привредне
регистре

Четврти
Буџет РС –
квартал
текући
2023.
трошкови
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

Креирање подстицајних
мера за развој
иноватиних финансијских
пакета подршке
предузетништву жена
укључујући и гарантне
шеме како би се
повећала доступност
финансијама

Министарс
тво
привреде

Народна
банка
Комерцијалне
банке
Фонд за
развој РС

Први
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

1.200

1.200
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Информисање и
едукација са циљем
повећања учешћа
предузетница у јавним
набавкама

Министарс
тво
привреде

Управа за
јавне набавке
Покрајински
органи
Удружења
послодаваца
Републичка
комисија за
заштиту
права у
поступцима
јавних
набавки

Четврти
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

Креирање грант шеме за Министарс
развој пословне
тво
инфраструктуре која би
привреде
циљано укључивала и
жене као што су на
пример пословни
инкубатори и други
системи подршке, као и
подршка програмима
организација жена и
других ОЦД које су
посебно усмерене на
предузетничке активности
жена

РАС
Привредне
коморе
Регионалне
агенције
Удружења
послодаваца

Четврити
квартал
2022.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

Спровођење грант шеме
за развој пословне
инфраструктуре која би
циљано укључивала и
жене као што су на
пример пословни
инкубатори и други
системи подршке, као и
подршка програмима

РАС
Привредне
коморе
Регионалне
агенције
Удружења
послодаваца

Четврити
квартал
2023.

Министарс
тво
привреде

600

600

Средства могу
бити
процењена
након израде
грант шеме из
претходне
активности
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организација жена и
других ОЦД које су
посебно усмерене на
предузетничке активности
жена
Годишњи
састанак/конференција о
напретку у области
предузетништва жена

МЉМПДД

Министарство
привреде,
КТРР,
РАС
Регионалне
агенције
Покрајински
органи
Народна
банка
Комерцијалне
банке
Привредне
коморе
Управа за
јавне набавке
Удружења
послодавца
Удружења
предуезтница
Пословни
инкубатори
етц.

Четврти
квартал
2022-2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
20

2.086

2.086

Мера 1.5: Успостављање системске подршке за подстицање учешћа жена у друштвеним и технолошким иновацијама и повећању
користи од иновационе делатности
Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Период спровођења: 2021-2023.

Тип мере: Регулаторно-подстицајна и информативно едукативна
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 Закони и прописи у области иновационе делатности
 Интегрисање родне перспективе у све стратешке документе који се
односе на иновациону делатност
 Ревизија свих прописа који дефиниишу иновациону делатност и
препознавање и укључивање друштвених иновација

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана вредност
у последњој
години АП 2023

1.5.1: Број законских и
стратешких докумената за
развој друштвених иновација

број

Увид у садржај
законских и
стратешких
докумената,
анализа
уродњавања
законских и
стратешких
докумената за
развој
друштвених
иновација

/

2021

1

2

3

1.5.2: Степен уродњавања
области иновационе
делатности

%

Увид у садржај
законских и
стратешких
докумената,
анализа
уродњавања
законских и
стратешких
докумената за
развој
друштвених
иновација, РЗС
Жене и
мушкарци у
Републици

/

2021

30%

60%

100%
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Србији

1.5.3: Број програма обуке за
јачање родне компетенције
националног иновационог
система (скуп организација,
институција и њихових веза у
функцији генерисања,
дифузије и примене научних
знања) на свим нивоима

број

Извештаји о
ефектима
обука,
независне
процене и
анализе
капацитета
националног
иновационог
система

/

2021

1

1.5.4: Проценат жена у
заштити интелектуалне
својине и патената, по врсти
заштите

%

Извештаји и
подаци Завода
за
интелектуалну
својину

Овај податак
потребно да
унесе Завод
за заштиту
интелектуал
не својине

2020

/

1.5.5: Проценат жена у
иновационој делатности на
свим нивоима које имају
приступ буџетској подршци

%

Увид у
буџетска
планирања и
извештаје,
независне
анализе и
студије,
извештаји
Фонда за
иновациону
делатност

/

2021

/

3

5
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1.5.6. Број и врста програма
број
подршке друштвеним и
технолошким иновацијама који
посебно циљају жене

Програми
подршке

1
(СИПРУ
грант шема)

2021

2

2

2

1.5.1: Број законских и
стратешких докумената за
развој друштвених иновација

Увид у садржај
законских и
стратешких
докумената,
анализа
уродњавања
законских и
стратешких
докумената за
развој
друштвених
иновација

/

2021

1

2

3

Извор финансирања мере

број

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган
који
спроводи
активнос
т

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршета
к
активнос
ти

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

39

Покретање дијалога
за развој
институционалног
оквира за
укључивање жена и
девојака у
технолошке и
друштвене
иновације

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Фонд за
иновациону
делатност
Покрајинске
институције
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

Трећи
Буџет РС –
квартал
текући
2022.
трошкови
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

Интегрисање родне
перспективе у све
стратешке
документе који се
односе на
иновациону
делатност

Мин
просвете
и науке и
техноло
шког
развоја

Фонд за
иновациону
делатност
СИПРУ

Четврти
квартал
2023.

Ревизија свих
прописа који
дефинишу
иновациону
делатност и
препознавање и
укључивање
друштвених
иновација

Мин
просвете
и науке и
техноло
шког
развоја

СИПРУ

Четврти
квартал
2022

900

Креирање грант
шеме за повећање
учешћа жена и
девојака у
областима

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло

Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Фонд за

Трећи
квартал
2022.
Активнос
т

600

1.500
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истраживања и
развоја

шког
развоја

иновациону
делатност
Покрајинске
институције
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

Спровођење грант
шеме за повећање
учешћа жена и
девојака у
областима
истраживања и
развоја

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Фонд за
иновациону
делатност
Покрајинске
институције
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

Четврити
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

590.000

Родна анализа
постојећих програма
подршке
иновацијама

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Универзитет и
научни и
истраживачки
институти,
КТРР
Фонд за
иновациону
делатност
Друга
министарства
Министар без
портфеља
задужен за
иновације

Други
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

600
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Отклањање
постојећих баријера
за повећано учешће
жена у програмима
за подршку
иновацијама а на
основу родне
анализе

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Покрајинске
институције
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

Четврти
Буџет РС –
квартал
текућа средства
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

Успостављање
свеобухватне
евиденције о
иноваторима и
иноваторкама

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Фонд за
иновациону
делатност
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

Четврти
Буџет РС –
квартал
текућа средства
2022.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

Промоција
иноваторки у
друштву у функцији
позитивног примера
за девојчице

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Фонд за
иновациону
делатност
Универзитет и
научни и
истраживачки

Први
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере

3.540
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институти,
КТРР,
ОЦД
Инкубатори и
научно
технолошки
паркови

Повезано
поглављ
е: 7

Креирање грант
шема за
подстицање улагања
у иновације и у оним
секторима у којима
су жене на тржишту
рада и у
предузетништву
више заступљене

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

СИПРУ
Фонд за
иновациону
делатност
Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти
Организације
цивилног
друштва
Инкубатори и
научно
технолошки
паркови

Четврти
квартал
2022.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

Спровођење грант
шема за
подстицање улагања
у иновације и у оним
секторима у којима
су жене на тржишту
рада и у
предузетништву
више заступљене

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

СИПРУ
Фонд за
иновациону
делатност
Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Универзитет и
научни и

Четврти
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере

600

Средства могу
бити процењена
након израде
грант шеме из
претходне
активности
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истраживачки
институти
Организације
цивилног
друштва
Инкубатори и
научно
технолошки
паркови

Повезано
поглављ
е: 7

Информативно,
едукативне и
промотивне
активности за
подстицање жена и
девојака на учешће у
иновационој
делатности
повезаној са
дигиталном,
циркуларном и
зеленом економијом
кроз истраживачке
тимове као
стручњакиње, али и
као предузетнице у
овим областима

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Мин привреде
Мин
енергетике
Министарство
за трговину,
туризам и
телекомуника
ције
Министарство
пољопривред
е
Фонд за
иновациону
делатност,
КТРР

Други
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

2.000

Информативно,
едукативне и
промотивне
активности за
повећано учешће
жена у заштити
интелектуалне
својине и патената,
повећање знања и
информација о

Министа
рство
просвете
науке и
техноло
шког
развоја

Завод за
заштиту
ителектуалне
својине
Фонд за
иновациону
делатност
Универзитет и
научни и
истраживачки

Четврти
квартал
2023.

1.000
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заштити
интелектуалне
својине и
иновационој
делатности

институти

Информативно,
едукативне и
промотивне
активности за
повећано
укључивање жена и
девојака у научнотехнолошке паркове,
иновационе
инкубаторе и сличне
центре

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Министарство
привреде
Покрајиски
органи
Инкубатори и
научно
технолошки
паркови
Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

Други
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

2.000

Креирање грант
шеме за подршку
постојећим
мултидисциплинарн
им мрежама
иноваторки и
научница као и
подршку њиховом
раду и активностима

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

Универзитет и
научни и
истраживачки
институти

Први
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

450

Успостављање
континуираног
програма
финансирања
развоја, пилотирања

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло

Фонд за
иновациону
делатност
Министарства
Покрајински

Први
квартал
2023.
Активнос
т

Буџет РС –
текући
трошкови
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и скалирања
шког
иновативних
развоја
решења и производа
иноваторки у свим
секторима

органи

критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е:7

Израда
акредитованог
програма усмереног
на повећање родних
компетенција у
сектору науке и
технологије

МТТТ
МЉМПДД
Фонд за
иновацину
делатност
Универзитет и
институти
НАЈУ

Први
квартал
2023.
Активнос
т
критична
за
имплеме
нтацију
мере
Повезано
поглављ
е: 7

Министа
рство
просвете,
науке и
техноло
шког
развоја

300

Мера 1.6: Уродњавање јавних политика и законодавства у области предшколског и основношколског васпитања и образовања, јачање
капацитета свих релевантних актера и институција и подизања нивоа свести о значају остваривања родне равноправности.
Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања
Период спровођења: 2021-2023.

Тип мере: Регулаторно-подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Допуна Правилника о стандардима компетенција за професију
васпитача и његовог професионалног развоја (Број 110-00-571/2018-04
од 30. 8. 2018) у делу „Знања за рад у контексту различитости“
прописивањем компетенције која се тиче осетљивости на родну
неравноправност и способности родно одговорног приступа у васпитном
и образовном раду са децом.
 Допуна Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних
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сарадника („Сл. гласник“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и
48/2016) правилима којима се допуњује програм увођења у посао
наставника, васпитача и стручног сарадника и програм испита за
лиценцу темама из области родне равноправности људских права и
мањинских права и недискриминације, са посебним фокусом родну
равноправност.
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и
њиховог професионалног развоја
Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и
њиховог професионалног развоја
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника
Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство и њиховој
употреби

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана вредност
у последњој
години АП 2023

1.6.1: Број ревидираних
програма наставе и учења и
уџбеника из којих су уклоњени
родно засновани стереотипи,
дискриминаторни садржаји и
дискриминаторни језик.

број

Родна анализа
наставних садржаја
и уџбеника,
извештаји Завода
за унапређивање
образовања и
васпитања и
Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја, извештаји
Завода за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања.

/

2021.

/

20

40
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1 6.2: Број исхода и програма
наставе и учења који
афирмишу родну
равноправност и повећавају
видљивост женског доприноса
на нивоу предшколског и
основношколског васпитања и
образовања.

број

Родна анализа
/
исхода и програма
наставе и учења
Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја, Завода за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања и Завода
за унапређење
образовања и
васпитања.

2021.

/

10

20

1.6.3: Број програма стручног
усавршавања који укључују
унапређивање компетенција
запослених у образовању и
васпитању о сексуалном и
репродуктивном здрављу и
правима у основношколском
образовању.

број

Извештаји
1
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја
о спровођењу
програма
образовања о
сексуалном и
репродуктивном
здрављу, на
годишњем нивоу.

2021.

/

5

10

1.6.4: Број подзаконских аката
за предшколско и
основношколско образовање
који укључују унапређивање
компетенција запослених у
образовању и васпитању у
области родне
равноправности.

број

Увид у садржај
подзаконских аката.

2021.

/

2

4

/
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1.6.5: Број запослених у
предуниверзитетском
образовању који су похађали
обуке у области родне
равноправности, разврстано
по полу, нивоу образовања,
школској управи/региону.

број

Извештаји и
евалуације ефеката
обука, које
припремају
реализатори и
Завод за
унапређење
образовања и
васпитања.

/

2021.

/

100

200

1.6.6: Број акредитованих
обука у области родне
равноправности.

број

Увид у садржај
4
каталога
акредитованих
програма за стручно
усавршавање
запослених у
образовању, на
годишњем нивоу;
извештаји Завода
за унапређење
образовања и
васпитања о
реализованим обука
на годишњем нивоу.

2021.

/

3

6

1.6.7: Број одраслих жена из
осетљивих група које су
укључене у програм
функционалног основног
образовања одраслих
(ФООО).

број

Извештај
Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја.

2021.

/

100

200

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

/

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
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Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Допуна Правилника о
стандардима
компетенција за
професију васпитача и
његовог професионалног
развоја

Орган који
спроводи
активност

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја

Oргани
партнери у
спровођењ
у
активности

Рок за
завршетак
активности

Четврти
квартал
2022
Активност
критична за
имплемента
цију мере

Извор
Веза са
финансира програмским
ња
буџетом

Укупна процењена финансијска средства
по изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

300

Повезана
поглавља:
23 и 26.
Допуна Правилника о
дозволи за рад
наставника, васпитача и
стручних сарадника

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја

Четврти
квартал
2022
Активност
критична за
имплемента
цију мере

300

Повезана
поглавља:
23 и 26.
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Израда акредитованих
програма обуке за јачање
компетенција запослених
у предшколским и
основношколским
образовно васпитним
установама у домену
родне равноправности,
људских права,
дискриминације и
вишеструке
дискриминације за
интегрисање родне
перспективе у процес
образовања

Министартсво
просвете, науке
и технилошког
развоја

Израда студија и анализа
ради идентификације
родно стереотипних и
дискриминаторних
садржаја у програмима и
уџбеницима у основном
образовању

Министартво
просвете, науке
и технилошког
развоја

Завод за
унапређењ
е
образовањ
аи
васпитања
, локалне
самоуправ
е, СКГО

Четврти
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична за
имплемента
цију мере
Повезана
поглавља:
23 и 26.

Завод за
напређење
образовањ
аи
васпитања
Завод за
вредновањ
е
квалитета
образовањ
аи
васпитања
КТРР
Повереник
за заштиту
равноправ
ности
Тим за
социјално
укључива
ње и

Континуира
но до краја
2023.
Активност
критична за
имплемента
цију мере

9.450

9.450

Повезана
поглавља:
23 и 26.
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смањење
сиромаштв
а
ОЦД
Израда плана за
припрему нових исхода и
програма наставе и
учења за основне школе
са садржајима који
афирмишу људска и
мањинска права и
недискриминацију, са
фокусом на основе родне
равноправности и
повећавају видљивост
женског доприноса науци
и култури

Министартсво
просвете, науке
и технилошког
развоја

Министарт
сво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог
КТРР
Повереник
за заштиту
равноправ
ности

Трећи
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемента
цију мере

2.400

Повезана
поглавља:
23 и 26

Тим за
социјално
укључива
ње и
смањење
сиромаштв
а
ОЦД
Организовање
летње/зимске школе за
наставнике/це основних
школа о родној
равноправности и начину
интегрисања родне
перспективе у наставни
процес

Министартсво
просвете, науке
и технилошког
развоја

Министарт
сво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог,
локалне
самоуправ

Континуира
но до краја
2023.
Повезана
поглавља:
23 и 26

3.668,3

3.668,3
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е, КТРР,
ОЦД,
СКГО

Мера 1.7: Уродњавање јавних политика и законодавства у области средњег образовања и васпитања, јачање капацитета свих
релевантних актера и институција, подизање нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и промоција инклузивног
родно сензитивног доживотног учења
Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Период спровођења: 2021-2023.

Тип мере: Информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Допуна Правилника о стандардима комептенеција за професију
наставника и њиховог професионалног развоја („Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 5/2011) у делу „Компетенције за подршку
развоју личности ученика“, прописивањем комепетенције која се тичу
подстицања ученика на уважавање принципа родне равноправности и
родно одговорног понашања.
 Допуна Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о
њиховој употреби („Сл. гласник“, бр. 42/2016 и 45/2018) стандардима
који се тичу захтева у погледу афирмације људских и мањинских права
и укључености садржаја везаних за родну равноправност, повећања
видљивости осетљивих друштвених група и употребе родно осетљивог
језика.

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере Извор провере

1.7.1: Број исхода програма
број
наставе и учења са
садржајима који афирмишу
родну равноправност и
повећавају видљивост женског
доприноса у науци и култури.

Родна анализа
исхода
програма
наставе и
учења,
извештаји

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана вредност
у последњој
години АП 2023

/

2021.

/

10

20
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Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја и
Завода за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања.
1.7.2: Број ревидираних
број
уџбеника за средње школе
ради елиминисања родних
стереотипа, дискриминаторних
садржаја и дискриминаторног
језика.

Родна анализа /
наставних
садржаја и
уџбеника,
извештаји
Завода за
унапређивање
образовања и
васпитања,
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја и
извештаји
Завода за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања.

2021.

/

10

20

1.7.3: Број садржаја о
сексуалном и репродуктивном
здрављу и правима, као
обавезних у програмима
средњих школа.

Извештаји
/
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја о
спровођењу
програма
образовања о

2021.

/

2

5

број
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сексуалном и
репродуктивно
м здрављу у
средњим
школама, на
годишњем
нивоу.
1.7.4: Број информисаних
младих жена и младих мајки,
које су напустиле образовање
о могућностима наставка
образовања.

број

Извештаји и
/
евалуације
ефеката; увид у
информативни
материјал
(штампани,
видео, аудио,
дигитални),
повратна
информација
од младих жена
(анкета о
задовољству
корисница).

1.7.5: Удео девојчица и дечака
у образовним профилима у
којима учествују испод 40%.

%

1.7.6: Обухват девојчица и
дечака из осетљивих група
(Рома/Ромкиња,
девојчица/дечака са
инвалидитетом) са средњим
образовањем заснованим на
начелима доступног
инклузивног образовања.

%

2021.

/

150

300

Извештаји
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја,
статистички
подаци РЗС

Трогодишње 2021.
средње
стручно
Образовање25%
девојчица

/

Повећање за
2%

Повећање за 5%

Извештаји
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја, МИЦС
подаци.

33%
2021.
заступљенос
т девојчица у
инклузивном
образовању;
Стопа уписа
у средње
школе: деца

/

34% обухват у
инклузивном
образовању;
50% девојчица
из ромских
насеља
уписаних у
средње школе

35% обухват у
инклузивном
образовању; 51%
девојчица из
ромских насеља
уписаних у
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из ромских
насеља 61%,
од тога
49,5% су
девојчице

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

средње школе

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Допуна Правилника о
стандардима
комептенеција за
професију наставника и
њиховог професионалног
развоја

Орган који
спроводи
активност
Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности
Четврти
квартал
2022
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства
по изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

300

Повезана
поглавља:
23 и 26.
Допуна Правилника о
стандардима квалитета
уџбеника и упутство о
њиховој употреби

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк

Четврти
квартал
2022
Активност
критична за

300
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ог развоја

имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 26.

Израда студија и анализа
ради идентификације
родно стереотипних и
дискриминаторних
садржаја у програмима и
уџбеницима у
средњешколском
образовању

Министарт
во
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Завод за
Континуира
напређење
но до краја
образовања 2023.
и васпитања
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

13.650

13.650

Повезана
поглавља:
23 и 26.
Израда плана за
припрему нових исхода и
програма наставе и
учења за средње школе
са садржајима који
афирмишу људска и
мањинска права и
недискриминацију, са
фокусом на основе родне
равноправности и
повећавају видљивост
женског доприноса науци
и култури

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Министартс
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог
КТРР
Повереник
за заштиту
равноправн
ости

Трећи
картал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

2.400

Повезана
поглавља:
23 и 26

Тим за
социјално
укључивање
и смањење

57

сиромаштва
ОЦД
Израда акредитованих
програма обуке за јачање
компетенција запослених
у средњим школама у
домену родне
равноправности, људских
права, дискриминације и
вишеструке
дискриминације посебно
друштвено осетљивих
група за интегрисање
родне перспективе у
процес образовања

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Увођење садржаја о
репродуктивном здрављу
и сексуалном
образовању, укључујући и
питања родних односа,
родних улога и
одговорног сексуалног
понашања, као обавезних
у програмима основних и
средњих школа

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Организовање програма
рада са дечацима,
младићима и
мушкарцима на
одговорности и улози у
чувању репродуктивног
здравља и употребе
контрацепције

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Завод за
Чевтрти
Буџет РС –
унапређење квартал
текући
образовања 2022.
трошкови
и васпитања
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 26.
Завод за
Континуира Буџет РС –
унапређење но до краја текући
образовања 2023.
трошкови
и васпитања
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 26.
Министарст Континуира
во здравља, но до краја
КТРР,
2023.
ОЦД
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

11.421

11.421
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Повезана
поглавља:
23 и 26.
Организовање
летње/зимске школе за
наставнике/це средњих
школа о родној
равноправности и начину
интегрисања родне
перспективе у наставни
процес

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Министартс
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог,
КТРР,ОЦД

Континуира
но до краја
2023.

Активности информисања
младих жена/мајки о
могућностима наставка
образовања

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

КТРР
ОЦД, НСЗ

Континуира
но до краја
2022.

3.668,3

3.668,3

Повезана
поглавља:
23 и 26

503

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 26

Активности подстицања
младих жена/мајки за
наставак
образовања/завршетак
школовања путем
стипендирања

Министарт
сво
просвете,
науке и
технилошк
ог развоја

Министартс
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

Континуира
но до краја
2023.

5.900

5.900

Активност
критична за
имплемент
ацију мере

Локалне
самоуправе, Повезана
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КТРР, НЗС

поглавља:
23 и 26

Мера 1.8: Уродњавање јавних политика и законодавства у области образовања и науке, јачање капацитета свих релевантних актера и
институција, подизања нивоа свести о значају остваривања родне равноправности и успостављање једнаких могућности за каријерно
напредовање запослених жена и мушкараца
Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Период спровођења: 2021-2023.

Тип мере: Регулаторно-подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник
РС", број 13 од 28. фебруара 2019) прописивањем дужности
високошколских установа да: систематски прате квалитет уџбеника с
аспекта поштовања и промоције родне равноправности, да усвоје
акциони план за остваривање родне равноправности и да обезбеде
едукацију студената/студенткиња о родној равноправности, кроз
наставне садржаје или путем радионица, курсева и сл.
 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских
програма („Службени гласник РС", бр. 13/ 2019, 1/2021 и 19/ 2021) у делу
који се односи на компетенције дипломираних студената/студенткиња
прописивањем да је способност разумевања и примене принципа родне
равноправности једна од општих компетенција које студенти/студентиње
стичу савладавањем студијског програма основних струковних и
академских студија, као и дужности високошколских установа да
одговарајућим уписним мерама раде на превазилажењу хоризонталне
полне сегрегацију у високом образовању.
 Правилник о листи стручних, академских и научних назива ("Службени
гласник РС", бр. 53/ 2017, 114/ 2017, 52/ 2018, 21/ 2019)
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Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана вредност
у последњој
години АП 2023

1.8.1: Број подзаконских аката
који садрже родно осетљиве
стандарде и поступке за
акредитацију студијских
програма и високошколских
установа

број

Увид у
подзаконске
акте за
акредитацију
студијских
програма и
високошколски
х установа.

/

2021.

/

2

4

1.8.2: Удео жена и мушкараца,
студенткиња и студената, на
високошколским установама
на којима су мање
заступљени, разврстано по
региону, универзитетима,
степену високошколског
образовања.

%

Извештаји
универзитета,
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја о упису;
извештаји са
подацима
високошколски
х установа на
годишњем
нивоу.

57%
2021.
усписаних
студената су
жене;
44%
дипломиран
их
студентиња
у подручју
информацио
них и
комуникацио
ним
технологијам
а
Од којих
39%дипломи
раних
студенткиња
у области
инжињерств
а,
производње
и
грађевинарс

/

Повећање за
2% уписаних
студенткиња, и
дипломираних
студенткиња у
областима
информационо
комуникационих
технологија,
инжињерства,
производње и
грађевинарства

Повећање за 5%
уписаних
студенткиња, и
дипломираних
студенткиња у
областима
информационо
комуникационих
технологија,
инжињерства,
производње и
грађевинарства
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тва

1.8.3: Број студенткиња и
студената на родним
студијама чије се образовање
финансира из буџета.

Извештаји
/
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја о упису.

2021.

/

20

30

1.8.4: Број студија и анализа у број
којима су утврђени и
кориговани родно стереотипни
и дискриминаторни садржаји у
силабусима и универзитетским
уџбеницима.

Преглед
студија и
анализа на
годишњем
нивоу.

/

2021.

/

5

10

1.8.5: Број научно–
истраживачких пројеката у
области родне
равноправности

Извештаји
научних
института,
високошколски
х установа,
Националног
савета за
високо
школство.

2

2021.

/

3

3

Извор финансирања мере

број

број

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
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Назив активности:

Допуна Правилника о
стандардима за
самовредновање и
оцењивање квалитета
високошколских
установа и студијских
програма

Орган који
спроводи
активност
Национални
савет за
високо
образовање

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

Четврти
Буџет РС –
квартал
текући
2022
трошкови
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25

Допуна Правилника о
стандардима и
поступку за
акредитацију студијских
програма

Национални
савет за
високо
образовање

Четврти
Буџет РС –
квартал
текући
2022
трошкови
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25

Иницирање рада на
дефинисању родно
сензитивних стручних,
академских и научних
назива утврђених
Правилником о листи
стручних, академских и
научних назива

Национални
савет за
високо
образовање

Институт за Четврти
Српски језик квартал
САНУ
2022

Буџет РС –
текући
трошкови
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Спровођење научних
истраживања у области
родне равноправности
као приоритетних тема
истраживања у области
друштвених и
хуманистичких наука у
оквиру програма
основних и
примењених
истраживања од јавног
интереса за РС

Министартсв
о просвете,
науке и
технилошког
развоја

Увођење квота за
финансирање научних
истраживања у области
родне равноправности
у оквиру програма
основних и
примењених
истраживања од јавног
интереса за РС

Министартсв
о просвете,
науке и
технилошког
развоја

Национални
савет за
високо
образовање
,
Научни
институти,
Фонд за
науку РС

Континуира Буџет РС –
но до краја текући
2023.
трошкови
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25

Национални
савет за
високо
образовање
,
Научни
иститути,
Фонд за
науку РС

Други
квартал
2023.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25

Припрема критеријума
за вредновање научно
истраживачких
пројеката којима се
прописује
заступљеност родне
перспективе и родни
баланс приликом
рангирања пројеката и
одлучивања о
финансирању

Министартсв
о просвете,
науке и
технилошког
развоја

Национални
савет за
високо
образовање
,
Научни
институти,
Фонд за
науку РС

Континуира Буџет РС –
но до краја текући
2022.
трошкови
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
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истраживања у оквиру
програма основних и
примењених
истраживања од јавног
интереса за РС
Спровођење конкурса
за финансирање
научно-истраживачких
пројеката у области
родне равноправности

23 и 25

Министартсв
о просвете,
науке и
технилошког
развоја

Национални
савет за
високо
образовање
, научни
институти,
Фонд за
науку РС,
КТРР.

Континуира
но до краја
2023.

5.900

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25

Израда студија и родно
сензитивних анализа
садржаја силабуса и
универзитетских
уџбеника

Министартсв
о просвете,
науке и
технилошког
развоја

Национални
савет за
високо
образовање
, научни
институти,
Фонд за
науку РС,
универзитет
и у РС,
КТРР,
Повереник
за заштиту
равноправн
ости,
ОЦД

Континуира
но до краја
2023.

12.000

12.000

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25
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Израда студија и
родних анализа за
утврђивање
заступљености
посебног наставног
предмета Студије рода
у студисјким
програмима

Министартсв
о просвете,
науке и
технилошког
развоја

Национални
савет за
високо
образовање
, научни
институти,
универзитет
и у РС,
КТРР,
Повереник
за заштиту
равноправн
ости, ОЦД

Трећи и
четврти
квартал
2023.

1.200

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 25

Посебан циљ 2. Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као претпоставка развоја и безбедног
друштва
Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљaна
вредност у
години 2021

Циљaна
вредност у
години 2022

Циљaна вредност
у последњој
години АП 2023

Индекс родне
равноправности у домену
моћи.

Вредност
индекса

РЗС: Индекс
родне
равноправности
у домену моћи

37,3

2018.

37,3

/

Индекс родне
равноправности у
домену моћи за
2020.

Обезбеђена владавина
права кроз несметану
примену
антидискриминаторних
закона и политика ради
постизања одрживог развоја
и приступа правди за све.

Делимична/пот
пуна примена

Извештаји
Делимична
међународних
примена
тела за људска
права, извештаји
надлежних
министарстава и
независних
механизама и
тела, анализе и

2020.

Делимична
примена

Делимична
примена

Потпуна примена
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истраживања
% грађана и грађанки који су
били дискриминисани због
неког личног својства и %
грађана и грађанки који нема
поверења у рад независних
институција.

%

Извештаји
25%; 34%
међународних
тела за људска
права, извештаји
надлежних
министарстава и
независних
механизама и
тела,
истраживања и
анализе

2020.

25%, 34%

24%, 33%

24%, 33%

Заступљеност жена у
систему безбедности (МО и
ВС, МУП)

%

Извештаји
22,94% МО
Министарства
и ВС; 26%
одбране и Војске МУП
Србије о
примени НАП
1325, Независни
извештаји о
примени НАП
1325

2020.

22,94%, - 26%

23%, - 27%

23%, - 27%

Индекс родне
равноправности за
сателитски домен насиља

Вредност
индекса

Индекс родне
равноправности
за Републику
Србију

2018.

Нешто више од /
петине жена са
навршених 15
година
доживело
физичко и/или
сексуално
насиље било од
стране
партнера или
других особа.

Нешто
више од
петине
жена са
навршених
15 година
доживело
физичко
и/или
сексуално
насиље
било од

Индекс родне
равноправности
за сателитски
домен насиља за
2020.8

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и
вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023 години, обзиром да се објављују двогодишње.
8
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стране
партнера
или других
особа.

Мера 2.1: Успостављање институционалних претпоставки и нормативних гаранција за владавину права, једнаке могућности приступа
правди и обезбеђивање ефикасне и делотворне заштите људских права и родне равноправности
Институција одговорна за реализацију: Министарство правде.
Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна и информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:









Измене закона о судовима
Измене закона о судијама
Измене закона о јавном тужилаштву
Измене закона о Високом савету судства
Измене закона о Државном већу тужилаца
Измене закона о седиштима и подручјима судова и тужилаштава
Измене прописа у циљу установљавања доступних и делотворних
инструмената за ефикасну заштиту права жртава родно заснованог
насиља и насиља у породици, тортуре и нечовечног или понижавајућег
поступања и трговине људима, посебно за вишеструко дискриминисане
групе у складу са међународним стандардима:
А) Измене закона о бесплатној правној помоћи (члан 4 и члан 9)
Б) Измене закона о адвокатури (члан 73)
Ц) Измене закона о судским таксама (чланови 9 до 21)
Д) Измене Јавнобележничких тарифа (члан 17а)
- Ускладити процесне законе са Законом о бесплатној правној помоћи
како би се отклонили недостаци утврђени током иницијалног
периода спровођења закона. Ово је и обавеза предвиђена Акционим
планом за Поглавље 23: Правосуђе и основна права.
- Ускладити прописе и подзаконска акта у области правосуђа са Законом о
родној равноправности: Правилник о изради и спровођењу плана
управљања ризицима и извештавању (члан 21,ст.2), Правилник о
извештавању о примени АП за родну равноправност (члан 17), Посебне
мере (члан 10), статистика о запосленима и извештавање (члан 65 и 66),
судска статистика и извештавање (члан 65 ст.1 тачке 12,16,17 и 18),
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статистика о корисницима бесплатне правне помоћи и извештавање (члан
65,ст.1 тачка 15), уродњавање и усвајање планова/програма рада органа
јавне власти и извештавање (члан 16), обрасци за евидентирање података
(члан 65, ст.3 и 4).
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере

2.1.1: Број усвојених или
измењених прописа који
регулишу независност
судства, самосталност
тужилаштва, бесплатну
правну помоћ, доступне и
делотворне инструменте за
ефикасну заштиту права у
складу са међународним
стандардима ЕУ, УН, СЕ

број

2.1.2: Број корисника услуге
бесплатне правне помоћи,
разврстано по полу, и основу
захтева за добијање услуге,
на годишњем нивоу

број

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

Увид у усвојене /
или измењене
прописе
и
њихову
усклађеност са
међународним
стандардима
(ЕУ, УН, СЕ),
Екс-пост
анализа
усклађености са
међународним
стандардима

2021.

/

5

5

Увид у измене
закона и
подзаконских
аката;
извештаји
пружалаца
бесплатне
правне помоћи
и подршке,
разврстани по
полу,
територијалној
припадности,
оптерећености

2021.

/

7.000
поднетих
захтева, 6.000
одобрених

7.200
подентих
захтева/6.200
одобрених

6.883 поднета
захтева за
бесплатну
правну помоћ,
5.367
одобрених
захтева, 954
корисници
упућени
адвокатима;
19.395
бесплатних
правних
савета,
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и извештаји
Министарства
правде.

9.745 опште
правно
информисање,
1.913 помоћи у
састављању
формулара.
3.390
пружалаца
бесплатне
правне помоћи
(155 ЈЛС, 3213
адвокати,22
ОЦД)
92 пружаоца
бесплатне
правне
подршке (45
медијатори/
посредници у
решавању
спорова,17
јавни
бележници и
30 ОЦД).

2.1.3: Број пружалаца
бесплатне правне помоћи,
разврстаних по броју и типу
oвe помоћи, и територијалној
распоређености

број

Регистар
пружалаца
бесплатне
правне помоћи
и бесплатне
правне
подршке,
извештаји
Министарства
правде на
годишњем
нивоу, увид у
законе и
подзаконске
акте,
истраживања и
анализе

2.1.4: Број аката којима се
обезбеђује приступ правди и
правичном суђењу, и
унапређује ефикасност
институција у заштити права
у складу са међународним
стандардима и прописима

број

Увид у
/
усклађене акте
о организацији
и уређењу
институција;
обједињене
анализе,
студије и
евалуације
института, ОЦД,
Координационог
тела за родну

2021.

/

3500 БП
помоћ
100 БП
подршка

3500 БП
помоћ
100 БП
подршка

2021.

/

3

3
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равноправност
и Министарства
за људска и
мањинска права
и друштвени
дијалог.
2.1.5: Број аката којима се
обезбеђују стандарди и
право на приступ правди и
правичном суђењу,
приступачност судова и
тужилаштава, посебно
друштвено осетљивим
групама како би се осигурала
делотворна и ефикасна
заштита права.

број

Увид у
подзаконске
акте и јавне
политике;
извештаји
Министарства
правде о
обезбеђивању
стандарда
доступности и
судова и
тужилаштва;
исатраживања,
независни
извештаји,
студије и
евалуације
института, ОЦД
које раде са
друштвено
осетљивим
групама;
извештаји
Високог савета
судства и
Државног већа
тужилаца, Екс,
пост анализа
усклађености
норми са
међународним

8

2021.

/

10

10
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стандардима.

2.1.6: Број обучених
професионалаца/ки из
области правосуђа и
адвокатуре на теме
остваривања и заштите
људских права,
антидискриминационог
законодавства и родне
равноправности, посебно
права друштвено осетљивих
група,разврстано по полу,
територијалној припадности,
типу институције

број

2.1.7: Проценат обучених
%
професионалаца и
професионалки који имају
унапређена знања и вештине
везане за заштиту људских
права, посебно права
друштвено осетљивих група,
антидискриминационо
законодавство и родну
равноправност

Извештаји и
300
евалуације
ефеката
различитих
типова обука на
теме
остваривања и
заштите
људских права
и родне
равноправности
; извештаји
Правосудне
академије и
Адвокатске
коморе Србије о
реализованим
обукама, Јавно
бележничке
коморе, службе
правне помоћи
у ЈЛС.

2020.

/

400

400

Извештаји и
20%
евалуације
ефеката
различитих
врста обука на
теме
остваривања и
заштите
људских права
и родне
равноправности

2020.

/

30%

40%
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, улазни и
излазни
упитници.
2.1.8: Број информативних
јавних кампања о
остваривању и заштити
људских права и родне
равноправности као и
заштити од дискриминације

број

Извор финансирања мере

Информативни /
материјали
(штампани,
аудио,
видео,
дигитални),
покривеност и
утицај кампања
на
ширу
јавност,
резултати
испитивања
јавног мњења,
медијски
извештаји.

Веза са програмским
буџетом

2021.

/

1

1

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
Веза са
финансирања програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Измена нормативног
оквира у циљу
обезбеђења владавине
права и пруступа правди:
-Измене закона о
судовима
-Измене закона о
судијама
-Измене закона о јавном
тужилаштву
-Измене закона о
Високом савету судства
-Измене закона о
Државном већу тужилаца
-Измене закона о
седиштима и подручјима
судова и тужилаштава
-Измене прописа у циљу
установљавања
доступних и делотворних
инструмената за
ефикасну заштиту права
жртава родно заснованог
насиља и насиља у
породици, тортуре и
нечовечног или
понижавајућег поступања
и трговине људима,
посебно за вишеструко
дискриминисане групе у
складу са међународним
стандардима:
А) Измене закона о
бесплатној правној
помоћи (члан 4 и члан 9)
Б) Измене закона о
адвокатури (члан 73)
Ц) Измене закона о

Министарст
во правде

МЉМПДД,
КТРР,
Касациони
суд, РЈТ,
Службе
бесплатне
правне
помоћи у
ЈЛС

Први
квартал
2023.

Буџет РС –
текући
трошкови
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судским таксама (чланови
9 до 21)
Д) Измене
Јавнобележничких
тарифа (члан 17а)
- Ускладити процесне
законе са Законом о
бесплатној правној
помоћи како би се
отклонили недостаци
утврђени током
иницијалног
периода спровођења
закона. Ово је и обавеза
предвиђена Акционим
планом за Поглавље 23:
Правосуђе и основна
права.
- Ускладити прописе и
подзаконска акта у
области правосуђа са
Законом о родној
равноправности:
Правилник о изради и
спровођењу плана
управљања ризицима и
извештавању (члан
21,ст.2), Правилник о
извештавању о примени
АП за родну
равноправност (члан 17),
Посебне мере (члан 10),
статистика о запосленима
и извештавање (члан 65 и
66), судска статистика и
извештавање (члан 65
ст.1 тачке 12,16,17 и 18),
статистика о корисницима
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бесплатне правне помоћи
и извештавање (члан
65,ст.1 тачка 15),
уродњавање и усвајање
планова/програма рада
органа јавне власти и
извештавање (члан 16),
обрасци за евидентирање
података (члан 65, ст.3 и
4).
Припрема годишњих
извештаја о: запосленима
у судовима и
тужилаштвима, судској
статистици, корисницима
бесплатне правне помоћи
и примени АП за родну
равноправност, у складу
са Законом о родној
равноправности

Министартс
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

Израда инструктивних
материјала и помоћних
алата за примену
обавеза прописаних
законом о родној
равноправности

Министарст
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во правде,
Касациони
суд, РЈТ,
РЗС,
службе
бесплатне
правне
помоћи у
ЈЛС,

Четврти
квартал
2023.

КТРР,
Министарст
во
правде,суд
ови и РЈТ,
ОЦД

Први и други
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична за
имплементац
ију мере
Повезана
поглавља: 23
и 24
3.600

Активност
критична за
имплементац
ију мере
Повезана
поглавља: 23
и 24
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Успостављање
континуираног и
систематског праћења
примене прописа и мера
у области родне
равноправности

Министарст
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во
правде,суд
ови и РЈТ,
службе
беплатне
правне
помоћи у
ЈЛС, ОЦД

Континуиран Буџет РС –
о током 2022- текући
2023.
трошкови

Измена садржаја
Министартс
програма редовних
во правде
годишњих обука
запослених у правосуђу и
обука за стицање
лиценци лица за рр, у
циљу укључивања родне
равноправности и
антидискриминационог
законодавтсва, праксе
судова, Уставног суда и
Европског суда за људска
права, као и права
друштвено осетљивих
група

КТРР,
Правосудна
академија,
Адвокатска
комора,
Јавнобележ
ничка
комора,
Национала
н академија
за јавну
управу,
ОЦД које
раде са
друштвено
осетљивим
групама.

Први квартал
2022.

Организовање обука за
професионалце/ке
запослене у правосуђу и
службама подршке
(судије/нице,
тужиоце/тељке,
адвокате/ице, запослене

Министарст
во правде,
КТРР,
Правосудна
академија,
Националн
а академија

Континуиран Буџет РС –
о током 2022- телући
2023.
трошкови

Министарст
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

Активност
критична за
имплементац
ију мере
Повезана
поглавља: 23
и 24
3.000

Активност
критична за
имплементац
ију мере
Повезана
поглавља: 23
и 24

Активност
критична за
имплементац
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у службама бесплатне
правне помоћи у ЈЛС) за
унапређење знања о
родној равноправности и
антидискриминационом
законодавству, заштити
права, посебно права
друштвено осетљивих
група

Организовање јавних
кампања за промовисање
владавине права, родне
равноправности, приступу
правди, надлежностима
институција у пружању
заштите од родно
засноване
дискриминације и родно
заснованог насиља

Министарст
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

за јавну
управу,
Адвокатске
коморе,Јав
но
бележничка
комора,
службе
бесплатне
правне
помоћи у
ЈЛС, ОЦД
које раде са
друштвено
осетљивим
групама

ију мере

Министарст
во правде,
КТРР, РЈТ,
Повереник
забзаштиту
равноправн
ости,
Заштитник
грађана,
Покрајински
заштитник
грађанаомбудсман,
локални
омбудсман
и, ОЦД које
раде са
друштвено
осетљивим
групама

Континуиран
о током 20222023.

Повезана
поглавља: 23
и 24

1.180

1.180

Активност
критична за
имплементац
ију мере
Повезана
поглавља: 23
и 24
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Организовање јавних
догађаја, трибина,
конференција, јавних
слушања, дебата о
родној равноправности,
родним стереотипима и
предрасудама и значају
њиховог превазилажења,
људским правима и
владавини права и
значају ових питања за
развој друштва и
свакодневни живот
грађанки и грађана
Србије

Министарст
во за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министартс
во културе
и
информиса
ња, медији
који се
финансирај
у из буџета
на свим
нивоима,
ОЦД

Континуиран
о током 20222023.

2.000

2.000

Активност
критична за
имплементац
ију мере
Повезана
поглавља: 23
и 24

Мера 2.2: Унапређена безбедност жена у миру, конфликту и постконфликтном опоравку друштва, кризним и ванредним ситуацијама,
кроз интегралну примену Резолуције 1325 СБ УН–Жене, мир и безбедност у Републици Србији
Институција одговорна за реализацију: Министарство одбране
Период спровођења: 2021-2023.

Тип мере: Регулаторно-подстицајна, и информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

- Усвојити Трећи Национални акциони план за примену Резолуције СБ УН
1325 „ Жене, мир, безбедност “за период 2022- 2025.
- Законски и подзаконски акти у области одбране и безбедности усклађени
са нормама закона о родној равноправности (област 5. Родна
равноправност у области одбране и безбедности)
- Измена законских прописа и подзаконских аката у вези кошишћења и
поседовања ватреног оружја у контексту сукоба, кризним и ванредним
ситуацијама

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023
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2.2.1. Број усвојених или
измењених прописа којима се
регулише родна равноправност
у области одбране и
безбедности на свим нивоима
власти

број

Увид у
Други НАП за
2021.
усвојене или примену РСБ УН
измењене
1325
прописе и
њихову
усклађеност
са
међународн
им
стандардим
а (ЕУ, УН,
СЕ), усвојен
НАП 1325,
ЛАП–ови за
родну
равноправно
ст и ЛАП–
ови за
безбедност.

/

Усвојен Трећи
Усвојен Трећи
НАП за примену НАП за
РСБ УН 1325
примену РСБ
УН 1325

2.2.2. Број/проценат жена које
равноправно учествују у свим
областима у вези са миром и
безбедношћу, активностима у
вези са спречавањем и
решавањем сукоба,
постконфликтним, кризним и
ванредним ситуацијама на
националном и локалном нивоу

Број/%

Извештаји
МО и ВРС
Политичког
22,94%
савета
МУП 26%
Владе,
Оперативног
тела Владе,
Комисије за
праћење
спровођења
НАП-а,
Аналитичке
групе МО о
примени
НАП 1325,
Извештаји
ресорних
институција,
КТРР.

/

МО и ВРС
24%
МУП
27%

2020.

МО и ВРС
25%
МУП
28%
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2.2.3. Број именованих особа од
поверења, саветника/ца за
спровођење НАП-а,
саветника/ца за род у свим
цивилним и војним мисијама УН
и ЕУ

број

2.2.4. Број одржаних обука и
број
број обучених особа од
поверења, саветника/ца за
спровођење НАП-а,
саветника/ца за род у свим
цивилним и војним мисијама о
родно заснованом насиљу и
примени антидискриминационог
законодавства

Извештаји
Политичког
савета
Владе,
Оперативног
тела Владе,
Комисије за
праћење
спровођења
НАП-а,
Аналитичке
групе МО о
примени
НАП 1325,
Извештаји о
примени
НАП 1325.

1 саветница за
спровођење
НАП 1325

2021.

/

/

1 саветница за
спровођење
НАП 1325

Особе од
поверења
изабране у свим
јединицама МО
и ВРС

70 Особа од
поверења у
свим
јединицама
МО и ВРС

79 жена у
мировним
мисијама

85 жена у
мировним
мисијама

Извештаји
4 семинара/
са
87 особа
реализовани
х обука,
евалуације
ефеката
обука на
годишњем
нивоу,
евалуације
дугорочних
ефеката и
примене
знања и
вештина са
обука,

2021.

/

2семинара/50
особа

2семинара/50
особа
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2.2.5. Број обука и број
представника из сектора
правосуђа, одбране и
безбедности који су похађали
обуке за реформу сектора
безбедности, разоружање и
реинтеграцију, хуманитарну
помоћ, добру управу, људска
права и транзициону правду.

број

Извештаји
Аналитичке
групе МО о
примени
НАП 1325;
Извештаји
ресорних
институција,
Извештаји о
примени
НАП 1325.

МО: 12 обука,
2020.
270
представника
сектора одбране
и безбедности
(45-17%) су биле
жене
Правосуђе:
укупно 58
обука/семинара/
радионица: 27 за
сузбијање
корупције и
организованог
криминала,
спречавање
прања новца и 1
семинар Ратни
злочини,

2.2.6. Број именованих и
обучених контакт особа за
примену НАП 1325 у органима
државне управе и локалне
самоуправе на свим нивоима

број

Извештаји
59
са
реализовани
х обука,
евалуације
ефеката
обука на
годишњем
нивоу,
евалуације
дугорочних
ефеката и
примене
знања и
вештина са
обука;

2021.

/

40 обука
укупно-500
особа

50 обука
укупно-600
особа

/

150

150
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2.2.7. Број израђених и
усвојених ЛАП-ова и уграђених
мера које подржавају
специфичне безбедносне
потребе жена, девојака и
девојчица у локалним
заједницама посебно из
друштвено осетљивих група

број

Извештаји
МО, Војске
РС, МП,
Извештаји о
примени
НАП 1325.

2.2.8. Број усвојених мера ради
одузимања ватреног оружја или
ограничења приступа ватреном
оружју починиоцима насиља

број

2.2.9. Број услуга и број
жена/девојака корисница
свеобухватне правне заштите и
психосоцијалне подршке
жртвама родно заснованог
насиља, склоништа, посебно
припадницима друштвено
осетљивих група у конфликту,
кризним и ванредним
ситуацијама, на свим нивоима
власти
2.2.10. Износ/проценат
средстава намењен
финансирању примене НАП
1325 у буџетима на свим
нивоима власти, као и проценат
средстава који се издваја за
финансирање услуга које
пружају женске ОЦД

/

2021.

/

50

80

Подаци МУП 1 мера
РС

2021.

/

/

/

број

Извештаји
215 услуга
Аналитичке Нема укупног
групе МО и
броја корисница
МУП РС,
извештаји
РЗСЗ, ПЗСЗ,
извештаји
ОЦД
пружалаца
услуга
жртвама
РЗН

2020.

/

230 услуга и
укупан
број корисница
свих услуга

250 услуга и
укупан број
корисница свих
услуга

Износ/%

ЛАП-ови за
/
родну
равноправно
ст, ЛАП-ови
за
безбедност;

2021.

/

30%

50%
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2.2.11. Број ОЦД укључених у
креирање и примену мера,
праћење и извештавање о
кршењу људских права над
женама и девојкама у сукобима,
укључујући сексуално
искориштавање и
злостављање,
узнемиравање/сексуално
узнемиравање и друге облике
сексуалног и родно заснованог
насиља, укључујући и насилни
екстремизам.

број

Извор финансирања мере

Извештај о
25
примени
НАП 1325,
КТРР,
Извештаји
ОЦД,
Извештаји о
браниоцима/
бранитељка
ма људских
права у
Републици
Србији,
Извештаји о
стању у
области
људских
права у
Републици
Србији.

Веза са програмским
буџетом

2021.

/

30

30

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Израда екс-пост анализе
примене Другог НАП
1325, као и екс-анте
анализе тренутног стања
уз организовање
консултативног процеса
за припрему Трећег НАП
1325 уз активно
учествовање ОЦД у овом
процесу.

Израда Трећег НАП за
примену РСБ УН 1325
”Жене, мир, безбедност”
за период 2022- 2025. уз
активно укључивање
цивилног друштва,
укључујући жене
погођене кризама и
сукобом и ОЦД које раде
са преживелима

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет,
надлежна
министарств
а за
примену
другог НАПа
1325, КТРР,
ОЦД

Први и
други
квартал
2022.

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет, ОЦД

Први и
други
квартал
2022.

3.209,68

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24
450

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

Успостављање
механизама за ефикасно
спровођење, праћење и
процену утицаја Трећег
НАП за примену
Резолуције 1325, на свим
нивоима власти.

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет,
надлежна
министарств

Последњи
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
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а за
примену
трећег
НАПа 1325,
КТРР, ОЦД
Прикупљање података о
учешћу жена у
спровођењу Трећег НАП
1325 од 2022-2025. на
законодавном, извршном
и судском нивоу.

Промоција жена у
сектору безбедности,
посебно међу особљем
за мировне преговоре и
посредовање, на свим
нивоима.

Повезана
поглавља:
24

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет,
надлежна
министарств
а за
примену
трећег
НАПа 1325,
КТРР, ОЦД

Последњи
квартал
2022.

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет,
надлежна
министарств
а за
примену
трећег
НАПа 1325,
КТРР, ОЦД

Последњи
квартал
2022.

Буџет РС текући
трошкови

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

1.180

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24
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Организовање обука за
професионалце и
професионалке из
сектора безбедности
(МО, ВРС, МУП), особа
од поверења,
саветника/ца за
спровођење НАП-а,
саветника/ца за род у
свим цивилним и војним
мисијама о родно
заснованом насиљу и
примени закона о родној
равноправности и норми
антидискриминационог
законодавства

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет,
надлежна
министарств
а за
примену
трећег
НАПа 1325,
КТРР, ОЦД

Последњи
квартал
2022.

Организовање обука за
представнике/це сектора
правосуђа, одбране и
безбедности за реформу
сектора безбедности,
разоружање и
реинтеграцију,
хуманитарну помоћ,
добру управу, људска
права и транзициону
правду

Министарст ВРС, МУП
во одбране РС,
МЉМПДД,
министарств
о правде,
Аналитичка
група МО,
Политички
савет,
надлежна
министарств
а за
примену
трећег
НАПа 1325,
КТРР, ОЦД

Последњи
квартал
2022.

Израда процене потреба
и доступности правних,
здравствених и
психосоцијалних услуга

Министарст
во за рад,
запошљава
ње,

Последњи
квартал
2022.

МО, ВРС,
МУП РС,
МЉМПДД,
МИнистарст

2.117,15

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

5.080,97

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

1.200
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за све жене и девојке
жртве насиља у вези са
сукобом, укључујући
жене и девојке
друштвено осетљивих
група

борачка и
социјална
питања

во правде,
Министарст
во здравља,
Аналитичка
група МО,
надлежна
КТРР, ОЦД

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

Успостављање
Министарст МЉМПДД,
стандардизованог
во правде
МУП, РЈТ,
система прикупљања
Аналитичка
података и извештавање
група МО,
о кршењу људских права
надлежна
над женама и девојкама у
министарств
сукобима, укључујући
а за
сексуално
примену
искориштавање и
трећег
злостављање,
НАПа 1325,
узнемиравање/сексуално
КТРР, ОЦД
узнемиравање и друге
облике сексуалног и
родно заснованог
насиља, укључујући и
насилни екстремизам.

Последњи
квартал
2022.

Успостављање
Министарст МЉМПДД,
механизма за примену и
во правде
МУП, МО,
праћење мера за заштиту
РЈТ,
интерно расељених жена
Аналитичка
и девојака од присилног
група МО,
расељавања и насиља.
надлежна
министарств
а за
примену
трећег
НАПа 1325,
КТРР, ОЦД

Први и
други
квартал
2023.

450

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

450

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
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24

Организовање кампања и Министарст МЉМПДД,
јавних догађаја (дебата,
во одбране КТРР, МП,
округлих столова,
МУП, ВРС,
конференција) за
ОЦД
промоцију трећег НАП
1325 и унапређење
видљивости жена у
сектору безбедности

Први и
други
квартал
2023.

1.500

Повезана
поглавља:
24

Мера 2.3: Унапређена безбедност жена и девојчица у јавној и приватној сфери кроз елиминацију свих облика насиља, укључујући
трговину људима, сексуалне и друге облике експлоатације, посебно у време криза и ванредних ситуација
Институција одговорна за реализацију: Министарство правде
Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна, информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

- Измене и допуне закона и подзаконских аката у области заштите од свих
облика родно заснованог насиља према женама и насиља у породици,
циљу усклађивања са законом о родној равноправности (део 6.
Спречавање и сузбијање родно заснованог насиља: забрана насиља на
основу пола, полних карактеристика, односно рода и насиља према
женама (члан 51), посебне мере и програми (члан 52), обавеза
пријављивања насиља (члан 53), Опште и специјализоване услуге подршке
(члан 54 и 55), реализација програма за лица која су извршила насиље
(члан 56), спречавање насиља као и финансијска средства за
организовање и спровођење специјализованих услуга (члан 57 и 58).
- Измене Кривичног законика у циљу обезбеђивања заштите и
санкционисања сваког облика насиља заснованом на полу, полним
карактеристикама, односно роду и родном идентитету, и насиља у
приватној и јавној сфери, заштити других лица која су непосредно или
посредно угрожена вршењем или последицама извршеног насиља, као
лица која су пријавила дело насиља и пооштравања казнене политике за
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ова дела.
- Измена закона и прописа у циљу усклађивања законских дефиниција
различитих облика насиља са међународним стандардима.
- Измене и допуне постојећих подзаконских аката којима се унапређује
свеобухватни и координисани одговор надлежних инстотуција у борби
против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици
-Унапређени интерни акти, стандарди и процедуре надлежних институција
у циљу ефикасног спровођење закона у овој области и обезбеђивања
задовољавајућег нивоа безбедности жена и мушкараца, девојчица и
дечака од насиља.
- Усклађивање статистика и евиденција надлежних институција у овој
области у циљу прикупљања, евидентирања, праћења, размене података и
обезбеђивање јавне доступности о свим облицима насиља према женама
и насиља у породици.
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

2.3.1. Број усвојених или
измењених прописа којима се
унапређује ефикасност
институција у спречавању и
заштити жена и мушкараца,
девојчица и дечака, посебно
друштвено осетљивих група у
јавној и приватној сфери, од
свих облика родно заснованог
насиља.

број

Увид у усвојене
или измењене
прописе и њихову
усклађеност са
међународним
стандардима (ЕУ,
УН, СЕ).

2

2021.

/

3

3

2.3.2. Број усвојених или
измењених прописа којима се
обезбеђује усклађивање
законских дефиниција
различитих облика насиља.

број

Увид у усвојене
или измењене
прописе и њихову
усклађеност са
међународним
стандардима (ЕУ,

2 прописа

2021.

/

2

2
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УН, СЕ).

2.3.3. Број усвојених или
измењених прописа којима се
унапређује координисани
одговор институција на све
облике родно заснованог
насиља.

број

Извештај о
примени ЦОР за
циљ 5. индикатор
5.1.1,

Проценат
постигнућа за
ЦОР 5,
индикатор
5.1.1.- 58,3

2020.

Броја прописа 1

Број прописа 1

Број прописа 1

2 прописа

2.3.4. Број пријава свих облика
родно заснованог насиља
према женама и девојчицама,
у јавној и приватној сфери, по
врсти насиља, односу са
насилником, и узрасту жртве,
посебно насиља које је
засновано на полу, полним
карактеристикама, односно
роду и родном идентитету.

број

Извештај CEDAW
комитета и
извештај GREVIO
групе, извештаји
надлежмох
министарстава и
ОЦД

26.818
Број
пријављених
догађаја са
елементима
насиља у
породици и
партнерским
односима

2020.

/

28.000

30.000

2.3.5. Број жртава трговине
људима, разврстано према
полу, узрасту, и облику
експлоатације.

број

Увид у усвојене
или измењене
прописе и њихову
усклађеност са
међународним
стандардима (ЕУ,
УН, СЕ)

146
2020.
претпостављен
их жртава
трговине
људима,
идентификован
о 57 жртава
трговине
људима, 65%
жена (укупно
37:18 до 18
година живота и

/

50

50
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19 преко 18
година живота

2.3.6. Проценат/број кривичних %/број
пријава/оптужења и број
правоснажних пресуда за
кривичних дела са
елементима насиља, посебно
за кривична дела сексуалног
насиља и трговине људима.

Извештаји МП,
група за
координацију и
сарадњу, извештај
МУП, ЦСР.

31%- 8.858
кривичних
пријава,
34%-3.078
осуђујуће
пресуде

2020.

/

40%, 40%

40%,40%

2.3.7. Број доступних општих и број
специјализованих услуга за
жене жртве насиља и трговине
људима, на локалном нивоу,
посебно услуге становања и
економског оснаживања, и број
корисница ових услуга
разврстано по врсти услуге,
старосној доби корисница
услуге и припадности
корисница некој од друштвено
осетњивих група.

Извештаји МУП и
МП, извештаји
специјализованих
ОЦД.

140 општих и 40 2021.
специјализован
их услуга

/

145-45

155-55

2.3.8. Износ/проценат
средстава намењен
финансирању услуга за жене
жртве насиља у буџетима на
свим нивоима власти, као и
проценат средстава који се
издваја за финансирање ових
услуга које пружају женске
ОЦД

Извештаји МУП и
МП, извештаји
специјализованих
ОЦД.

/

40%

40%

Износ/%

Нема
обједињеног
броја корисница
услуга

/

2021.
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2.3.9. Број ОЦД које су пружају
услуге жртвама насиља,
активне су у заштити права
жртава, које се залажу за
измене дискриминаторих
друштвених норми и родних
стереотипа и надгледају
примену међународних
стандарда у заштити жртава
родно заснованог насиља

број

Извештај МП,
Извештаји ОЦД.

2.3.10. Број превентивних
програма/интервенција рада
са учиниоцима насиља у циљу
спречавања насиља.

број

2.3.11. Број истраживања
преваленце насиља, јавних
кампања за промену свести и
ставова јавности о родно
заснованом насиљу и родно
сензитивних навода у
медијима о случајевима родно
заснованог насиља, посебно у
односу на друштвено
осетљиве групе.

број

2.3.12. Број жена и мушкараца, број
девојчица и дечака, који
разумеју да ни једна врста
насиља није прихватљива.

30

2021.

/

40

40

Извештај
1 програм од
МРЗБСП, CEDAW, 2011-2015.
комитета и
GREVIO
извештаји,
Извештаји
специјализованих
ОЦД.

2017.

/

2

2

Истраживање о
преваленци
насиља у
Републици Србији,
Извештај о
ефектима јавних
кампања, анализе
о извештавању
медија о
случајевима родно
заснованог
насиља.

Једно
истраживање
преваленце
родно
заснованог
насиља (ОСЦЕ)

2019.

/

/

1

Извештаји о
спроведеним
истраживањима и
о евалуацији
ефеката
информативних

1.380.139 жена
(39% од укупног
броја жена у
РС), 705.664
мушкараца
(21% од укупног

2021.

/

/

45% жена, 30%
мушкараца,
35% младих до
16 година
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кампања,
заступљеност у
медијима, увид у
информативне
материјале
(штампане, видео,
аудио, дигиталне),
извештаји о
партиципацији
грађана и
грађанки (покрети,
удружења,
неформалне
групе) у
прикупљању
информација.

Извор финансирања мере

броја
мушкараца),
262.433
девојчица и
дечака узраста
до 16 година
(23% од укупне
популације овог
узраста)

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Органи
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Припрема и јавно
објављивање државног и
независних извештаја о
стању у области родно
заснованог насиља према
женама и насиља у
породици према ЦЕДАВ
комитету и ГРЕВИО групи

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД

Четврти
квартал
2022.
(ЦЕДАВ)

4.500

Четврти
квартал
2023.
(ГРЕВИО)
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

Израда извештаја о
степену усклађености
домаћег законодавног и
стратешког оквира и
примени политика и мера
у области родне
равноправности и
насиља према женама са
нормама ЕУ у оквиру
процеса приступања
Србије ЕУ

Министарт
сво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

1.200

Повезана
поглавља:
23 и 24
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Израда извештаја о броју
и врсти, доступности
општих и
специјализованих услуга
подршке жртвама насиља
и финансирању услуга за
жене жртве насиља у
буџетима на свим
нивоима власти, посебно
о финансирању ових
услуга које пружају
женске ОЦД и услуга које
су намењене женама из
друштвено осетљивих
група.

Министарт
сво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

МРЗБСП,
КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД,
ЈЛС

Четврти
квартал
2022.

450

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

Организовање механизма Министарс
праћења и извештавања тво правде
о резултатима
превентивних
програма/интервенција
рада са учиниоцима
насиља у циљу
спречавања насиља.

МЉМПДД,
КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД

Четврти
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

Организовање обука за
професионалце/ке из
надлежних
министарстава за
примену норми закона о
родној равноправности
које се односе на део 6.
спречавање и сузбијање
родно заснованог насиља

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

МП,
Правосудна
академија,
МУП,
Криминалис
тичко
полицијски
универзитет
, КТРР, ОЦД

Први
квартал
2022.

698,08

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
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Повезана
поглавља:
23 и 24
Израда и припрема
Министарс
инструктивних материјала тво правде
и помоћних алатки за
надлежна министарства
за примену обавеза
прописаних ЗРР, у делу
6. Спречавање и
сузбијање родно
заснованог насиља

МЉМПДД,
КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД

Први
квартал
2022.

Организовање обука за
професионалце/ке из
надлежних институција за
примену измењених
прописа који се односе на
употребу ватреног оружја
у свим кривичним делима
обухваћеним Законом о
спречавању насиља у
породици

Министарс
тво
унутрашњи
х послова

МП,
Правосудна
академија,
МУП,
Криминалис
тичко
полицијски
универзитет
, МО, КТРР,
ОЦД

Први
квартал
2023.

Организовање обука за
професионалце/ке из
надлежних институција за
примену измењених
прописа који се односе на
заштиту жена жртава
родно заснованог
насиља, посебно жена из
друштвено осетљивих
група, и прописа којима
се додатно унапређује
координација и сарадња у

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

МП,
Правосудна
академија,
МУП,
Криминалис
тичко
полицијски
универзитет
, КТРР, ОЦД

Први
квартал
2023.

450

Повезана
поглавља:
23 и 24

698,08

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24
698,08

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24
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поступању надлежних
институција у превенцији
и заштити од свих облика
насиља према женама.
Израда извештаја о
стању у области родно
заснованог насиља према
женама и насиља у
породици у току кризних и
ванредних ситуација и
предузетим мерама,
посебно о стању и
рањивости жена из
друштвено осетљивих
група (ЛБТИ, жене са
инвалидитетом, жене
избеглице и мигранткиње,
ромкиње, жене жртве
трговине људима)

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

Организовање
истраживања преваленце
свих облика родно
заснованог насиља према
женама у РС

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

МРЗБСП,
МП,
Правосудна
академија,
МУП,
Криминалис
тичко
полицијски
универзитет
, КТРР, ОЦД

Континуира
на
активност

МРЗБСП,
КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД

Други
квартал
2023

1.200

1.200

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

2.700

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

Организовање јавних
кампања и догађаја
(округлих столова,
конференција, трибина и
дебата) за промену

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и

МРЗБСП,
КТРР,
Министартс
во правде,
МУП, ОЦД

Четврти
квартал
2022.

1.000

Активност

98

свести и ставова јавности друштвени
о родно заснованом
дијалог
насиљу према женама и
насиља у породици,
посебно из друштвено
осетљивих група

критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

Мера 2.4: Јачање капацитета, унапређивање институционалног и нормативног оквира родне равноправности у политичком животу и
обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца, посебно друштвено осетљивих група у одлучивању о јавним пословима
Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.
Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: Регулаторна: Регулаторно-подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење
мере:

- Усвојити измене прописа и ускладити их са законом о родној равноправности
(члан 1, 3,7,10, 26,47 и 48)
- Усвајање или измена прописа којима се регулише политички живот, једнаке
могућности учешћа жена и мушкараца и посебно представника рањивих група у
политичком животу,као и учешће грађанки и грађана, посебно оних из
друштвено осетљивих група, у одлучивању о јавним пословима: закон о
политичким странкама, закон о финансирању политичких странака, закон о
раду, закон о удружењима, закон о избору народних посланика, закон о
локланим изборима, Покрајинска скупштинска одлука о изборима, подзаконски
прописи, пословници, правила и упутства изборних комисија, акти о унутрашњој
организацији и уређењу органа јавне власти, акти политичких странака и
удружења грађана, статути ЈЛС (ЗРР члан 48,ст.2)
- Усклађивање аката о унутрашњој организацији и уређењу органа јавне власти
, аката политичких странака, синдиката и удружења грађана у циљу смањења
родног јаза и обезбеђивање родно уравнотеженњ заступљености у
управљачким и надзорним телима на свим нивоима жена и мушкараца, и
заступљеност друштвено осетљивих група, и успоставиле претпоставке за
равноправно учешће жена и мушкараца, посебно из друштвено осетљивих
група, у планирању, припреми, доношењу и спровођењу одлука које утичу на
њихов положај а у складу са Законом о родној равноправности (члан 7,
10,26,47,ст.2 и3, 48).
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Показатељ(и) на нивоу
мере (показатељ
резултата)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

2.4.1. Број закона и
број
подзаконских аката који су
измењени или усвојени како
би се остварила родна
равноправност у политичком
животу и одлучивању о
јавним пословима.

Увиди у текстове 2
закона и
подзаконских
аката, анализа
садржаја.
Екс-пост анализа
постојећих
прописа и
препоруке за
интегрисање
родне
перспективе у
измене закона и
порписа.

2.4.2. Удео жена у јавном и
политичком животу на
националном, покрајинском
и локалном нивоу, у
органима законодавне,
извршне и судске власти,
као и на руководећим
местима и у управљачким
телима, разврстано по полу
и припадности друштвеној
осетљивој групи (Ромкиње,
жене са инвалидитетом,
старије жене, итд.).

Индекс
родне
равноправности
за
поддомен
политичке моћи

Висок,
средњи и
низак

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана вредност у
последњој години АП
2023

2021.

/

5

5

60,7 индекс
родне
равноправнос
ти за
поддомен
политичке
моћи

/

Индекс родне
равноправности за
поддомен политичке моћи
за 2020.9

Ниска
заступљеност
друштвено
сетљивих
група

Средња
Средња заступљеност
заступљенос друштвено осетљивих
т друштвено група
осетљивих
група

60,7 индекс 2018.
родне
равноправн
ости за
поддомен
и политичке
моћи

Подаци
извештаји
институција
система
на
националном,
покрајинском и
локалном нивоу
(Народна
скупштина,
Влада,
Скупштина АПВ,

Ниска
заступљен
ост
друштвено
сетљивих
група

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и
вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023 години, обзиром да се објављују двогодишње.
9
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Покрајинска
влада, ЈЛС) о
броју жена и
мушкараца
и
припадности
некој
рањивој
групи.
2.4.3. Удео жена у
синдикатима, политичким
странкама и покретима,
удружењима, разврстано по
лидерским и извршилачким
позицијама, областима,
припадности друштвено
осетљивим групама
(Ромкиње, жене са
инвалидитетом, старије
жене, итд.)

Висок,
средњи,
низак

2.4.4. Број реализованих
број
обука о родној
равноправности, смањењу
родних стереотипа и
равноправном учешћу жена
и мушкараца у јавном и
политичком животу за
представнике/це институција
јавне власти

Увид у
документа
(статут,
програми,
женске групе у
организационој
структури и на
руководећим
местима, у
политичким
странкама,
синдикатима и
удружењима,
партиципација
друштвено
соетљивих група

Низак

2021.

/

Средњи

Средњи

Извештаји и
евалуације
ефеката обука о
родној
равноправности,
смањењу родних
стереотипа и
равноправном
учешћу у јавном
и политичком
животу, на
годишњем нивоу;
извештаји и

296 обука
2021.
НАЈУ од
тога 176 на
националн
ом нивоу
20 на нивоу
ЈЛС, 15
обука за
руководиоц
е на
националн
ом нивоу и
37 за

/

70 ЈЛС

70 ЈЛС
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евалуације
НАЈУ, КТРР,
СКГО

руковбодио
це на нивоу
ЈЛС
66 обука
ЈЛС /СКГО

2.4.5. Број обучених
број
представника/ца институција
јавне власти о родној
равноправности, смањењу
родних стереотипа и
равноправном учешћу жена
и мушкараца у јавном и
политичком животу,
разврстано по полу,
институцији јавне власти,
региону.

Извештаји
и
евалуације
ефеката обука о
родној
равноправности,
смањењу родних
стереотипа
и
равноправном
учешћу у јавном
и
политичком
животу,
на
годишњем нивоу;
извештаји
и
евалуације
НАЈУ.

2021
Обуке
НАЈУ
обуке:
8890
обучених
на
национал
ном нивоу
2277
обучених
У ЈЛС,
155
обучених
руководил
аца на
национал
ном нивоу
355
обучених
руководил
аца у ЈЛС

/

200
полазника
(150 жена)

200 полазника (150 жена)

Обуке
СКГО:
100
полазника
(92
жене)(СКГ
О
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2.4.6. Број обучених
представника/ца синдиката,
политичких странака и
покрета, удружења о родној
равноправности, смањењу
родних стереотипа и
равноправном учешћу жена
и мушкараца у јавном и
политичком животу,
разврстано по полу,
афилијацији и нивоима
организације власти.

број

Извештаји са
/
реализованих
обука,
евалуације
ефеката обука
на годишњем
нивоу,
евалуације
дугорочних
ефеката и
примене знања и
вештина са
обука.

2021.

/

100

100

2.4.7. Број јавних кампања
за равноправно учешће
жена у јавном и политичком
животу, разврстано по
нивоима власти, носиоцима
кампања,
региону/територијалном
обухвату, изворима
финансирања.

број

Евалуације
ефеката јавних
кампања,
произведени
материјали
(штампани,
видео, аудио,
дигитални);
медијски
извештаји о
обухвату и
заступљености
на телевизијама
и радио
програмима са
националном
и/или локалном
фреквенцијом;
испитивање
јавног мњења
(повратне
информације на
ефекте
кампање);

2020.

/

1 јавна
кампања

1 јавна кампања

11
медијских
наступа
МЉМПДД,
16
медисјких
наступа
КТРР

20 медисјких
наступа
МЉМПДД,
25 медисјких
наступа
КТРР

20 медисјких наступа
МЉМПДД,
25 медисјких наступа
КТРР
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извештаји
Координационог
тела за родну
равноправност,
Министарства за
људска и
мањинска права
и друштвени
дијалог и
Министарства
културе и
информисања.

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Измена нормативног
оквира у циљу
интегрисања РР у
политички живот
Закон о политичким
странкама
Закон о финансирању
политичких странака
Закон о избору народних

Орган који
спроводи
активност

Органи
Рок за
партнери у
завршетак
спровођењу активности
активности

МЉМПДД

КТРР,
МДУЛС,
Министарст
во правде,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима,
Изборне

Четврти
квартал
2022.

Извор
финансирања

Веза са
програмск
им
буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

Буџет РС –
текући
трошкови
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посланика
Покрајинска скупштинска
одлука о изборима
Закон о избору
одборника
Закон о удружењима
Подзаконски прописи
изборних комисија на
свим нивоима
Акти о унутрашњој
организацији и уређењу
органа јавне власти
Акти политичких
странака, синдиката, и
удружења грађана,
Статути ЈЛС
Прикупљање података и
спровођење родне
анализе прописа који
регулишу политички
живот у Србији

комисије на
свим
нивоима,
политичке
странке,
синдикати и
удружења
грађана

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во правде,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима,
изборне
комисије на
свим
нивоима,
политичке
странке,
синдикати,
ОЦД

Други
квартал
2022.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

1.800

Повезана
поглавља:
24
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Израда плана деловања
и извештавања на
унапређивању родне
равноправности којим се
уводе посебне мере
подстицања и
унапређивања родне
равноправности и
уравнотежене
заступљености полова,
као и заступљености
друштвено осетљивих
група у органима јавне
власти, политичким
странакама,
синдикатима и
удружењима грађана

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

Израда припреминих
материјала за увођење
родно сензитивне
статистике и
извештавања у све јавне
политике у циљу
континуираног праћења
примене прописа и
ефеката примене
посебних мера за
унапређење положаја
жена и родне
равноправности,
уравнотеженој
заступљености полова,
посебно заступљености
друштвено осетљивих
група.

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во правде,
МДУЛС,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима,
изборне
комисије на
свим
нивоима,
политичке
странке,
синдикати,
ОЦД

Трећи
квартал
2023.

КТРР,
Министарст
во правде,
МДУЛС,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима

Трећи
квартал
2022.

2.700

Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24
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Припрема и примена
инструктивних
материјала и помоћних
алата за примену
обавеза прописаних
Законом о родној
равноправности.

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во правде,
МДУЛС,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима,
ОЦД

Четврти
квартал
2022.

2.400

Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

Организовање обука
професионалаца/ки у
органима јавне власти
на свим нивоима,
чланова/ца политичких
странака, синдиката и
удружења грађана/ки о
родној равноправности,
посебно о правима
друштвено осетљивих
група у политичком
животу

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во правде,
МДУЛС,
Националн
а академија
за јавну
управу,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима,
СКГО, ОЦД

Трећи
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24
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Организовање јавних
кампања у циљу
промовисања родне
равноправности у
политичком животу,
заступљености и учешћу
жена у одлучивању у
институцијама и на
руководећим местима у
органима јавне власти,
политичким странкама,
синдикатима и посебно
учешћу друштвено
осетљивих група

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

Организовање јавних
догађаја, трибина,
конференција, дебата о
родној равноправности у
политичком животу,
родним стереотипима и
предрасудама и значају
њиховог превазилажења
за развој друштва и
свакодневног живота
грађанки и грађана у
Србији.

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во правде,
МДУЛС,
органи
јавне
власти на
свим
нивоима,
ОЦД

Трећи
квартал
2022.

2.000

2.000

2.000

2.000

Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

КТРР,
Министарст
во културе
и
информиса
ња, медији,
посебно
медији који
се
финансирај
у из буџета
на свим
нивоима,
политичке
странке,
синдикати,
ОЦД

Трећи
квартал
2022.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

Посебан циљ 3: Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурност
Институција одговорна за координацију и извештавање: Министартсво здравља
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Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљаана
вредност у
години 2021

Циљаана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

Индекс родне равноправности
у домену здравља
(здравствени статус,
понашање, приступ
здравственој заштити).

Вредност
индекса

Индекс родне
равноправности

84,1, (88,3,
72,3, 93,1)

2018.

/

/

Индекс родне
равноправнос
ти у домену
здравља за
2020.годину10

Обухват жена старијих од 15
година превентивним
гинеколошким прегледима.

%

Подаци и извештаји
Института за јавно
здравље, извештаји
Министарства
здравља

9%

2019.

14%

25%

30%

Удео жена у ризику од
сиромаштва и социјалне
искључености.

%

Анкета о приходима и
условима живота
(SILC)

31,7%

2019.

31%

29%

29%

Доступност и приступачност
услуга социјалне заштите за
грађане и грађанке, разврстано
по корисницима и полу,
пружаоцима услуга, јавним
расходима, територијалној
покривености.

Недовољно/
делимично
/потпуно
доступне и
приступачне
услуге
социјалне
заштите

Извештаји
Министарства за рад,
запошљавање,
борачка и социјална
питања, извештај о
буџетским
издвајањима, увид у
годишње планирање
буџета

Недовољно 2021.
доступне и
приступачне

/

Делимично
доступне и
приступачне

Делимично
доступне и
приступачне

Почетне вредности Индекса родне равноправности подразумевају податке из 2018. године који су објављени у 2021. години. Циљана вредност за 2023. годину подразумева податке и
вредности Индекса родне равноправности из 2020. године а који ће бити доступни у 2023 години, обзиром да се објављују двогодишње.
10
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Индекс родне равноправности
у домену времена (брига о
домаћинству, друштвене
активности)

Вредност
индекса

Индекс родне
равноправности

65,7 (56,
41,9)

2018.

/

/

Индекс родне
равноправнос
ти у домену
времена
(брига о
домаћинству,
друштвене
активности) за
2020. годину11

Мера 3.1. Унапређење доступности и квалитета здравствене заштите без дискриминације, укључујући програме ране превенције
сексуалног и репродуктивног здравља, рака дојке и рака грлића материце, као и подизање свести о савременим облицима
контрацепције и побољшање приступа услугама за планирање породице.
Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља.

11

Период спровођења:2021-2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна, информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Измене и допуне Правилника о програму обавезне и препоручене
имунизације становништва против одређених заразних болести
којима је ХПВ вакцина обавезна за девојчице и дечаке старије од
девет година
 Допуне Правилника о садржају и обиму права на здравствену
заштиту којима се обезбеђује доступност контрацептивних
средстава свим женама, као и хитне контрацепције жртвама
силовања, обезбеђује право на прекид трудноће на терет
здравственог осигурања у свим случајевима.
 Усвајање стандарда рада и Правилника о улози и ангажовању
здравствених медијаторки
 Израда и усвајање стандарда за пружање интегрисаних
здравствених и социјалних услуга ради повећања доступности и
ефикасности подршке старијим женама и мушкарцима
 Израда и усвајање програма и дефинисање мера за унапређење
приступачности и доступности здравствених установа за пружање
услуга особама/женама са инвалидитетом

Исто
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 Израда и усвајање програма и дефинисање мера против
дискриминације особа/жена из вишеструко дискриминисаних група у
здравственим установама
 Израда и усвајање Националног програма за очување и унапређење
сексуалног и репродуктивног здравља
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

3.1.1: Број здравствених услуга
које су у потпуности доступне и
приступачне свим грађанима и
грађанкама, посебно особама
из друштвено осетљивих група

број

Извештаји
Министарства
здравља о
доступности и
приступачности
здравствених
услуга; SILC,
Национални
извештај о
социјалном
укључивању и
смањењу
сиромаштва у
Републици
Србији, ЕHIS,
независни
извештаји,
евалуације и
студије;
извештаји ОЦД

Преко 21
2020.
милион
услуга
примарне
здравствен
е заштите
(здравстве
ну заштиту
одраслих је
користило
око 5,5
милиона
корисника),

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

/

Вредност из
2019.12

Вредност из
2022.13

Процена повратка на број услуга из 2019. пре почетка пандемије КОВИД 19.
Процена повратка на број услуга у 2022. након пандемије КОВИД 19. Године 2020 и 2021. се не узимају као референтне бројчане вредности за број услуга у систему примарне
здравствене заштите због околности изазване пандемијом КОВИД 19.
12
13
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3.1.2: Број грађана и грађанки
који користе превентивне
прегледе и рано лечење,
посебно од кардиоваскуларних
и малигних болести, депресије,
деменције, као и остеопорозе,
анемије, болести изазваних
факторима ризика из животне
средине, разврстано по полу,
узрасту, територијалној
припадности.

Број

Извештаји
Министарства
здравља,
Института за
јавно здравље о
коришћењу
здравствених
услуга и
здравственог
стања
становништва.

575.930

3.1.3: Број жена у
репродуктивном периоду које
користе превентивне
гинеколошке прегледе,
редовне прегледе у вези са
трудноћом и порођајем,
разврстано по узрасту,
територијалној припадности,
припадности некој друштвено
осетљивој групи.

Број

Извештаји
Министарства
здравља,
Института за
јавно здравље о
коришћењу
здравствених
услуга и
здравственог
стања
становништва.

3.1.4: Број жена обухваћених
обавезним организованим
превентивним прегледима
(скрининг).

број

Извештаји
Министарства
здравља,
Институти за
јавно здравље,
Канцеларије за
скрининг о
организовању и
одзиву на
организоване
превентивне
прегледе

2020.

600.000

620.000

650.000

318.493
(9% од
укупног
броја жена
старости
15 год и
више)

2020.

340.000

360.000

400.000

414.041

2020.

440.000

480.000

500.000

(8%
узраста од
19-35)
503.938
(7% изнад
35 година)

(11,7% од
укупног
броја жена)
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3.1.5: Број измењених и
усвојених законских и
подзаконских аката који
обезбеђују приступ и квалитет
здравственим услугама.

број

Увид у садржај
законских и
подзаконских
аката, анализе
ефеката јавних
политика;
Извештаји о
унапређењу
квалитета
здравствене
заштите

/

2020.

1

2

3

3.1.6: Број здравствених
радника/ца који су похађали
обавезне обуке о родној
равноправности, правима
особа из вишеструко
дискриминисаних група.

број

Извештаји и
евалуације
ефеката обука

/

2019.

100

100

100

3.1.7: Удео буџета у БДП РС за
здравствену заштиту у
Републици Србији, укључујући
и обезбеђивање адекватних
техничких, материјалних и
људских ресурса.

%

Извештаји о
праћењу
буџетских
издвајања

0,54%

2021

0,54%

0,55%

0,56%

3.1.8: Број јавних кампања на
националном нивоу о значају
заштите здравља, спречавања
болести и побољшања
квалитета живота,
упражњавањем здравих
стилова живота, спорта и
рекреације.

број

Извештаји о
реализованим
јавним
кампањама,
извештаји о
медијској
покривености
јавних кампања;
увид у
информативни
материјал;
испитивања
јавног мњења

/

2020.

3

4

5
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3.1.9: Број информативних
кампања на националном
нивоу за информисање
грађана и грађанки о
предностима ране превенције,
савременим облицима
контрацепције, важности
репродуктивног здравља.

број

Извор финансирања мере

Извештаји о
ефектима
информативних
кампања, увид у
информативни
материјал;
испитивање
јавног мњења;
извештаји о
коришћењу
услуга
превентивних
прегледа и
контрацепције;
извештаји
Института за
јавно здравље о
коришћењу
савремених
облика
контрацепције.

Веза са програмским
буџетом

/

2020.

3

4

5

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Органи
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Израда екс-пост анализе
примене Националног
програма очувања и
унапређења сексуалног и
репродуктивног здравља

Министарст Институт за
во здравља јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС

Први
кватрал
2022.

Израда и усвајање
Националног програма за
очување и унапређење
сексуалног и
репродуктивног здравља
2022-2026

Министарст МРЗБСП
во здравља

Трећи
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

Повезано
поглавље:
28

9.600
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Израда родних анализа
доступности примарне и
секундарне здравствене
заштите грађанкама и
грађанима, а посебно
осетљивим друштвеним
групама (старије жене,
жене са инвалидитетом,
Ромкиње и др.)

Министарст Институт за
во здравља јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС

Други
кватрал
2022.

Израда родне анализе
Министарст Институт за
расположивости и
во здравља јавно
квалитета услуга
здравље
саветовања о
РС,
репродуктивном здрављу,
Институт за
коришћењу
јавно
контрацепције и учешћу у
здравље
програмима припреме за
Војводине,
рађање
Здравствен
и савет РС,
Покрајински
секретарија
т за
здравство

Други
кватрал
2022.

1.200

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28
1.200

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28
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Успостављање
координационог тима на
националном и
покрајинском нивоу за
унапређење сарадње и
деловања система
здравствене и социјалне
заштите

Министарст МРЗБСП,
во здравља

Израда родне анализе
приступачности и
опремљености
здравствених установа,
објеката и обучености
здравствених радника за
пружање услуга
особама/женама са
инвалидитетом

Министарст Институт за
во здравља јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС

Први
кватрал
2023.

Буџет РС –
текући
трошкови

Повезано
поглавље:
28

Трећи
кватрал
2022.

1.800

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28
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Израда програма
едукације друштвено
осетљивих група жена о
правима из здравствене
заштите и мерама
превенције
репродуктивног здравља

Организовање обуке и
израда водича за
здравствене раднике о
спречавању и
превазилажењу ране
трудноће и заснивања
партнерских заједница са
лицима млађим од 18
година

Министарст Институт за
во здравља јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС,
МРЗБСП

Четврти
кватрал
2022.

600

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28

Министарст Министарст Четврти
во здравља во за бригу кватрал
о породици 2022.
и
демографиј
у,
Повезано
Покрајински поглавље:
секретарија 28
т за
здравство,
Покрајински
секретарија
т за
социјалну
заштиту,
демографиј
у и родну
равноправн
ост

844,75
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Израда стандарда рада и Министарст МРЗБСП
Правилника о улози и
во здравља
ангажовању здравствених
медијаторки

Други
квартал
2022

600

Организовање обука за
здравствене медијаторке
за примену стандарда
рада

Министарст Институт за
во здравља јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС

Трећи
кватрал
2022.

844,75

Министарст Институт за
во здравља јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС,
домови
здравља

Стална
активност

Континуирано
спровођење
информативних и
едукативних кампања о
раном откривању рака
грлића материце ради,
превентивних прегледа
(скрининга), као и за
превенцију рака простате
код мушкараца

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28
500

500

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28
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Измене и допуне
Правилника о програму
обавезне и препоручене
имунизације
становништва против
одређених заразних
болести којима је ХПВ
вакцина обавезна за
девојчице и дечаке
старије од девет година

Министарст РФЗО
во здравља

Организовање јавних
Министарст Покрајински
кампања о важности ХПВ во здравља секретарија
вакцине за репродуктивно
т за
здравље
здравство,
Министарст
во
просвете,
МЉМПДД,
КТРР,
Институт за
јавно
здравље
РС,
Институт за
јавно
здравље
Војводине,
Здравствен
и савет РС,
домови
здравља

Други
квартал
2023

Стална
активност

Буџет РС –
текући
трошкови

500

500

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
28
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Допуне Правилника о
Министарст РФЗО
саржају и обиму права на во здравља
здравствену заштиту
којима се обезбеђује
доступност
контрацептивних
средстава свим женама,
право на прекид трудноће
свим женама, као и хитне
контрацепције жртвама
силовања на терет
здравственог осигурања у
свим случајевима.

Четврти
квартал
2022

Израда и усвајање
стандарда за пружање
интегрисаних
здравствених и
социјалних услуга ради
повећања доступности и
ефикасности подршке
старијим женама и
мушкарцима

Министарст МРЗБСП
во здравља

Трећи
квартал
2023.

Израда и усвајање
Министарст МРЗБСП
програма и дефинисање
во здравља
мера за унапређење
приступачности и
доступности
здравствених установа за
пружање услуга
особама/женама са
инвалидитетом

Четврти
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

2.400

2.400
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Израда и усвајање
Министарст МРЗБСП
програма и дефинисање
во здравља
мера против
дискриминације
особа/жена из
вишеструко
дискриминисаних група у
здравственим установама

Први
квартал
2022.

1.500

Мера 3.2: Обезбеђење социјалне сигурности, смањење сиромаштва, социјалне искључености и унапређење доступности услуга
социјалне заштите ради очувања и повећања квалитета живота, благостања жена и мушкараца из рањивих група, као и подршке
породицама у задовољењу животних потреба.
Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна, Информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:






Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Почетна
вредност

Јединица
мере

Извор провере

Усвајње Закона о социјалној заштити
Израда и усвајање Националне стратегије социјалне заштите
Израда и усвајање закона о алиментационом фонду
Измене и допуне закона о финансијској подршци породици са децом
ради изједначавања предузетника и предузетница у остваривању права
на породиљско и родитељско одсуство
 Израда и усвајање програма и дефинисање мера против
дискриминације особа/жена из вишеструко дискриминисаних група у
установама социјалне заштите резиденцијалног типа
 Израда и усвајање програма и дефинисање мера за унапређење
материјалног положаја једнородитељских породица
Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП 2023
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3.2.1: Смањена стопа
сиромаштва жена, мушкараца и
деце, посебно деце из
једнородитељских породица.

%

SILC, Национални
извештај о
социјалном
укључивању и
смањењу
сиромаштва у
Републици
Србији, жене и
мушкарци у
Републици
Србији, извештај
РЗС за 2020.
годину.

3.2.2: Број општина/градова у
којима су уведене и
финансиране нове услуге
социјалне заштите, разврстано
по полу корисника, општини,
врсти услуге, врсти пружалаца
услуге (државно, приватно,
ОЦД).

број

3.2.3: Број општина/градова које
су обезбедиле потпуну
приступачност и доступност
услуга социјалне заштите свим
грађанима и грађанкама,
посебно онима из друштвено

број

23,7%

2019.

23%

21%

19%

Извештаји ЈЛС,
137
извештаји
Министарства за
рад,
запошљавање,
борачка и
социјална питања
и Министарства
државне управе и
локалне
самоуправе;
мапирање услуга
социјалне заштите
и подршке у
надлежности ЈЛС;
анализе и
истраживања.

2019.

139

145

145

Извештаји ЈЛС,
извештаји
Министарства за
рад,
запошљавање,
борачка и

2019.

110

130

150

/
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осетљивих група.

3.2.4: Број корисника/ца услуга
социјалне заштите, разврстано
по полу, општини/граду,
припадности друштвено
осетљивој групи, узрасту.

социјална питања;
независни
извештаји, студије
и евалуације
услуга из система
социјалне
заштите, увиди
удружења грађана
у остваривање
приступачних и
доступних услуга
социјалне
заштите.
број

Годишњи
извештаји ЦСР и
других установа и
услуга из система
социјалне
заштите,
извештаји Завода
за социјалну
заштиту и
Покрајинског
завода за
социјалну
заштиту;
извештаји о
буџетским
издвајањима за
социјалну
заштиту;
независни
извештаји, студије
и евалуације
услуга из система
социјалне
заштите; Анкете о

741.205
(543.492
пунолетн
их)
10% од
укупног
броја
становни
ка (61%
корисник
а чине
жене)

2019.

/

963.556
(повећање од 3%
на годишњем
нивоу- праћење
трендова %
десетогодишњег
просека)

1.111.807
(повећање од
5% на
годишњем
нивоу- праћење
трендова %
десетогодишње
г просека)
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задовољству
корисника/ца
услугама
социјалне
заштите.
3.2.5: Број сати које жене
проводе у неплаћеном раду.

број

Истраживања
потрошње
времена.

5 сати
дневно

2019.

4, 30

4

3,30

3.2.6: Проценат времена које
очеви користе у односу на мајке
за бригу о деци.

%

Истраживања
потрошње
времена.

30%

2019.

35%

40%

45%

3.2.7: Број обука за раднике/це у број
систему социјалне заштите о
родној равноправности,
правима особа из друштвено
осетљивих група, разврстане по
професији, територијалној
припадности.

Извештаји и
евалуације
ефеката обука,
извештаји Коморе
социјалне
заштите.

/

2019.

/

50

70

3.2.8: Издвајања из буџета за
социјалну заштиту на
националном, покрајинском и
локалном нивоу у односу на
потребе социјалне заштите.

%

Извештаји о
планирању и
потрошњи буџета.

19,4%

2019.

20%

22%

23%

3.2.9: Износ социјалне помоћи,
посебно особама из друштвено
осетљивих група.

износ

Издвајања и
извештаји
Министарства за
рад,
запошљавање,
борачка и
социјална питања.

За
2021.
појединц
аносиоца
права
8.781,00
дин. ( за
сваку
наредну
особу у
породици

/

12.000,00дин

18.000,00дин
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4.391,00д
ин а за
дете до
18 год у
висини
од 0,3 од
основице
или
2.634,00д
ин)

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Спровођење
свеобухватне анализе
потреба и аспирација
угроженх група женаРомкиња, старијих жена,
жена са инвалидитетом,
самохраних мајки, жена
на селу, избеглих и
расељених жена и др.

Орган који
спроводи
активност

Органи
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

МРЗБСП

МЉМПДД,
КТРР,
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,

Трећи
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
3.750

Повезано
поглавље:
19
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Унапређење система
прикупљања података у
области социјалне
заштите на начин да се
прикупљају подаци о
броју жена и мушкараца
без личних прихода уз
процену неопходних
финансијских средстава
потребних за
обезбеђивање
минималног прихода

МРЗБСП

Унапређење система
прикупљања података у
систему социјалне
заштите на начин да се
евидентира број жена и
мушкараца посебно из
друштвено осетљивих
група који немају приступ
а имају потребу за
различитим врстама
услуга социјалне заштите
на локалном нивоу

МРЗБСП

МЉМПДД,
КТРР,
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,
Републички
и
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту

Четврти
квартал
2022.

МЉМПДД,
КТРР,
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,
Републички
и
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту

Четврти
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

Повезано
поглавље:
19

Буџет РС –
текући
трошкови

Повезано
поглавље:
19
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Израда анализе
економског положаја
једнородитељских
породица у РС

МРЗБСП

Израда програма и
МРЗБСП
дефинисање мера за
унапређење материјалног
положаја
једнородитељских
породица

Министарств
о за бригу о
породици и
демографију
,
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,
Републички
и
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту,
ЈЛС

Први
квартал
2023.

1.800

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

Министарств Трећи
о за бригу о квартал
породици и
2023.
демографију
,Покрајински
секретаријат
и за
социјалну
политику и
за
демографију

Буџет РС –
текући
трошкови
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Израда закона о
алиментационом фонду

МРЗБСП

Министарств Четврти
о за бригу о квартал
породици и
2023.
демографију
,Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику и
за
демографију

Измене и допуне закона о МРЗБСП
финансијској подршци
породици са децом ради
изједначавања
предузетника и
предузетница у
остваривању права на
породиљско и
родитељско одсуство

Министарств Четврти
о за бригу о квартал
породици и
2022.
демографију
а,
Министарств
о за
привреду,
Министарств
о финансија

Анализа за процену
потреба за унапређењем
материјалних и људских
капацитета установа
социјалне заштите за
пружање услуга подршке
родитељству и
породицама са децом,
посебно децом са
сметњама у развоју.

Министарств
о за бригу о
породици и
демографију
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,
Републички
и
Покрајински
завод за

МРЗБСП

Четврти
квартал
2022.

1.500

Буџет РС –
текући
трошкови

2.400

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19
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социјалну
заштиту,
ЈЛС
Континуирано
спровођење кампања о
прерасподели
одговорности између
жена и мушкараца у
економији старања

Организовање обука за
жене из друштвено
осетљивих група о социоекономским правима

МРЗБСП

МРЗБСП

Министарств
о за бригу о
породици и
демографију
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,
Републички
и
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту,
ЈЛС, ОЦД

Стална
активност

Министарств
о за бригу о
породици и
демографију
Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику,
демографију
и рр,
Републички
и
Покрајински
завод за
социјалну
заштиту,

Четврти
квартал
2022.

500

500

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезано
поглавље:
19

844,75

Повезано
поглавље:
19
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ЈЛС, ОЦД
Израда програма и
МРЗБСП
дефинисање мера против
дискриминације
особа/жена из
вишеструко
дискриминисаних група у
установама социјалне
заштите резиденцијалног
типа

Покрајински
секретаријат
за социјалну
политику

Четврти
квартал
2022.

900

Посебан циљ 4: Успостављен целовит и функционалан систем за креирање и спровођење родно одговорних јавних политика и буџета
Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Показатељ(и) на нивоу
посебног циља (показатељ
исхода)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Успостављени механизми за
РР на свим нивоима и у свим
органима јавне власти

Делимично/у
потпуности

Јавно доступни
Делимично
подаци о броју и
саставу
механизама РР на
свим нивоима
власти, извештаји
механизама за
родну
равноправност,
извештаји и
студије независних
институција,
института,
истраживачких
центара,

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

2021.

/

Делимично

У потпуности
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удружења;
годишњи
извештаји/преглед
и Министарства за
људска и
мањинска права и
друштвени дијалог
Удео механизама за родну
равноправност за чије
функционисање су
обезбеђена средства из
буџета на свим нивоима
власти.

%

Увид у буџетска
Непознати
одвајања на свим
подаци
нивоима власти,
годишњи буџетски
извештаји,
годишњи
извештаји
Министарства за
људска и
мањинска права и
друштвени дијалог.

2021.

/

/

50%

Усклађена методологија
доступних база родне
статистике у свим областима,
као и подаци о положају жена
и мушкараца, девојчица и
дечака из друштвено
осетљивих група

Делимично/у
потпуности

Увид у базе
података
појединачних
институција на
свим нивоима,
студије и подаци
РЗС, методологије
и подаци којима
координира
Координационо
тело за родну
равноправност

Делимично

2021.

/

Делимично

Делимично

Институционализација родно
одговорног буџетирања на
свим нивоима власти

Делимично/у
потпуности

Извештаји и
анализе примене
РОБ-а у
Министарству
финансија,
Покрајинском

Делимично

2021.

/

Делимично

У потпуности
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секретаријату за
финансије,
Координационом
телу за родну
равноправност,
покрајинским и
локалним
механизмима,
Извештаји
државне
ревизорске
институције и
фискалног савета,
Извештаји ОЦД

Мера 4.1: Унапређени капацитети, институционални и нормативни оквир који обликују амбијент у коме се унапређује родна
равноправност са акцентом на институционалне механизме родне равноправности као део целовитог и функционалног система и
механизама за креирање родно одговорних јавних политика
Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Период спровођења:2021-2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Измене прописа којима се регулишу механизми за родну равноправност
на свим нивоима власти (усклађивање са законом о рр)
 Измене прописа ЈЛС за примену одредби закона о рр

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

4.1.1: Број прописа који
регулишу механизме РР на
свим нивоима организације
власти у складу са Законом о
родној равноправности, њихов

број

Увид у садржај
прописа,
Екс пост
анализа

2021.

/

6- национални 6- национални
ниво
ниво

5Национални
ниво
4- ниво АПВ
189 –

6- ниво АПВ

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

6- ниво АПВ
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статус, надлежности и
процедуре, и који дефинишу
процедуре учешћа у креирању
родно одговорних јавних
политика

локални ниво

189- локални
ниво

189- локални
ниво

4.1.2: Број механизама РР на
националном, покрајинском и
локалном нивоу власти и свим
нивоима унутрашње
организације које имају
обезбеђене људске,
финансијске и материјалне
услове за функционисање,
разврстано по нивоима
организације рада,
регионима/територијалној
припадности

број

Извештаји
/
локалних,
покрајинских и
националних
институција
система,
извештаји
механизама
РР (подаци
доступни на
интернет
презентацијам
а) о
функционисањ
уи
активностима,
увид у
буџетска
одвајања за
одрживост
механизама за
родну
равноправност
на свим
нивоима.

2021.

/

150

181

4.1.3: Број родно одговорних
јавних политика и области на
које се односе на свим нивоима
у којима активно учествују
механизми РР

број

Увид у број и
садржај јавних
политика на
свим нивоима,
праћење
укључености

2021.

2

100

189

60

134

представника/
ца механизама
РР., ОЦД
4.1.4: Број обучених
представника/ца јавне власти и
чланова/чланица механизама
РР о родно заснованим
стереотипима, родној
равноправности, и родно
заснованој дискриминацији,
уродњавање јавних политика и
закона, посебно особа из
друштвено осетљивих група,
разврстано по полу,
институцији, и нивоима
организације на којима су
образовани

број

4.1.5: Степен укључености
%- Низак,
женских организација и
средњи,
релевантних ОЦД у планирање висок
и реализацију родно одговорних
јавних политика на свим
нивоима

Извештаји и
/
евалуације
ефеката обука
за
представнике/
це јавне
власти и
чланова/члани
ца механизама
РР.

2021.

/

100

200

Извештаји
механизама
РР на свим
нивоима,
годишњи
извештаји
Министарства
за људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог,
повратне
информације
од женских
организација.

2021.

Низак – 30%

Средњи- 60%

Висок – 90%

низак
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4.1.6: Број информативних
број
јавних кампања о улози,
важности и начину
функционисања механизама РР
на свим нивоима и учешћу
грађана и грађанки у процесима
планирања и реализације родно
одговорних јавних политика на
свим нивоима.

Извор финансирања мере

Извештаји и
/
евалуације
ефеката
информативни
х кампања,
заступљеност
у медијима,
увид у
информативне
материјале
(штампане,
видео, аудио,
дигиталне),
извештаји о
партиципацији
грађана и
грађанки
(покрети,
удружења,
неформалне
групе) у
изради родно
одговорних
јавних
политика на
свим нивоима.

Веза са програмским
буџетом

2021.

/

4

4

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
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Назив активности:

Измена нормативног
оквира који се односи на
механизме за родну
равноправност на свим
нивоима власти (нпр.
одлуке и други
одговарајући прописи
којима се регулишу
механизми за родну
равноправност на свим
нивоима власти)
Активности на
конституисању
механизама за родну
равноправност на свим
нивоима власти

Припрема инструктивних
материјала и помоћних
алата за примену ЗРР у
делу који се односи на
рад и обавезе
механизама за родну
равноправност на свим
нивоима

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

МЉМПДД

КТРР,
органи
аутономне
покрајине,
ЈЛС, СКГО,
ОЦД

Први
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

КТРР,
аутономне
покрајине,
ЈЛС, СКГО,
ОЦД

Други
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

КТРР,
аутономне
покрајине,
ЈЛС, СКГО,
ОЦД

Други
квартал
2022.

МЉМПДД

МЉМПДД

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

Повезана
поглавља:
23 и 24
3.000

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24
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Измене и допуне
садржаја програма
редовних годишњих
обука запослених у
органима јавне власти у
циљу укључивања норми
родне равноправности и
антидискриминационог
законодавтсва, посебно
права рањивих и
вишеструко
дискриминисаних група

МЉМПДД

Организовање обуке за
лица задужена за родну
равноправност у
органима јавне власти на
свим нивоима, за
чланове/це механизама
за родну равноправност,
о родној равноправности,
обавезама и посебно
правима вишеструко
дискриминисаних и
рањивих група

МЉМПДД

Организовање јавних
МЉМПДД
кампања за промовисање
родне равноправности и
обележавања празника и
важних датума у историји
женског покрета и датума
значајних за родну
равноправност у Србији

КТРР,
МДУЛС,
Национална
академија
за државну
управу,
аутономне
покрајине,
ЈЛС, СКГО,
ОЦД

Први
квартал
2022.

КТРР,
МДУЛС,
Национална
Академија
за државну
управу, ниво
аутономне
покрајине,
ЈЛС, СКГО,
ОЦД

Континуира
на
активност
2022.и
2023.

Буџет РС –
текући
трошкови

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24
1.376,31

1.376,31

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
23 и 24

КТРР,
МДУЛС,
ЈЛС, СКГО,
ОЦД,
Министартс
во културе и
информиса
ња, медији,
посебно
медији који

Континуира
на
активност
2022.и
2023.

МЉМПДД,
КТРР,
донаторска
средства

2.000

2.000

Повезана
поглавља:
23 и 24

138

се
финансирају
из буџета,
Организовање јавних
догађаја, трибина,
конференција, дебата о
родној равноправности,
улози и обавезама
институција надлежних за
рр, родним стереотипима
и предрасудама и значају
њиховог превазилажења
за развој друштва и
свакодневног живота
грађанки и грађана у
Србији а поводом
обележавања празника и
датума значајних за
родну равноправност у
Србији

Министарс
тво за
људска и
мањинска
права и
друштвени
дијалог

КТРР,
Министарст
во културе и
информиса
ња, медији,
посебно
медији који
се
финансирају
из буџета на
свим
нивоима,
механизми
за рр на
свим
нивоима,
женске
парламента
рне и
одборничке
мреже,
медији,
посебно
медији који
се
финасирају
из буџета,
ОЦД

Континуира
на
активности
2022. и
2023.

2.000

2.000

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
24

Мера 4.2. Развој и унапређење родне статистике, повећање доступности података и информација као и коришћење података који
одражавају стварност живота жена и мушкараца, девојчица и дечака за креирање политика
Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија, Републички завод за статистику.
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Период спровођења: 2021-2023

Тип мере: регулаторно-подстицајна и Информативно-едукативна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

-Измене и допуне прописа и свих подзаконских аката који се односе на
статистику и евиденције на начин да се уреди прикупљање, обрада и
објављивање родно одговорних података

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана вредност
у последњој
години АП 2023

4.2.1. Степен унапређења родне %
статистике у свим областима
које прати РСЗ у односу на план
за унапређење родне
статистике

Извештај РЗС

/

2021.

/

30%

50%

4.2.2. Повећан број доступних
родно одговорних индикатора у
свим статистичким областима
од укуног броја индикатора у
области у односу на базну
годину

Извештај РЗС

4
програмске
активности
181 родно
одговорних
индикатора

2020.

181 родни
одговорних
индикатора

185 родно
одговорних
индикатора

189 родно
одговорних
индикатора

4.2.3. Изграђен капацитет РЗС
Да/не
за родну статистику:
унапређена унутрашња акта
организацији и систематизацији,
планови прикупљања, обраде и
објављивање података, све
статистичке области имају
одређену особу за родну
статистику,

Извештај РЗС

Да

2021.

Да

Да

Да

4.2.4. Износ средстава из
буџета Републике Србије
усмерен ка развоју и
унапређењу родне статистике
као и % од укупних средстава

Извештај РЗС,
Буџет
Републике
Србије

2.215.066.00 2020.
0,00 дин

0,1%

0,2%

0,3 %

број

Износ/%

0,1%
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опредељених за РЗС

4.2.5. Број и врста објављених
специјализованих родно
одговорних статистичких
извештаја, или публикација

број

Извештај РЗС,
и интернет
страница РЗС

3

2021.

/

2

4

4.2.6. Број институција које
број
имају изграђен капацитет за
родну статистику у области у
којој прикупљају податке:
унапређена унутрашња акта
организацији и систематизацији,
планови прикупљања, обраде и
објављивање података

Извештаји
релевантних
институција/ми
нистарства,
буџетски
корисници

21/140

2020.

/

24/150

30/160

Извор финансирања мере

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Органи
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Израда студије којом се
идентифкују недостајући
родно одговорни подаци
у статистичким
областима или
подобластима, као и
баријере које је потребно
отклонити како би се
унапредила родно
одговорна статистика и
истраживања у оквиру
РЗС (на пример софтвер,
прописи, упутства и/или
формулари)

РЗС

Израда трогодишњег
плана активности за
унапређење родно
одговорних података и
истраживања у складу са
студијом

РЗС

Буџетски
корисници,
НБС, ПИО
фонд

Трећи
квартал
2022.

2.400

Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
18

Буџетски
корисници

Четрти
Буџет РС –
квартал
текући
2022.
трошкови
Активност
критична за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
18

Спровођење плана
активности за
унапређење родно
одговорних података

РЗС

Све
институције
које су
студијом
идентифико
ване као
одговорне
за
прикупљањ
е података

Четврти
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

Средства могу
бити процењена
након израде
План
активности из
претходне
активности

Повезана
поглавља:
18
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Измене и допуне прописа РЗС
и свих подзаконских аката
који се односе на
статистику и евиденције
на начин да се уреди
прикупљање, обрада и
објављивање родно
одговорних података

Влада РС;
НСРС;

Четврти
квартал
2023

Буџет РС –
текући
трошкови

Успостављање одељења РЗС
за родну статистику у
РЗС које ће континуирано
радити на унапређењу
система за прикупљање и
обраду а нарочито за
објављивање родно
одговорних података на
начин који је прилагођен
за различите циљне
групе уз коришћење
модерних
комуникацијских алата

Буџетски
корисници

Четрти
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

Средства могу
бити процењена
након израде
студије из прве
активности

Развој домаћег индекса
за праћење родне
равноправности на
годишњем нивоу, као
допуна међународним
индексима

Универзитет Први
и и научни
квартал
институти
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

РЗС

Повезана
поглавља:
18

450

Повезана
поглавља:
18
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Израда плана и програма
за јачање капацитета
институција на свим
нивоима, али и других
актера попут
организација цивилног
друштва за коришћење
родне статистике код
аналитичких послова и за
креирање јавних
политика.

РЗС

Буџетски
корисници,
ОЦД

Четврти
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

450

Повезана
поглавља:
18

Промоција и подизање
РЗС
свести у области родне
статистике кроз
повезивање са
универзитетима и
факултетима са циљем
препознавања значаја
родне статистике за
креирање политика и
анализе као и даљи
развој знања и
подстицања истраживања
у овој области

Универзитет
и и научни
институти,
КТРР

Израда плана за
спровођење
специјалистичких
циљаних истраживања у
области родне
равноправности
(истраживање о утрошку
времена, истраживање о
насиљу, итд)

Универзитет Први
и и научни
квартал
институти,
2022

РЗС

Први
квартал
2023.
Активност
критична за
имплемент
ацију мере

1.180

Повезана
поглавља:
18

Буџет РС –
текући
трошкови
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Мера 4.3: Континуирана и појачана примена родно одговорног буџетирања на националном, покрајинском и локалном нивоу у
поступку планирања и извршења буџета, институционализација РОБ-а у буџетском систему РС, и повећање улагања у родну
равноправност
Институција одговорна за реализацију: Министарство финансија.
Период спровођења: 2021- 2025

Тип мере: Регулаторно-подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Израда нових и/или унапређење постојећих процедура рада на
РОБ-у за све буџетске кориснике са циљем успостављања
координације између различитих оделења и систематичном
увођењу и праћењу примене РОБ-а
 Израда нових и/или унапређење постојећих упутстава за примену
РОБ-а у поступку планирања, спровођења и извештавања о буџету
на републичком нивоу
 Израда нових и/или унапређење постојећих упутстава за примену
РОБ-а у поступку планирања, спровођења и извештавања о буџету
на покрајинском нивоу
 Израда нових и/или унапређење постојећих упутстава за примену
РОБ-а у поступку планирања, спровођења и извештавања о буџету
на нивоу ЈЛС
 Ревидирање упуства за израду програмског буџета на свим нивоима
и предвиђање унапређења родне равноправности и као посебног
програма и/или програмске активности имајући у виду да су сви
буџетски корисници у обавези да примене РОБ у складу са Законом
о буџетском систему, као и унапређење и стандардизовање
образаца за исказивање РОБ-а у буџетима
 Измене прописа о описима посла државних службеника на свим
нивоима у циљу укључивања РОБ-а у описе посла, посебно у
оделењима за планирање и финансије

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023
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4.3.1. Сви директни и
Број
индиректни буџетски корисници буџетских
на свим нивоима примењују
корисника
РОБ код планирања и
извршења буџета (број
буџетских корисника који су у
ПОФ и предлог буџета уврстили
РОБ по годинама и нивоима)

Приоритетне
области
финансирања
буџетских
корисника
садрже РОБ
циљеве и
индикаторе

41 буџетски
2021.
корисници на
свим нивоима

/

47

56

Годишњи
извештај о
напретку РОБа
Годишњи
извештај о
учинку РОБ-а
Софтвер за
планирање и
извештавање/и
звештај
Консолидовани
годишњи
извештај за
ЈЛС
Извештај
Државне
ревизорске
институције
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4.3.2.Проценат родно
трансформативних РОБ
циљева и индикатора у односу
на укупан број РОБ циљева и
индикатора

%

Годишњи
30%
извештаји о
напретку РОБа, Годишњи
извештај о
учинку РОБ-а
Софвер за
планирање и
извештавање/и
звештај

2021.

50%

60%

70%

4.3.3. Број програма у којима је
примењен РОБ од укупног броја
програма на нивоу Републике
Србије

Број

Годишњи
69 програма
извештаји о
напретку РОБа, Годишњи
извештај о
учинку РОБ-а
Софвер за
планирање и
извештавање/и
звештај, ДРИ

2021.

100

170

230

4.3.4. Број програма у којима је
примењен РОБ од укупног броја
програма на нивоу Републике
Србије и АПВ

број

Годишњи
39 програма
извештаји о
напретку РОБа, Годишњи
извештај о
учинку РОБ-а
Софвер за
планирање и
извештавање/и
звештај, ДРИ

2021.

45

100

150

4.3.5. Проценат улагања у
родну равноправност у односу
на укупан буџет појединачног
директног буџетског корисника

Број

Годишњи
/
извештаји о
напретку РОБа, Софвер за
планирање и
извештавање/и

2021.

-

10%

20%
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звештај
4.3.6. Број и врста активности из број
Стратегије за РР и АП за родну
равноправност које су
финансиране кроз примену
РОБ-а

Годишњи
извештај о
напретку РОБа
Софвер за
планирање и
извештавање/и
звештај
Извештај о
реализацији
НАПа

н/а тек
ће бити када
крене
имплементац
ија АП али је
важно да се
прати

2022.

4.3.7. Развијено одговарајуће
Да/не
софтверско решење за
планирање, праћење и
извештавање о примени РОБ-у,
буџетске класификације
омогућавају лаку консолидацију
алоцираних средстава за
улагања у родну равноправност,
упуства за програмско
буџетирање и припрему буџета
садрже упутства, и формуларе
за планирање и извештавање, а
који олакшавају консолидацију
података

Извештаји
министартсва
финансија,
Упутство за
припрему
ПОФа и за
припрему
буџета,
формулари за
припрему
буџета и
извештаји,
правилници,
класификација
и
евидентирања
трошкова који
садрже РОБ и
омогућавају
консолидацију
информација

не

2021.

не

да

да

4.3.8. Број процедура,
упутстава, интерних аката

Информација
буџетских

41

2020.

41

45

47

број
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буџетских корисника, а којима
се олакшава планирање,
праћење и извештавање о РОБу

Извор финансирања мере

корисника,
увид у садржај
аката

Веза са програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Консолидација РОБ-а у
буџету и извештајима о
учинку кроз израду
одговарајућег софтвера
или додатак постојећем
софтверу за планирање
јавних финансија

Орган који
спроводи
активност

Органи
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Министарс
тво
финансија

Покрајински
секретарија
т за
финансије,
Орган ЈЛС
надлежан
за
финансије

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023

5.400

Повезана
поглавља:
32 и 33
Измене постојеће
буџетске класификације
и укључивање РОБ-а у
класификацију

Министарс
тво
финансија

Покрајински
секретарија
т за
финансије,
Орган ЈЛС

Четврти
квартал
2022.
Активност
критична

Буџет РС –
текући
трошкови
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надлежан
за
финансије,
СКГО

за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
32 и 33

Јачање капацитета
Министарс
одељења за креирање
тво
секторских политика код финансија
свих буџетских корисника
за креирање родно
одговорних мера у
оквиру секторских
приоритета за
финансирање
(организовање обука,
припрема упутстава,
техничка подршка)

МЉМПДД,
Републички
секретарија
т за јавне
политике,
Национална
академија
за јавну
управу

Јачање капацитета
институционалних
механизама за рр у вези
са РОБ-ом а посебно за
припрему извештаја о
напретку и учинку РОБ-а
(организовање обука,
припрема упутстава,
техничка подршка).

Министарст
во
финансија,
КТРР,
покрајински
механизми
за рр,
механизми
за рр на
нивоу ЈЛС

Први
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

МЉМПДД,
покрајинске
институције

Трећи
квартал
2023.
Активност
критична

Јачање капацитета за
надзор над применом
РОБ-а у интерним
ревизорским оделењима

МЉМПДД

Министарс
тво
финансија

Први
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

1.586,28

Повезана
поглавља:
32 и 33
3.000

Повезана
поглавља:
32 и 33
600
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за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
32 и 33
Јачање капацитета за
надзор над применом
РОБ-а у ДРИ и ФС

Министарс
тво
финансија

ДРИ, ФС

Трећи
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

1.500

Повезана
поглавља:
32 и 33
Активности на јачању
улоге парламента и ОЦД
у праћењу извршења
РОБ-а, као и на
повећању
транспарентности
улагања у родну
равноправност и
промоцију примера
добре праксе

МЉМПДД

Израда нових и/или
Министарс
унапређење постојећих
тво
процедура рада на РОБ-у финансија
код самих буџетских
корисника са циљем

Министартс
во
финансија,
Републички
и
покрајински
парламент,
ПСФ, ЈЛС

Други
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

600

Повезана
поглавља:
32 и 33
МЉМПДД
Буџетски
корисници

Четврти
квартал
2022.

Буџет РС –
текући
трошкови

151

координације између
различитх одељења и
систематичном увођењу,
праћењу у примени РОБа
Израда родне анализе
прихода буџета и
пореске политике

Министарс
тво
финансија

Државне
институције,
унуверзитет
и и научна
заједница

Други
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

1.800

Повезана
поглавља:
32 и 33
Институционализација
Министарс
РОБ-а кроз примену
тво
препорука за унапређење финансија
РОБ-а из годишњег
извештаја о напретку у
примени РОБ-а, и из
извештаја о учинку

Унапређење постојећих и Министарс
израда нових упутства за тво
примену РОБ-а у
финасија
поступку планирања,
спровођења и
извештавања о буџету на
републичком нивоу

КТРР,
Покрајински
секретарија
т за
финансије,
Орган ЈЛС
надлежан
за
финансије,
СКГО

Други
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

Буџетски
корисници

Четврти
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

Повезана
поглавља:
32 и 33
Буџет РС –
текући
трошкови
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Унапређење постојећих и
израда нових упутства за
примену РОБ-а у
поступку планирања,
спровођења и
извештавања о буџету на
покрајинском нивоу

Покрајинск
и
секретариј
ат за
финансниј
е

Буџетски
корисници

Четврти
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

Унапређење постојећих и
израда нових упутства за
примену РОБ-а у
поступку планирања,
спровођења и
извештавања о буџету на
нивоу ЈЛС

Орган ЈЛС
надлежан
за
финансије

Буџетски
корисници
СКГО

Четврти
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

Активности на
систематичном
укључивању РОБ-а у
Упутство за израду
приоритетних области
финансирања (ПОФ) и
Фискалну стратегију

Министарс
тво
финансија

Буџетски
корисници
на свим
нивоима

Први
квартал
2022.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

Буџет РС –
текући
трошкови

Повезана
поглавља:
32 и 33
Ревидирање Упутства за
израду програмског
буџета на свим нивоима
и предвиђање
унапређења родне
равноправности и као
посебног програма и/или
програмске активности
имајући у виду да су сви
буџетски корисници у

Министарс
тво
финансија

АП, ЈЛС,
СКГО

2022

Буџет РС –
текући
трошкови
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обавези да примене РОБ
у складу са Законом о
буцетском систему, као и
унапређење и
стандардизовање
образаца за исказивање
РОБ-а у буџетима
Укључивање РОБ-а у
опис посла државних
службеника на свим
нивоима, посебно у
одељењима за
планирање и за
финансије

МДУЛС

Мин
финансија
Сви
буџетски
корисници

Јачање капацитета за
Министарс
РОБ у министарству
тво
финансија, покрајинском финансија
секретаријату за
финансије кроз повећање
броја извршилаца за
примену РОБ-а, као и
обуку свих буџетских
аналитичара

2023

Буџет РС –
текући
трошкови

Први
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

2.507,08

Повезана
поглавља:
32 и 33
Изарада анализе
примене РОБ-а кроз
назависну оцену ПЕФА

Министарс
тво
финансија

ПЕФА

Други
квартал
2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

Средства
Светске банке

Повезана
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поглавља:
32 и 33
Организовање годишње
конференције о примени
РОБ-а на свим нивоима

МЉМПДД

Министарст
во за
финансије,
КТРР,
Покрајински
секретарија
т за
финансије,
РЗС,СКГО

Четврти
квартал
2022 -2023.
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере

500

500

1.000

1.000

Повезана
поглавља:
32 и 33
Организовање стручних и МЉМПДД
других јавних скупова,
конференција, састанака
за повећање и ширење
практичних и теоријских
знања о РОБ-у међу
стручњакињама и
стручњацима за јавне и
родне политике, у
академској заједници и
на универзитетима

Министарст
во за
финансије,
КТРР,
Универзите
ти, научни
институти,
РЗС,СКГО

Четврти
квартал
2022.- 2023
Активност
критична
за
имплемент
ацију мере
Повезана
поглавља:
32 и 33

МЉМПДД,
01- средства из
буџета РС
(редовна
издвајања),
КТРР,
други буџетски
корисници,
донаторска
средства

Мера 4.4. Унапређени капацитети за креирање родно одговорних ресорних јавних политика, анализу и прађење ефеката јавних
политика на остваривање родне равноправности
Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.
Период спровођења: 2021- 2023

Тип мере: Регулаторно-подстицајна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

 Израда правилника, упутстава, смерница и водича та спровођење родно
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одговорних екс-пост и екс-анте анализа мера
 Израда упутства за израду секторских родних анализа
 Израда упутства за израду родне анализе буџетских програма
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година Циљана
вредност у
години 2021

Циљана
вредност у
години 2022

Циљана
вредност у
последњој
години АП
2023

4.4.1. Број донетих родно
одговорних докумената јавних
политика (нпр. планова)

број

Извештаји о
учинку
буџетских
корисника

66 програма

2020.

68

70

73

4.4.2. Број спроведених родно
број
осетљивих анализа потреба, еxpost и ex-ante родних анализа
мера, активности, политика
и/или надлежности органа јавне
власти по ресорима и врстама
јавне политике на свим нивоима

Извештаји о
раду органа
јавне власти

10

2020.

10

13

15

4.4.3. Број ресорних јавних
политика које садрже родно
одговорне мере

број

Извештаји о
учинку
буџетских
корисника

83
програмске
активности

2020.

90

100

110

4.4.4. Број обука и обучених за
родно одговорно планирање
ресорних политика

број

Извештаји о
раду органа
јавне власти,
НАЈУ

269 обука
12569
учесника
(од тога
ипшти
програм:
национални
ниво 176
обука/8890
полазника,
ЈЛС ниво 20

2020.

/

270/ 13000

280/13500
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обука/2277
полазника;
програм за
руководиоц
е,
национални
ниво:15
обука/155
полазника,
ниво ЈЛС 32
обуке/355
учесника)
4.4.5. Број упутстава, смерница
и водича за спровођење родно
одговорних еx-post и ex-ante
родне анализе мера

број

Извор финансирања мере

Извештаји о
учинку
буџетских
корисника

Веза са програмским
буџетом

1

13 водича ( 3 о
уродњавању
јавних политика,
10 водича за
секторске јавне
политике,
планове развоја
и друге планске
документе)

2019.

5 водича

5 водича

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години 2021

У години 2022

У години 2023

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Органи
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2021

2022

2023
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Утврдити базне
вредности за индикаторе

МЉМПДД

РСЈП
КТРР

Први
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

Израда Упутства,
Водича и смерница за
спровођење родно
одговорних еx-post и exante родне анализе мера

РСЈП

МЉМПДД
КТРР
Мин
финансија

Четврти
квартал
2022

600

Израда Упутства, Водича
и смерница за израду
секторске родне анализе

РСЈП

МЉМПДД
КТРР

Четврти
квартал
2022

600

Израда Упутства, Водича
и смерница за израду
родне анализе буџетских
програма

Мин
финансија

РСЈП
МЉМПДД
КТРР

Четврти
квартал
2022

600

Идентификација
МЉМПДД
секторских родних
анализа које су урађене у
периоду од три године
пре усвајања Стратегије
од стране институција
или на њихов захтев

КТРР
РСЈП

Први
квартал
2022

Израда програма обуке
МЉМПДД
за израду родних анализа

НАЈУ

Четврти
квартал
2023

Планирање израде родно Министарс
одговорних докумената
тво
јавних политика у свим
финансија
ресорним политикама а
нарочито онима које нису
обухваћене овом
Стратегијом или постоји
потреба за посебном

РСЈП
МЉМПДД
КТРР
Буџетски
корисници

Други
квартал
2022

Буџет РС –
текући
трошкови

900

Буџет РС –
текући
трошкови
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јавном политиком као
што су на пример
следеће области: спорт,
култура и информисање,
младе жене и мушкарци,
рударство и енергетика,
информационе
технологије, заштита
животне
средине, пољопривреда,
ванредне ситуације и све
остале области.
Израда родно одговорних Министарс
програма и акционих
тво
планова у свим ресорним финансија
политикама

Министарст Четврти
во
квартал
омладине и 2023.
спорта,
Министарст
во културе и
информиса
ња,
Министарст
во
рударства и
енергетике,
Министарст
во заштите
животне
средине,
Министарст
во
пољопривре
де,
шумарства
и
водопривре
де

7.000

10.000
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VI СКРАЋЕНИЦЕ

АП

Акциони план

РС

Република Србија

УН

Уједињене нације

ОУН
СЕ
ПССЕ
ЕУ

Организације Уједињених нација
Савет Европе
Парламентарна скупштина Савета Европе
Европска унија

ЕК

Европска комисија

ОЕБС

Организација за европску безбедност и сарадњу

ОЕЦД
ЗБС
ЗБПП
ЗП

Организација за економску сарадњу и развој
Закон о буџетском систему
Закон о бесплатној правној помоћи
Закон о полицији

ЗПС

Закон о планском систему

ЗСНУП

Закон о спречавању насиља у породици

ПЗ
КЗ
ЗКП
ИКТ
КТРР
ЈЛС

Породични закон
Кривични законик
Законик о кривичном поступку
Информационо-комуникационе технологије
Координационо тело за родну равноправност
Јединица локалне самоуправе

ЛС
НВО
НСЗ
НАЈУ
ОДУ
МБПД
МЉМПДД

Локална самоуправа
Невладина организација
Национална служба за запошљавање
Национална академија за јавну управу
Органи државне управе
Министарство за бригу о породици и демографију
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
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МП
МПНТР
МРЗБСП
МЗ
МУП
РФПИО
СКГО
СУК
ЦСР
KMСE
СБУН
ГСУН
CEDAW Конвенција

Министарство правде
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарство здравља
Министарство унутрашњих послова
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Стална конференција градова и општина
Служба за управљање кадровима
Центар за социјални рад
Комитет савета министара Савета Европе
Савет безбедности Уједињених нација
Генерална скупштина Уједињених нација
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

CEDAW комитет

Комитет за елиминацију дискриминације жена

GREVIO

Експертска група за борбу против насиља према женама и насиља у породици

РЗСЗ

Републички завод за социјалну заштиту

ПЗСП

Покрајински завод за социјалну заштиту

VII ЗАВРШНИ ДЕО
Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управа и на интернет страници Министарства за људска и мањинска
права и друштвени дијалог, у року од седам радних дана од дана усвајања.
Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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