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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ
ЗА ПЕРИОД OД 2019. ДО 2020. ГОДИНЕ
УВОД
Влада Републике Србије усвојила је Националну стратегију за родну равноправност за период 2016 – 2020 („Сл. гласник РС“,
бр. 4/2016). Акциони план за спровођење стратегије за период 2016-2018 саставни је део Националне стратегије за родну
равноправност. Овим АП-ном дефинисане су мере, индикатори, активности и временски оквир за период до краја 2018. године.
Почетком 2019. године завршена је евалуација АП-на за спровођење стратегије за родну равноправност за период 2016 – 2018,
која је основа за израду новог Акционог плана за период 2019 – 2020.
У израду Акционог плана за период 2019 – 2020 били су укључени државни органи: Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Министарство здравља; Министарство
унутрашњих послова; Министарство одбране; Министарство културе и информисања; Министарство спорта и омладине;
Министарство финансија; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре; Министарство за европске интеграције; Министарство привреде; Министарство трговине,
туризма и телекомуникација; Министарство правде; Министарство државне управе и локалне самоуправе, као и Канцеларија
за људска и мањинска права; Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; СИПРУ тим; Републички секретаријат за јавне
политике и контакт особе за родну равноправност у државним органима; независни државни органи: Повереник за заштиту
равноправности и Заштитник грађана; организације цивилног друштва и други релевантни актери.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД 2016-2020
Визија Националне стратегије за родну равноправност за период 2016-2020 је да је друштво у Републици Србији одрживо и
инклузивно и родно одговорно друштво, које свима пружа једнака права и могућности и у коме је обезбеђен квалитетан
свакодневни живот за све грађанке и грађане. Остварење овакве визије друштва у Републици Србији подразумева власништво
над самим развојем, његовим циљевима, методама и резултатима. Родна равноправност је предуслов одрживог развоја и
представља кључ за отклањање основних развојних препрека Републике Србије, као што су неусаглашен демографски и
економски развој, неадекватно коришћење људских ресурса, занемарен развој руралних подручја, неодговарајуће управљање
природним ресурсима и угрожавање животне средине.
Националном стратегијом су прописана три општа стратешка циља, а у оквиру сваког од општих циљева, прописани су посебни
стратешки циљеви. Планирано је да ће у периоду од 2016. до 2020. године фокус јавне политике бити усмерен на остваривање
следећих стратешких циљева:

1. Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности:
1.1. Повећани капацитети и знање руководилаца/руководитељки и запослених у органима
равноправности.

јавне власти о родној

1.2. Родно осетљиво формално образовање.
1.3. Развијање знања и видљивост академских резултата у области студија рода.
1.4. Повећан ниво свести јавности о значају родне равноправности.
1.5. Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерскимодносима.
2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности:
2.1. Равноправно учешће жена и мушкараца у родитељству и економији старања.
2.2. Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу.

2.3. Побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада.
2.4. Унапређена улога жена у систему безбедности.
2.5. Жене и мушкарци у руралним подручјима активно и равноправно доприносе развоју и имају равноправан приступ
резултатима развоја.
2.6. Унапређен положај вишеструко дискриминисаних и рањивих група жена.
2.7. Побољшано здравље жена и равноправан приступ здравственим услугама.
3. Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних политика:
3.1. Успостављени функционални механизми за родну равноправност на свим нивоима.
3.2. Родна перспектива укључена у сва стратешка документа.
3.3. Родна анализа политика, програма и мера.
3.4. Родно осетљива статистика и евиденција.
3.5. Родно одговорно буџетирање.
3.6. Успостављени механизми сарадње са удружењима.
3.7. Успостављена међународна и регионална сарадња и размена добрих пракси.
С обзиром да стратегија обухвата широк дијапазон области јавног живота, реализација планираних циљева и мера захтева
међусекторски и координисани приступ свих органа јавне власти, прописано је да ће њихово деловање и активности
координисати Координационо тело за родну равноправност
Стратегијом је прописано да је Координационо тело за родну равноправност одговорно за праћење успешности примене
стратегије и пратећих акционих планова. Координационо тело је задужено за успостављање механизма континуираног
прикупљања појединачних извештаја свих одговорних органа јавне власти. Институције одговорне за примену стратегије и
акционих планова имају обавезу да Координационом телу за родну равноправност достављају годишње извештаје о
спроведеним активностима, као и додатне извештаје и податке, по потреби и по захтеву Координационог тела. Континуирано
се прикупљају и други релевантни извештаји, као што су извештаји Повереника за заштиту равноправности, Заштитника
грађана, Покрајинског омбудсмана, извештаји женских и других удружења грађана.

КЉУЧНИ НАЛАЗИ EX-POST АНАЛИЗЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016-2018
Стратегијом је прописано да ће се у циљу мерења ефеката примене стратегије урадити две евалуације: једна након две године
примене стратегије и једна на крају стратешког периода. У периоду септембар – децембар 2018. године спроведена је прва
независна, спољна евалуација реализације Акционог плана за период од 2016. до 2018. године, чији су резултати основа за
израду и усвајање Акционог плана за период од 2019. до 2020. године. Стратегијом је планирано да ће у периоду од децембра
2020. до априла 2021. године бити спроведена независна евалуација реализације оба акциона плана, да ће извештај бити
достављен Координационом телу за родну равноправност до маја 2021. године, као и да ће Координационо тело припремити
коначни извештај са оценом успешности примене ове стратегије и доставити га Влади најкасније до 31. јула 2021. године.
Евалуација примене АП-на за 2016-2018, показала је следеће:
Стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018 године
усвојена је у моменту када је дошло до промена у институционалним механизмима родне равноправности, као и током великих
политичких промена које су обележене честим изборима и променама приоритета у различитим политикама од значаја за родну
равноправност. Такође, у том периоду друштвено-економске услови обележени су опоравком од ефеката економске кризе која
је погодила Србију 2008. године, а трајала је дуже него у неким развијеним земљама Европске уније (ЕУ) које су се далеко
брже опоравиле. Стратегија и АП су састављени и усвојени за веома кратко време, што је утицало на одређена решења у изради
и ограничило могућност широких консултација током припреме претходне стратегије. Ипак, показало се да је било оправдано
да се брзо и ефикасно обезбеди нови стратешки оквир.
-

Реализација АП-на и механизми за његово праћење на националном нивоу су делотворнији и боље координисани него
што је то био случај са претходном стратегијом и АП-ном, иако су капацитети новог националног механизма за родну
равноправност веома скромни. Урађени су извештаји о реализацији за сваку годину, као и евалуација АП-на на средини
стратешког циклуса. Хоризонтални механизми координације су функционалнији, министарства су спремнија да предају
извештаје и податке, а разумевање улога у садашњем АП-ну је већа у скоро свим секторима. Међутим, има простора за
даље унапређење механизама координације уз јачање компетенција запослених у свим министарствима и
институцијама у области родне равноправности, а нарочито контакт особа за родну равноправност. Треба

консолидовати њихов статус и улоге у складу са одговарајућим актом о систематизацији радних места, што ће
унапредити институционализацију механизама за увођење родне перспективе у политике на мултисекторском нивоу.
-

Реализација АП-на није остварена у задовољавајућем степену на локалном нивоу и недостаје систематско информисање
о реализацији у локалним заједницама због ограничења вертикалних механизама координације између националног и
локалног нивоа. АП-ном нису предвиђене адекватне мере за подстицање деловања и координацију локалних
механизама на реализацији АП-на, нити мере које воде успостављању редовних и стандардизованих локалних
механизама за праћење и извештавање о реализованим иницијативама у складу са АП-ном.

-

Општи и посебни циљеви АП-на су релевантни, усмерени на области и проблеме родне неравноправности који су били
присутни у време његовог доношења а присутни су и данас, али постоје недостаци који проистичу из одсуства
експлицитне и свеобухватне теорије промене.

-

АП се реализује уз неуједначен ниво делотворности у односу на три области приоритета, при чему је најделотворнија
реализација у области системских промена потакнутих увођењем механизама за увођење родне перспективе у јавне
политике а мање је делотворна реализација у областима унапређења културе родне равноправности и промовисања
једнаких могућности. Област у којој је АП најделотворније реализован односи се на системске промене које дугорочно
могу да омогуће не само континуирану реализацију посебних политика за унапређивање родне равноправности, већ и
да интегришу стандарде и принципе родне равноправности у све процесе припреме, доношења и спровођења политика.
Ова област се односи на трећи стратешки циљ АП-на и од великог је значаја за све остале области родне равноправности,
јер уколико такав систем не постоји, напредак у области родне равноправности може остати само у домену пројектних
задатака, заједно са фрагментираним интервенцијама које су слабог обима, ефекта и упитне одрживости. У том смислу,
добра делотворност види се најпре у побољшању родне статистике у надлежности Републичког завода за статистику,
која је од суштинског значаја за развој и праћење доношења политика заснованих на доказима. Започети процеси
увођења родно одговорног буџетирања такође показују велику делотворност у реализацији, а баш овај механизам треба
да омогући системску интеграцију родне перспективе у све области, као и координисан рад којим се интервенције
усмеравају на појединачне области на синхронизован начин, што треба да доведе до већих ефеката. Механизми родне
равноправности успостављени су на националном, покрајинском и у великој мери на нивоу локалних самоуправа. Ипак,
осим националног механизма, приметна је слабија делотворност осталих механизама за родну равноправност, што се
показало током консултација са различитим актерима у процесу евалуације АП-на. Иако су спроведене прве родне
анализе политика програма и мера, оне су пре изузетак него устаљена пракса; међународна сарадња посебно динамична,

већ опада у читавом региону. У односу на промене преовлађујућих родних образаца и унапређење културе родне
равноправности, АП је најделотворније реализован у области повећања сигурности жена од родно заснованог насиља,
насиља у породици и партнерским односима, као и у области повећања капацитета и руководилаца/тељки и запослених
у органима јавне власти о родној равноправности, док је делотворност ниска у области родно осетљивог образовања и
подизања нивоа свести о родној равноправности. Такође, није било делотворне реализације у области унапређења
студија рода и развијања знања и академских резултата. Најнижа делотворност измерена је у области повећања
равноправности жена и мушкараца кроз примену политика и мера једнаких могућности. АП је делотворније остварио
резултате у областима одлучивања жена у политичком животу, углавном кроз њихово учешће у законодавној власти на
свим нивоима. Друге области у оквиру овог стратешког циља имају низак ниво делотворности и делимично остварене
резултате, док у области промене образаца у расподели кућних послова и родитељских дужности, АП није делотворно
реализован.
-

Фактори који утичу на делотворнију реализацију односе се на повећану свест о проблему, доступност финансијских
средстава, делотворна партнерства и адекватну комбинацију врста интервенција, док се фактори који ометају
делотворну реализацију односе на недоследности у мерама, фрагментисане интервенције мањег обима, недостатак
средстава, нејасне компетенције и слабе механизме координације. Фактори који су допринели делотворној реализацији
АП-на у областима које су оцењене највишим оценама обухватају следеће:
o Широко распрострањена свест о проблему међу кључним актерима (као што је у случају родно заснованог
насиља), препознатљивост циљева АП-на међу актерима, што омогућава њихово укључивање у реализацију.
o Доступност финансијских средстава за подршку спровођењу мера и активности у континуитету и довољно
широко.
o Остваривање партнерстава између различитих актера, донатора, институција и невладиног сектора, што свима
омогућава да дају допринoс релевантним ресурсима.
o Прикладна комбинација врста интервенције (мера и активности): од измена и допуна закона и прописа, преко
кампања и едукација за јачање капацитета свих актера, тако да својим радом могу да допринесу променама и
успостављању механизама, услуга, итд.

o Медијска пажња усмерена на проблеме или на интервенције. Таква пажња чини проблем видљивијим и на тај
начин мобилише различите актере.
o Синергија интервенција – симултани процеси који се одвијају у истом правцу, односно вишеструке интервенције
различитих врста које симултано или једна за другом утичу на одређене области или проблеме, да би се
остварили додатни ефекти. Процеси се међусобно подржавају у таквим интервенцијама, што доводи до бољих
резултата и бољих ефеката за родну равноправност. Чак и ако различите интервенције у овом скупу симултаних
интервенција нису истоветне делотворности, оне доприносе унапређивању делотворности у оним областима које
„заостају“.

Фактори који доприносе ниском нивоу делотворности реализације одређених области АП-на обухватају следеће:
o Одсуство јасне везе између различитих области и врсти интервенција, због недостатка доследне и јасне теорије
промене.
o Фрагментарност мера и активности, што утиче само на изоловане аспекте посебних проблема (нпр. обука за
предузетнице или подстицајне мере за предузетништво). Интегрисане мере би могле да остваре боље резултате
и касније имају веће ефекте на стање ствари.
o Лоше формулисане мере и активности које нису довољно одређене или довољно свеобухватне.
o Мали обим интервенција у важним областима који се остварује само кроз пројекте или пилот иницијативе, без
каснијег ширења или преношења и интегрисања у системску иницијативу.
o Мали број актера укључених у реализацију и неукључивање цивилног друштва.
o Нејасне компетенције, преклапања и слаби механизми координације у области реализације, праћења и
извештавања.
Имајући у виду ниво остварености резултата до средине 2018. године, као и амбициозност очекиваних исхода 2020.
године, тешко је очекивати да ће ови исходи бити остварени у било којој области АП-на. На пример, може се очекивати

да ће учешће у политичком животу бити близу остваривања очекиваног резултата 2020. године, али проблем представља
изузетно ниска заступљеност жена међу председницима општина и градоначелницима.
-

Процеси су видљиви, али се још не препознаје утицај у већини области, осим повећаног учешћа жена у законодавној
власти, побољшаној родној осетљивости националне статистике, унапређене заштите жена од родно заснованог насиља
и насиља у породици. Имајући у виду да у области заштите жена од насиља постоји велика динамика промене, велика
препознатљивост значаја проблема, као и висок ниво посвећености различитих актера да се област превенције и заштите
унапреди, може се очекивати да ће се промене наставити у том правцу и да ће одрживост резултата бити велика.
Међутим, приметни су недостаци у примени норми, квалитету услуга, сарадњи са различитим актерима и вођењу
евиденције, што указује на велики простор за даља унапређења. Остварен је велики утицај по питању учешћа жена у
законодавној власти на свим нивоима, као и велике могућности за одрживост уколико ово учешће буде побољшано
(нпр. повећање квоте на 40%). Позитивни ефекти се огледају и у побољшаној родној статистици, активностима
националног механизма за родну равноправност на плану координације и праћење политика, као и иницијалних корака
на увођењу родно одговорног буџетирања. Ефекти у систему увођења политика виде се кроз „слабе“ показатеље, боље
разумевање питања родне равноправности актера из различитих институција који су учествовали у евалуацији, одсуство
отпора према овој теми (барем отвореног отпора) и разумевање улога и задатака који проистичу из АП-на. Одрживост
започетих процеса зависиће од снаге интервенција у наредном циклусу реализације Стратегије.

-

Финансијски аспекти у формулацији и реализацији АП-на најслабија су карика јер финансијска средства нису
систематски дефинисана у АП-ну и недостаје систематска и свеобухватна евиденција о финансирању активности, што
спречава увид у аспекте који се односе на ефикасност реализације. Ефикасност је процењена у евалуацији кроз призму
времена и средстава у поређењу са оствареним резултатима. Чињеница је да нису препознати скривени трошкови
спровођења бројних активности у оквиру АП-на, већ се сматрају редовним трошковима активности носилаца
реализације, повезана је са чињеницом да министарства нису извештавала посебно и редовно о реализацији АП-на, те
стога њихов допринос резултатима АП-на није видљив, што може да умањи њихову мотивацију..

-

АП је добро усклађен са SDG 5 и релевантним потциљевима у другим SDG, али је његов допринос реализацији ових
потциљева неуједначен због неуједначене делотворности реализације.

СПРОВЕДЕНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
Јавне консултације су спроведене у фебруару и марту 2019. године. Одржано је укупно седам консултативних састанака, од
којих су два била намењена контакт особама за родну равноправност у државним органима, а пет консултативних састанака
били су намењени свим заинтересованим актерима, са територије целе државе. Јавне консултације одржане су:
-

У Врднику, 21. фебруара;

-

У Београду, 4. марта;

-

У Новом Пазару, 5. марта;

-

У Нишу, 6. марта;

-

У Крагујевцу, 11. марта;

-

У Новом Саду, 14. марта;

-

У Београду, 15. марта.

Јавне консултације одржане у Врднику 21. фебруара 2019. године биле су намењене контакт особама за родну равноправност
у државним органима. Циљ овог првог консултативног састанка био је размена искустава у вези са применом претходног АПна за период 2016-2018, посебно у делу који се односи на евентуалне тешкоће и препреке са којима су се сусрели у реализовању
активности. Указано је да су постојали одређени изазови за реализацију планираних активности. Најпре, за неке активности
нису била планирана финансијска средства. У другим случајевима је указано на недостатак сарадње између носилаца
активности и институција планираних за сараднике/партнере на реализацији. Поред тога, за одређене активности нису били
планирани адекватни индикатори, па се дешавало да су активности спроведене, а да се планирани индикатори нису односили
на спроведене активности, па је деловало као да активност није реализована. Такође, поједине контакт особе су указале да се

време за извештавање о спроведеним активностима не поклапа са временом када тај државни орган добија обједињене податке,
тако да није увек било могуће известити на време о спроведеним активностима.
Након тога је одржан још један консултативни састанак са контакт особама за родну равноправност у државним органима, у
Београду 4. марта 2019. године. На овом састанку је детаљно представљен предлог Акционог плана за период 2019-2020 и
учесници и учеснице имали су прилику да продискутују планиране активности, потребна средства и сарадњу међу
институцијама и различитим секторима, која је неопходна за успешно реализовање активности и испуњавање мера.
Дискутовано је о неопходности интерсекторског приступа и потреби уклапања и усаглашавања активности планираних
различитим стратешким документима. Такође, указано је на новија истраживања која могу да послуже као основа за базне
вредности на нивоу мера у новом АП-ну. На овом састанку је договорен рок за достављање писаних коментара на предлог АПа Координационом телу за родну равноправност.
На осталих пет консултативних састанака били су позвани представници државних органа са свих нивоа власти (национални,
покрајински и локални), представници цивилног сектора, факултети, универзитети, струковна удружења, синдикати, медији,
национални савети националних мањина и други релевантни актери, укључујући заинтересоване грађане и грађанке. На овим
консултативним састанцима представљена је укратко евалуација претходног АП-а и планиране мере и активности у АП-у 20192020. Учесници и учеснице су указивали на одређене слабости и препреке у успешној реализацији активности на локалном
нивоу, као што је недостатак финансијских средстава, недостатак координације и сарадње између локалних актера,
преоптерећеност појединих институција и недостатак људских ресурса. Такође, било је идеја о изменама општих и посебних
стратешких циљева, али је учесницима објашњено да је стратегија усвојена за период до 2020. године, те да се за период 2019
– 2020 планирају мере и активности које су у складу са усвојеном Националном стратегијом за родну равноправност за период
2016 – 2020. Многи коментари на консултативним састанцима нису се односили на мере и активности планиране у предлогу
АП-а, већ на опште друштвене феномене и проблеме. У вези са активностима планираним предлогом АП-а било је предлога
да се више активности планира у вези са родитељством, посебно за мајке са више од троје деце и мајке са инвалидитетом, као
и за очеве, односно, њихову већу укљученост у бригу о деци и домаћинству. Указано је на неопходност стварања механизама
за веће политичко учешће жена, укључујући жене из вишеструко маргинализованих група. Такође, образовање је процењено
као један од сектора у којем су потребне интервенције, на свим нивоима образовања што укључује измене уџбеника, планова
и програма, увођење нових смерова на факултете, успостављање родних студија на факултетима и слично. Поједини учесници
сматрају да су циљеви новог АП-а преамбициозни, имајући у виду време трајања овог документа. Указано је да су поједине
групе вишеструко маргинализованих група жена изостављене из планираних активности (нпр. осуђенице, мигранткиње и сл),

као и да треба повећати број активности намењених женама са инвалидитетом и Ромкињама, посебно ромским девојчицама.
Дискутовано је о положају жена на селу, као и приступу здравственим услугама за све жене, посебно жене из маргинализованих
друштвених група. Такође, поједини учесници консултативних састанака сматрају да је неопходно више активности усмерених
на превенцију од насиља над женама. Поставило се питање финансирања активности на локалном нивоу, посебно у вези са
финансирањем активности женских организација које су у многим локалним самоуправама изостављене из финансирања из
локалних буџета. Многи учесници указали су потребу спровођења обука за државне службенике и службенице у свим
секторима, али и за њихове руководиоце и руководитељке, како би се избегло да они који доносе одлуке нису довољно родно
сензибилисани. Такође, предлог је и да се сви носиоци активности претходно питају о активностима које су већ планирали у
својим плановима и буџетима, па да се те активности укључе у АП 2019-2020, при чему је било предлога да се пронађе начин
како да се носиоци активности обавежу да спроведу активности, односно, да се пронађе начин утврђивања одговорности за
оне који не спроведу активности.
Поред јавних консултација, свим државним органима који су носиоци и/или партнери у спровођењу планираних активности
послат је предлог Акционог плана за период 2019-2020, са захтевом да доставе своје коментаре на дати предлог. Укупно18
носилаца активности, углавном министарстава, доставили су писане коментаре на педлог АП-на 2019-2020. Носиоци
активности доставили су веома корисне коментаре и сугестије у вези са мерама и активностима планираним предлогом АП-на
2019-2020. Већина коментара је усвојена, посебно оних коментара који су се односили на активности које су већ започете у
претходном периоду, као и на активности које су у вези са родном равноправношћу и општим и посебним циљевима
Националне стратегије за родну равноправност за период 2016 – 2020, а које су носиоци активности планирали за период 20192020. Такође, усвојени су коментари који су се односили на буџетирање појединих активности, а посебно су били значајне
информације о пројектима који се спроводе и о активностима за које су обезбеђена донаторска средства. Надаље, усвојени су
коментари којима је указано да одређене активности није могуће реализовати у кратком временском периоду, односно, у
периоду важења новог АП-на. У вези са појединим активностима које су нека министарства планирала за наредни период,
прописане су нове мере у оквиру општих и посебних циљева прописаних Националном стратегијом за родну равноправност
за период 2016 – 2020. Након коментара и сугестија поједине активности и мере су преформулисане. Имајући у виду да се
предлог АП-на 2019-2020 ради у другачијем формату од претходног, те да је сада потребно одредити једног носиоца
активности, усвојени су коментари у вези са одређивањем носилаца активности у случајевима у којима је раније било
планирано више државних органа у функцији носилаца једне активности.

Неки коментари и сугестије нису прихваћени. Најпре, нису прихваћени они коментари који су се односили на мере, активности,
индикаторе и друге показатеље који су утврђени Националном стратегијом за родну равноправност за период 2016 – 2020, те
их није било могуће мењати акционим планом за реализацију стратегије. Такође, нису прихваћени коментари и предлози који
су се односили на планирање нових мера и активности за које нису обезбеђена финансијска средства ни из једног извора, као
и предлози појединих активности које није могуће успешно реализовати до краја 2020. године. Нису прихваћени предлози да
се одређене активности изоставе из АП-на 2019-2020 јер је у плану израда посебних стратешких документа (на пример,
активности у вези са превенцијом и заштитом од насиља према женама), с обзиром да посебни стратешки документи нису
усвојени у моменту припреме АП-на 2019-2020. На крају, треба поновити да је највећи број коментара прихваћен и интегрисан
у акциони план.

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
Агенција за привредне регистре – АПР
Адвокатска академија – АА
Адвокатска комора – АК
Адвокатска комора Војводине – АКВ
Високи савет судства - ВСС
Високи службенички савет - ВСЛС
Државно веће тужилаца – ДВТ
Женска парламентарна мрежа – ЖПМ
Женска парламентарна мрежа – ЖПМ
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – ЗВКОВ
Завод за унапређење васпитања и образовања – ЗУОВ
Кабинет министра без портфеља задужен за регионални развој и
рад јавних предузећа - КМРРЈП
Канцеларија за људска и мањинска права – КЉМП
Координационо тело за праћење реализације Стратегије за
социјално укључивање Рома и Ромкиња - КТССУР
Координационо тело за родну равноправност – КТРР
Министарство за европске интеграције – МЕИ
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања –
МРЗБСП
Министарство омладине и спорта - МОС
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –
МПШВ
Министарство правде – МПРАВДЕ
Министарство привреде – МПРИВ
Министарство трговине, туризма и телекомуникација – МТТТ
Министарство унутрашњих послова – МУП
Министарство финансија – МФ
Министрство културе и информисања – МКИ

Национална служба за запошљавање – НСЗ
Национални просветни савет – НПС
Национални савет за високо образовање - НСВО
Национални савет за науку и технолошки развоја – НСНТР
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању – НТАПКВО
Повереник за заштиту равноправности – ПЗР
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе
са верским заједницама - ПСКЈИОВЗ
Покрајински секретаријат за образовање – ПСО
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова - ПССПДРП
Привредна комора – ПКС
Регионалне развојне агенције – РРА
Регулаторно тело за електронске медије – РЕМ
Републички завод за социјалну заштиту - РЗСЗ
Републички завод за статистику – РЗС
Републички секретаријат за јавне политике – РСЈП
Републички фонд за здравствено осигурање - РФЗО
Републичко јуавно тужилаштво – РЈТ
Служба за управљање кадровима – СУК
Стална конференција градова и општина – СКГО
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва – СИПРУ

Документ ЈП:
Акциони план:
Координација и извештавање
Кровни документ ЈП:

Национална стратегија за родну равноправност за период 2016-2020.
Акциони план за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период oд 2019. до 2020.
Координационо тело за родну равноправност

Општи циљ 1: ПРОМЕЊЕНИ РОДНИ ОБРАСЦИ И УНАПРЕЂЕНА КУЛТУРА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ
eфекта)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљaна
вредност у
2019.
години

Циљана
вредност у
2020. години

Проценат грађана и грађанки који/е изражавају
наклоњеност идеји родне равноправности

%

49%

2014.

65%

Проценат грађана и грађанки који имају негативан
став према родној равноправности

%

18%

2014.

8%

Проценат нових јавних политика у које је
интегрисана родна перспектива

%

Родна равноправност у Србији,
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања и Ipsos
Strategic Marketing
Родна равноправност у Србији,
Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања и Ipsos
Strategic Marketing
Увид у јавне политике,
Извештаји надлежних органа

0

2019.

100%

Посебни циљ 1.1: Повећани капацитети и знање руководилаца/руководитељки и запослених у органима јавне власти о родној равноправности
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за родну равноправност
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година
2018

Циљaна
вредност у
2019. години
30%

Циљана
вредност у
2020. години
35%

Проценат руководиоца/руководитељки и запослених
у органима јавне власти (полазника/ца обука) који
имају знања и вештине у вези са родном
равноправношћу
Број измењених подзаконских аката за унапређење
компетенција државних службеника/ца.који садрже
родне компетенције

%

Извештај о ефектима обуке

недоступ
ни
подаци

Број

Увид у подзаконска акта

недоступ
ни
подаци

2018

/

2

Мера 1.1.1: Повећани капацитети и знање руководилаца/руководитељки и запослених у органима јавне власти о родној равноправности
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Национална академија за јавну управу
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Проценат руководилаца/тељки и запослених
%
Извештај о ефектима
у органима јавне власти (полазника/ца
обуке
програма обуке) који су стекли понашајне и
функционалне родне компетенције које
обезбеђују поштовање и промоцију људских
права, недискриминације и родне
равноправности и разумевање своје улоге у
изради и примени одговарајућих посебних
мера у свом делокругу, по полу и ресору
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

недоступни

2018

/

35%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.1.1.1 Допунити стандардизованим
нивоом општих и посебних понашајних
и функционалних родних компетенција
Уредбу о одређивању компетенција за
рад државних службеника („Сл.
гласник РС", бр. 4/2019)
1.1.1.2 Унети у обрасце компетенција
опште и посебне понашајне и
функционалне родне компетенције за
сва радна места; унети родне
компетенције у правилнике о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места , у
складу са допуњеном Уредбом о

СУК

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МДУЛС

МДУЛС

СУК

Рок за
завршетак
активности
2020

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства

Нису потребна
додатна средства

одређивању компетенција за рад
државних службеника
1.1.1.3. Спровести програме обуке о
људским правима, недискриминацији и
родној равноправности за
руководиоце/тељке и запослене у
органима јавне власти на националном,
покрајинском и локалном нивоу

НАЈУ

400
(износ за 4-5
обука)

Мера 1.1.2: Укључивање у државни стручни испит испитног предмета/садржаја о родној равноправности
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство државне управе и локалне самоуправе
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Тип мере: инситуционално управљачко организациона
Jединица
мере

Извор провере

Проценат државних службеника/ца у
%
Извештај о ефектима
органима јавне власти (полазника/ца обука)
обуке
који имају знање и информације о родној
равноправности и мерама за остваривање
равноправности, по полу
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

недоступни
подаци

2018

/

70%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.1.2.1. Допунити подзаконски акт
којим је утврђен програм државног
стручног испита темама/садржајима о
родној равноправности, у складу са
Правилником о утврђивању програма
општег стручног усавршавања
државних службеника из органа

МДУЛС

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ВСЛС

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства

државне управе и служби Владе („Сл.
гласник РС“, бр. 6/ 2016).
Мера 1.1.3: Koнтинуиране обуке адвоката/адвокаткиња, судија/суткиња и тужилаца/тужитељки у области заштите људских права, заштите од дискриминације,
односно вишеструке дискриминације и сузбијања насиља над женама
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Правосудна академија
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Проценат адвоката/адвокаткиња и
%
Извештај о ефектима
судија/суткиња (полазника/ца обука) који су
обуке
информисани о о кршењу људских права,
инстититуционалној и структурној родној
дискриминацији, вишеструкој
дискриминацији и мерама заштите, по
струци и
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

недоступни
подаци

2018

30%

35%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.1.3.1. Евалуација и допуна садржаја
програма сталне обуке за 2019. и 2020.
намењене судијама и јавним
тужитељима/кама темама из области
заштите људских права, заштите од
дискриминације и родне
равноправности

ПА

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ВСС
ДВТ

Рок за
завршетак
активности
2019

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
100

1.1.3.2. Спровођење тренинга за тренере
из реда судија и јавних тужиоца/љки за
обраду тема из области заштите
људских права, заштите од
дискриминације и родне
равноправности
1.1.3.3. Спровођење обуке за судије и
јавне тужиоце/тужитељке из области
заштите људских права, заштите од
дискриминације и родне
равноправности
1.1.3.4. Укључивање у програм
правосудног испита садржаја о родној
равноправности

ПА

ПЗР

ПА

2019

200

560 (7 обука *30
особа *80)

2020
ПЗР

МПРАВДЕ

ВСС

2019

Нису потребна
додатна
средства

2019

Нису потребна
додатна
средства

ДВТ
АКС

1.1.3.5. Укључивање у програм
адвокатског испита садржаја о
антидискриминационом праву и родној
равноправности

АКС

АА

1.1.3.6. Израда програма посебне
АКС
АА
2020
стручне обуке адвоката/киња у области
АКВ
антидискриминационог права, родне
равноправности и заштите жена од
Основне
насиља, у складу са међународним
адвокатске
стандардима утврђеним CEDAW и
коморе
другим међународним уговорима и
спровођење тренинга за тренере из реда
адвоката/киња
Мера 1.1.4: Повећани капацитети за примену CEDAW конвенције у судским споровима
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Национална академија за јавну управу
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

250(дводневни
ТоТ за 30 особа
+ израда
приручника)

Тип мере: Информативно-едукативна
Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат правника/ца (полазника/ца обуке)
%
Извештај о ефектима
који имају повећане капацитете за примеу
обуке
CEDAW конвенције у судским споровима
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

0

2018

0

35%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.1.4.1. Израда програма обуке за
дипломиране правнике/це у службама
правне помоћи у ЈЛС у области
антидискриминационог права, родне
равноправности и заштити жена од
насиља, у складу са међународним
стандардима утврђеним CEDAW и
другим међународним уговорима
1.1.4.2. Спровођење програм обуке за
дипломиране правнике/це у службама
правне помоћи у ЈЛС у области
антидискриминационог права, родне
равноправности и заштити жена од
насиља, у складу са међународним
стандардима утврђеним CEDAW и
другим међународним уговорима

НАЈУ

НАЈУ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
СКГО
ПЗР

ПЗР

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2020

80

2020

300 (једнодневна
обука)

Посебни циљ 1.2: Родно осетљиво формално образовање
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Број родно осетљивих садржаја који су унети у
уџбенике, наставне садржаје, програме обука и
стандарде

Број

Извештај и евиденција (ЗУОВ и
министарство надлежно за
образовање)

недоступ
ни
подаци

2018

Циљaна
вредност у
2019. години
0

Циљана
вредност у
2020. години
3

Број подзаконских аката који садрже родно
Број
Допуњени подзаконски акти
недоступ
2018
0
4
осетљиве стандарде и поступке за акредитацију
ни
студијских програма и високошколских установа
подаци
Проценат полазника/ца програма стручног
%
Извештаји и ефекти обука
недоступ
2018
0
50%
усавршавања просветних радника који имају
ЗУОВ
ни
унапређене родне компетенције, по полу и региону
подаци
Мера 1.2.1: Успостављен регулаторни оквир за унапређивање компетенција запослених у образовању и васпитању путем увођења обавезних образовних
програма о родној равноправности и укључивање садржаја о родној равноправности у испит за добијање лиценце за рад у предшколским установама
школама/настави, односно остваривању програма васпитно-образовног рада
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број допуњених подазаконских аката о
стандардима компетенција запослених у
образовању и стављање родне
равноправности у приоритетне области за
стручно усавршавање запослених у
образовању који садрже тему родне
равноправности

Број

Увид у подзаконска акта

0

2018

/

3

Извор финансирања мере

Извештаји министарства
надлежног за
образовање

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.2.1.1. Допуна листе приоритетних
области у домену сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника новом
приоритетном облашћу „Јачање улоге

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ЗУОВ
ПСО
КТРР

Рок за
завршетак
активности
2019

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
средства

васпитно-образовних установа у
области људских и мањинских права и
недискриминације, са посебним
фокусом на родну равноправност
1.2.1.2. Допуна Правилника о
стандардима комептенеција за
професију наставника и њиховог
професионалног развоја
1.2.1.3. Допуна Правилника о
стандардима компетенција за васпитаче
1.2.1.4. Допуна Правилника о дозволи
за рад наставника, васпитача и
стручних сарадника („Сл. гласник“, бр.
22/2005 и 51/2008). 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

МПНТР

ЗОУВ
ПСО

2019

Нису потребна
средства

МПНТР

ЗОУВ
ПСО

2019

Нису потребна
средства

МПНТР

ПСО

2020

Нису потребна
средства

Мера 1.2.2: Ревизија наставних садржаја и уџбеника ради елиминисања родних стереотипа, дискриминаторних садржаја и дискриминаторског језика.
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Период спровођења: 2020

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број уџбеника и наставних јединица које
имају интегрисане садржаје о људским
правима, недискриминацији и родној
равноправности у основним и средњим
школама

Број

Извештај надлежних
органа

0

2018

10

20

Број подзаконских аката који садрже родно
Број
Увид у подзаконска акта
осетљиве стандарде и поступке за
акредитацију студијских програма и
стандарде за самовредновање и оцењивање
квалитета високошколских установа
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

0

2018

/

4

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.2.2.1. Израда студија и анализа ради
идентификације родно стереотипних и
дискриминаторних садржаја у
програмима и уџбеницима

МПНТР

1.2.2.2. Израда плана за припрему нових
исхода и програма наставе и учења за
основне и средње школе са садржајима
који афирмишу људска и мањинска
права и недискриминација, са фокусом
на родну равноправност и повећавају
видљивост женског доприноса науци и
култури
1.2.2.3. 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, недискриминације и
родне равноправности и видљивости
женског доприноса науци и култури

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ПСО
КТРР
СИПРУ
НПС
ЗУОВ
ЗВКОВ
КЉМП
ПЗР
ПСО

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2020

250 (за две-три
студије)

2020

Нису потребна
додатна средства

2020

Нису потребна
додатна средства

НПС
ЗУОВ
ЗВКОВ
МПНТР

НПС
ПСО
ЗУОВ
ЗВКОВ

1.2.2.4. Координација послова на изради
студија и анализа ради идентификације
родно несензибилисаних садржаја у
силабусима и универзитетским
уџбеницима

КТРР

Универзитети
Факултети
Научноистраживачке
установе
НТАПКВО

2020

Нису потребна
додатна средства

1.2.2.5. Допуна Правилника о
стандардима за самовредновање и
оцењивање квалитета високошколских
установа („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017) прописивањем дужности
високошколских установа да
систематски прате квалитет уџбеника с
аспекта поштовања и промоције родне
равноправности и да усвоје акциони
план за остваривање родне
равноправности
1.2.2.6.
Допуна Правилника о стандардима и
поступку за акредитацију студијских
програма („Сл. гласник РС", бр.
88/2017) 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 и дужности високошлолских
установа да одговарајућим уписним
мерама раде на превазилажењу
хоризонталне полне сегрегацију у
високом образовању

НСВО

НТАПКВО

2020

Нису потребна
додатна средства

НСВО

НТАПКВО

Посебни циљ 1.3: Развијање знања и видљивост академских резултата у области студија рода
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за родну равноправност

Нису потребна
додатна средства

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Број научних радова, мастер и докторских радова у
облaсти студија рода;

Број

Годишњи извештаји
високошколских установа

/

2018

Циљaна
вредност у
2019. години
10

Циљана
вредност у
2020. години
20

Мера 1.3.1: Унапредити и подржати родне студије као извор знања о родним односима; повећати видљивост родних студија.
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број студената/киња родних студија, по
полу, у односу на претходну годину;

Број

Око 30

2018/2019.

40

50

Број високошколских установа које имају
родне студије у свом програму.

Број

Извештаји
високошколских
установа
Извештаји
високошколских
установа

2

2018/2019

2

6

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.3.1.1. Координација послова на изради
студија и анализа ради утврђивања
заступљености посебног наставног
предмата Студије рода у студијским
програмима

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
Универзитети
Факултети
Научноистраживачке
установe

Рок за
завршетак
активности
2019-2020

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
150

1.3.1.2. Иницијатива за увођење
предмета Студије рода у студијске
програме

КТРР

Универзитети

Нису потребна
додатна средства

2020

Факултети
Центри за
родне студије
при
универзитети
ма и
факултетима

ПЗР
Мера 1.3.2: Подстицати и подржавати циљана научна теоријска и емпиријска истраживања и пројекте у области родних студија
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и трехнолошког развоја
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Удео научних истраживања у области родне
равноправности у укупном броју научних
истраживања

%

Евиденција (база)
објављених научних
радова, у односу на
претходну годину

/

2018

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

20%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.3.2.1. Сврставање научних
истраживања у области родне
равноправности у задате приоритетне
теме основних и основних усмерених
истраживања у области друштвених и

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
НСНТР
КТРР
Универзитети
и факултети

Рок за
завршетак
активности
2020

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства

хуманистичких наука у наредном
циклусу истраживања

Научноистраживачке
установе

1.3.2.2. Увођење квота за финансирање
научних истраживања у области родне
равноправности у наредном циклусу
истраживања

МПНТР

1.3.2.3. Прописати да су заступљеност
родне перспективе у научноистраживачким пројектима и родни
баланс истраживачких тимова
критеријума за њихово вредновање
1.3.2.4. Финансирање научноистраживачких пројеката у области
родне равноправности

МПНТР

НСНТР
КТРР
Универзитети
и факултети
Научноистраживачке
установе
НСНТР

Нису потребна
додатна средства

2020

Нису потребна
додатна
средства

2019

КТРР

МПНТР

НСНТРКТРР

Нису потребна
додатна средства

2020

Универзитети
и факултети
Центри за
родне студије
при
универзитети
ма и
факултетима
Научноистраживачке
установе

Посебни циљ 1.4: Повећан ниво свести јавности о родној равноправности
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за родну равноправност
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљaна
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

Проценат грађана и грађанки који подржавају
политичке мере за побољшање родне
равноправности

Родна равноправност у Србији, 53%
2014
/
70%
Министарство за рад,
грађана,
запошљавање, борачка и
56%
социјална питања и Ipsos
грађанки
Strategic Marketing
Мера 1.4.1: Подржати кампање и производњу медијских садржаја за промовисање родне равноправности и деконструкцију родних стереотипа и улога, уз
промовисање примера добрих пракси
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања
%

Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број кампања о значају родне
равноправности које су иницирали Влада РС
и ресорна министарства

Број

Извештаји ресорних
министарстава
Извештај о ефектима
јавних кампања

/

2018

1

2

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.4.1.1. Реализација кампања и
медијских садржаја за промовисање
родне равноправности

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2019-2020

5.000

2019

150

СИПРУ
ПЗР

1.4.1.2. Израда препорука за родно
сензитивно оглашавање како би се
спречило ширење родних стереотипа и
стереотипних родних улога и
обезбедило да огласне поруке буду
родно сензибилисане

МТТТ

КТРР
РЕМ

Савет за
штампу
ЈЛС
1.4.1.3. Израда препорука за кампање и
МРЗБСП
2019
Нису потребна
СИПРУ
конкурсе које организују, финансирају
додатна
и спроводе ресорна министарства како
средства
би се уградили садржаји који
афирмишу родну равноправност
Мера 1.4.2: Подстицај да образовни и културни програми који се финансирају из јавних средстава треба да доприносе промовисању родне равноправности и
деконструкцији родних стереотипа и улога
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Квота од 10% за расподелу јавних средстава
за културне и информативне програме који
доприносе промовисању родне
равноправаности

да/не

Извештај надлежних
министарстава

не

2018

/

да

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ПСКЈИОВЗП

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

1.4.2.1. Установити квоту од најмање
МКИ
2020
Нису потребна
10% за расподелу јавних средстава за
додатна средства
културне и информативне програме
који доприносе промовисању родне
равноправности
Мера 1.4.3: Унапређивати компетенције новинара/новинарки и уредника/уредница у циљу повећања родне осетљивости извештавања и елиминисања
секситичких и мизогиних медијских садржаја са посебним освртом на насиље у над женама

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број новинара/ки, уредника/ца
(полазника/ца обуке) који имају унапређена
знања за родно осетљиво медијско
извештавање.

Број

Извештаји о ефектима
обуке

/

2018

50

20

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.4.3.1. Подршка организовању
тренинга за новинаре/ке и уреднике/це
у медијима

МКИ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
Удружења
новинара;

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2019-2020

300 (два
тренинга)

2019-2020

150 (један
тренинг)

РЕМ;
Савет за
штампу
ПЗР

1.4.3.2. Укључивање студената/киња
новинарства у обуке за креирање и
вођење медијских кампања и медијских
прилога који промовишу родну
равноправност

МРЗБСП

СИПРУ
Удружења
новинара
Департмани
за
журналистику
на
факултетима

Посебни циљ 1.5: Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља, насиља у породици и парнерским односима
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министрство правде
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година
2018

Циљaна
вредност у
2019. години
20%

Циљана
вредност у
2020. години
20%

Проценат пријављених случајева насиља у односу
на све пријаве кривичних дела

%

Извештаји надлежних органа и
РЗС

8,6%

Проценат пријављених случајева насиља у породици
за које је подигнута оптужница

%

Проценат осуда за насиље у породици у укупном
броју осуђених пунолетних лица по кривичном дел

%

Републички завод за статистику
– Билтен: пунолетни учиниоци
кривичних дела у Р Србији,
2017
Извештаји надлежних органа и
РЗС

39,5%

2017

43%

47%

8,5%

2017

10%

10%

Број фемицида

Број

Извештаји надлежних
30
2018
0
0
министарства и РЗС
Мера 1.5.1: Унапредити стратешки и законодавни оквир у области заштите жена од родно заснованог насиља, насиља у породици и партнерским односима
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Број стратешких докумената о спречавању
насиља над женама и насиља у породици

Број

Извор финансирања мере

Извор провере

Увид у законодавни и
стратешки оквир;
Извештаји надлежних
министарстава
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

0

2018

1

1

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

1.5.1.1. Израда и усвајање посебног
МРЗБСП
МПРАВДЕ
2019
стратешког документа за сузбијање
МУП
насиља над женама и насиља у
МЗ
породици у складу са стандардима
РЈТ
Конвенције Савета Европе о
спречавању и борби против насиља над
женама и насиља у породици
1.5.1.2.
МРЗБСП
КТРР
Ревидирати Општи и посебне
МПРАВДЕ
протокола о поступању и сарадњи
МУП
установа, органа и организација у
МЗ
ситуацијама насиља над женама у
РЈТ
породици и у партнерским односима
1.5.1.3. Извршити анализу усклађености МПРАВД
2019
МУП
кривичног законодавства са
Е
МРЗБСП
Конвенцијом Савета Европе о
спречавању и борби против насиља над
МЗ
женама и насиља у породици и
изменити га у односу на резултате
ЖПМ
анализе
1.5.1.4. Израда независних студија и
КТРР
2019-2020
Донаторска
UN Women
анализа о примени мера заштите од
средства
насиља у породици и пружању других
UN Women
облика заштите и подршке женама
жртвама родно заснованог насиља
Мера 1.5.2: Ставити у функцију Централну евиденцију о случајевима насиља у породици
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство правде
Период спровођења: 2019-2020

500 (за процес
консултација и
стручну
подршку)

100 (за
консултације и
стручну
подршку)
Нису потребна
додатна
средства

1.000

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Постојање функционалне Централне
евиденције о случајевима насиља у породици

Да/не

Увид у евиденцију;

Не постоји

2018

Извор финансирања мере

Извештај Републичког
јавног тужилаштва
Веза са програмским буџетом

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

да

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.5.2.1. Обезбедити све потребне
ресурсе за прикупљање и обраду
података

МПРАВДЕ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
РЈТ

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Донаторска
средства
(проверити да
ли су
обезбеђена)

2019-2020

МУП
МРЗБСП

1.5.2.2. Изменити Закон о спречавању
МПРАВДЕ РЈТ
2020
Нису потребна
насиља у породици прописивањем
додатна средства
правила да се у Централну евиденцију о
МУП
случајевима насиља у породици уносе
подаци о другим делима родно
заснованог насиља на која се овај закон
примењује
Мера 1.5.3: Обезбедити услове за одрживе, континуиране, доступне услуге женских и феминистичких удружења специјализованих за подршку женама у
ситуацији насиља
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број специјализованих услуга за жене жртве
насиља које пружају женска удружења уз
подршку јавних средстава.

Број

Извештаји удружења и
надлежних институција

/

2018

15

15

Проценат специјализованих услуга за жене
жртве насиља које пружају женска удружења
које су одрживе а имају подршку јавних
средстава.

%

Извештаји удружења и
надлежних институција

/

2018

25%

25%

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.5.3.1. Израда препорука јединицама
локалне самоуправе за финансирање
акредитованих специјалистичких
услуга подршке које женама у
ситуацији насиља, пружају женска и
феминистичка удружења, укључујући
помоћ и подршку вишеструко
маргинализованим женама
1.5.3.2. Установљавање и додељивање
годишњих награда за јединице локалне
самоуправе које су оствариле највиши
ниво превенције насиља према женама

МРЗБСП

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ПССПДРП
СКГО

МРЗБСП

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2020

200

Нису потребна
додатна
средства

2019-2020

ПССПДРП
СКГО

Мера 1.5.4: Унапредити квалитет медијских прилога који се односе на насиље над женама
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Проценат медијских радника/ца
(полазника/ца обука) који имају унапређена
знања о извештавању о насиљу над женама

%

Извештаји о ефектима
обука

недоступни
подаци

2018

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

30%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Oргани
партнери у

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.

Орган који
спроводи
активност

спровођењу
активности

1.5.4.1. Спровођење обука уредника/ца
електронских и штампаних медија и
чланова/ца Савета РЕМ-а и Савета за
штампу о насиљу над женама и
прихватљивом медијском извештавању

МКИ

2019-2020

100 (једна
обука)

1.5.4.2. Спровођење обука новинара/ки
о насиљу над женама и прихватљивом
медијском извештавању

МКИ

2019-2020

200 (две обуке)

1.5.4.3. Спровођење независних
истраживања медијских садржаја

МКИ

РЕМ
Савет за
штампу
Мрежа жена
у полицији
Републике
Србије
ПЗР
СИПРУ
РЕМ
Савет за
штампу
Мрежа жена
у полицији
Републике
Србије
ПЗР
СИПРУ
Департмани
за
журналистику

2019-2020

300
(два
истраживања)

1.5.4.4. Успостављање праксе
одржавања седница Савета
Регулаторног тела за електронске
медије и Савета за штампу на којима се
представљају налази мониторинга
медијских садржаја о фемициду и
насиљу над женама у циљу
превазилажења неприхватљивог и
сензационалистичког извештавања

МКИ

РЕМ

2019

Нису потребна
додатна
средства

Савет за
штампу

Рок за
завршетак
активности

Веза са
програмским
буџетом

2019

2020

1.5.4.5. Израда студија и анализа о
одлукама РЕМ-а и Савета за штампу по
пријавама кршења прописа о забрани
родне и друге дискриминације и
прописа у вези са начином извештавања
о насиљу у породици и насиљу према
женама

МКИ

Департмани
за
журналистику

150.000 (једно
истраживање)

2020

Општи циљ 2: ПОВЕЋАНА РАВНОПРАВНОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА ПРИМЕНОМ ПОЛИТИКА И МЕРА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ 1
Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ
eфекта)

Jединица мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Повећане вредности Индекса родне
равноправности

Резултати по
областима
Индекса родне
равноправности

Индекс родне равноправности
у Републици Србији: мерење
родне равноправности у
Републици Србији 2016.

55,8

2016.

Циљaна
вредност у
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години
2020

Посебни циљ 2.1: Равноправно учешће жена и мушкараца у родитељству и економији старања
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година
2018

Циљaна
вредност у
2019.
3

Циљана
вредност у
2020. години
3

Број сати које жене проводе у неплаћеном раду;

број

4,5 сата

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

%

Истраживање потрошње
времена
Истраживање потрошње
времена

Мушкарц
и троше
50%
мање
времена
него жене

2018

30%

30%

Мера 2.1.1: Повећати коришћење родитељског одсуства од стране очева
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Напомена: Мере из Посебног циља 2.6. Стратегије, које се тичу положаја жена из вишеструко дискриминисаних и рањивих група, су с обзиром на свој интерсекторски карактер, у
Плану активности сврстане (смештене) у друге односне посебне циљеве
1

Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Повећан број очева који користе одсуство
Број
Извештаји надлежних
ради неге детета
органа
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

300

2018.

400

500

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.1.1. Прописати обавезно коришћење
родитељског одсуства за запослене
очеве, најмање месец дана,
непреносивог на мајке

МРЗБСП

2.1.1.2. Организовање школа
родитељства које подразумевају учешће
мајки и очева

МЗ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КTРР;

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства

2020

МФ
Домови
здравља;

ПА

2019-2020

Патронажне
службе;

Нису потребна
додатна
средства

ЈЛС
Мера 2.1.2: Креирати доступне и приступачне нове услуге за бригу о деци, старијима и особама са инвалидитетом
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга од стране учесника у
планском систему
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана вредност
вредност
вредност у
у 2020. години
2019. години

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Број општина/градова у којима су уведене
нове услуге;

број

Извештаји надлежних
министарстава и

0

2018

25

јединица локалне
самоуправе
Број корисника/ца нових услуга, по полу,
број
Извештаји надлежних
министарстава и
старосном добу и типу породице
јединица локалне
самоуправе
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

/

2018

2.500 (10
корисника по
услузи)

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.2.1. Пилотирање нових услуга бриге
о деци,старијима и особама са
инвалидитетом, на локалном нивоу

МРЗБСП

2.1.2.2. Обезбедити већи број
субвенција за приватне предшколске
установе

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
РЗСЗ
ПССПДРП
Домови за
бригу о
старијима;
ЈЛС
ЈЛС

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2.1.2.3. Изменити критеријуме за упис
деце незапослених мајки/родитеља у
предшколске установе

МПНТР

ЈЛС

2019

Нису потребна
додатна
средства

2.1.2.4. Спровести свеобухватно
испитивање потреба мајки/родитеља
деце до седам година у вези са
могућностима и моделима коришћења

МРЗБСП

КТРР
СИПРУ

2019-2020

800.000

2020

6.000
(5 пилот услуга у
5 ЈСЛ)

2020

Повећана
средства из
буџета РС
(наменски
трансфери),
Средства из
буџета јединица
локалних
самоуправа
увећана за 20% у
односу на 2018.

флексибилних облика рада и
запошљавања
Мера 2.1.3: Подршка самохраним родитељима кроз системско решавање проблема неплаћања алиментације
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Релативно сиромаштво за домаћинстава са
једном одраслом особом са децом

стопа

Извор провере

SILC, Национални
извештај о социјалном
укључивању и смањењу
сиромаштва у Р Србији
(2014-2017)
Стопа изразите материјалне депривације за
стопа
SILC, Национални
домаћинства са једном одраслом особом са
извештај о социјалном
укључивању и смањењу
децом
сиромаштва у Р Србији
(2014-2017)
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

40%

2016

35

30,2%

2016

25

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.3.1. Уредити питање неплаћања
алиментације изменом закона и
подзаконских аката који уређују ову
област
2.1.3.2.
Израдити приручник о пружању
правних савета и подршке од стране
центара за социјални рад и правне
подршке и помоћи локалних служби

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
СИПРУ

2019

Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП

МДУЛС

2019

400

СКГО
РЗСЗ
ПССПДРП

правне помоћи у судским поступцима
за остваривање права на издржавање
Мера 2.1.4: Подршка младим мајкама и малолетним мајкама за наставак школовања и запошљавање са акцентом на рањиве групе жена
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за родну равноправност
Период спровођења: 2019-2020

Информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат младих мајки које су испале из
образовања, а које су завршиле започет
степен школовања током примене АП-на, у
односу на претходну годину

%

Извештај надлежних
органа задужених за
образовање

недоступни
подаци

2018

20%

20%

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.4.1. Информисање младих
жена/мајки о могућностима наставка
образовања, запошљавања, социјалног
предузетништва и сл.

МОС

2.1.4.2. Увести посебну меру за
наставак образовања/завршетак
школовања младих мајки

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МПНТР
МРЗБСП
ЈЛС
Канцеларије
за младе
НЗС
ПЗР
МОС

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства
у односу на она
опредељена за
НАП за младе и
Канцеларије за
младе на
локалном нивоу

2020

2019-2020

Мера 2.1.5: Спречавање раних, малолетничких бракова, посебно у ромској заједници
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за родну равноправност

Нису потребна
додатна
средства

Период спровођења:

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Проценат Ромкиња које ступају у брак пре
навршене 18 године

%

Истраживање
вишеструких
показатеља (MICS),
РЗС, Уницеф

57

2014

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

0

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.5.1. Координација послова који се
односе на едукацију стручног кадра
ЦСР, запослених у образовању и
здравству о штетности раних и
присилних бракова

КТРР

2.1.5.2. Координација послова који се
односе на едукацију родитеља и младих
девојака и младића о забрани,
санкционисању и штетности раних
бракова коју ће вршити здравствене
медијаторке, педагошки
асистенти/асистенткиње и
координатори/координаторке за ромска
питања
2.1.5.3. Координација послова који се
односе на формирање тима за подршку
у сузбијању раних бракова за девојчице
и младе девојке у ризику, (тим
састављен од

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТССУР)
КЉМП
МРЗБСП
МЗ
МПНТР
ЈЛС
КТССУК

Рок за
завршетак
активности
2019-2020

Извор
финансирања
Донаторска
средства
УНИЦЕФ –

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
42.400 за
активности
2.1.5.1
2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.5.4.

2019

Донаторска
средства

2019

Донаторска
средства

КЉМП
ЈЛС

СИПРУ
КТРР

КТССУК
КЉМП

координатора/координаторки за ромска
питања, педагошких
асистената/асистенткиња и
здравствених медијаторки)
2.1.5.4.
Укинути могућност склапања брака пре
18. године изменом прописа

ЈЛС
СИПРУ
МРЗБСП

Донаторска
средства

2020
КЉМП
СИПРУ

Посебни циљ 2.2: Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за родну равноправност
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

% жена међу посланицима Народне скуптшне

%

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљaна
вредност у
2019.
36,1%

Циљана
вредност у
2020. години
37,9%

Индекс родне равноправности у 34,4%
2016
Републици Србији
% жена међу министрима
%
Индекс родне равноправности у 22,5
2016
23,6%
Републици Србији
% жена међу одборницима локалних скупштина
%
Индекс родне равноправности у 36%
2016
37,8%
Републици Србији
Мера 2.2.1: Повећати учешће жена у процесима одлучивања у органима извршне власти на свим нивоима
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019

24,8%
39,7%

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Удео жена међу члановима Владе и
државним секретарима

%

25

2017

40%

40%

Удео жена међу предсеницима
општина/градоначелника

%

Жене и мушкарци у
Србији, 2017,
Републички завод за
статистику
Жене и мушкарци у
Србији, 2017,
Републички завод за
статистику

6,6,

2017

40%

40%

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2.2.1.1. Прописати квоту од најмање
МРЗБСП
2019
Нису потребна
40% за мање заступљени пол у свим
додатна
извршним органима, одборима у
средства
организацијама и привредним и
акционарским друштвима где је држава
већински власник
Мера 2.2.2: Повећати учешће жена, укључујући и жене из маргинализованих друштвених група, у одлучивању на свим нивоима
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019

Тип мере: регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Удео жена у надзорним одборима јавних
предузећа;

%

28,9

2017

30

Удео жена на функцији председника
надзорног одбора јавних предузећа

%

Родна равноправност у
јединицама локалне
самоуправе, 2017,
Повереник за заштиту
равноправности;
СКГО
Родна равноправност у
јединицама локалне
самоуправе, 2017,
Повереник за заштиту
равноправности;
СКГО
Евиденција надлежних
органа

16,9

2017

20

/

2018

40

Удео жена у представничким телима и
%
њиховим радним и саветодавним телима на
свим нивоима
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.2.2.1. Прописати квоту од најмање
40% за мање заступљени пол у
одборима директора – управним и
надзорним одборима јавних предузећа
2.2.2.2. Прописати квоту од најмање
40% за мање заступљени пол у свим
радним и саветодавним телима и
делегацијама представничких тела

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

2019

Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП

КТРР

2019

Нису потребна
додатна
средства

Скупштина
аутономне
покрајине

Скупштине
ЈЛС
Мера 2.2.3: Повећати видљивост и активности жена у политичким странкама, укључујући припраднице рањивих група
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за родну равноправност
Период спровођења: 2019

Тип мере: информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Удео политичких странака које имају родно
осетљиве програме;

%

Увид у програме
политичких странака

0 (потребно је
прикупити
податке)

2018.

50%

50%

Удео жена у руководећим органима
странака;

%

Извештаји политичких
странака

Удео припадница рањивих група у
руководећим органима странака

%

Извештаји политичких
странака

0 (потребно је
2018.
40%
40%
прикупити
податке)
0 (потребно је
2018.
10%
10%
прикупити
податке)
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.2.3.1. Израдити родну анализу закона
и подзаконских аката који су од значаја
за деловање политичких странака

МДУЛС

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2020

150

2020

150

МФ
ЖПМ

2.2.3.2. Израдити родну анализу
програма политичких странака,
укључујући и учешће жена у
руководећим органима

КТРР

МДУЛС
ЖПМ

Посебни циљ 2.3: Побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада, посебно припадница рањивих група
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Показатељи економског положаја жена у Индексу
индекс
Индекс родне равноправности
родне равноправности (за област рада, запослености
за област рада, запослености и
и новца)
новца
Мера 2.3.1: Пратити и подстицати развој женског предузетништва
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде
Период спровођења: 2019-2020

Почетна
вредност

Базна
година

68,2

2016.

Циљaна
вредност у
2019.
70

Циљана
вредност у
2020. години
68,2

Тип мере: подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Доступан број привредних друштава чије су
власнице жене

Постоји/не
постоји
евиденција
по полу

Евиденција АПР

Не постоји
евиденција
разврстана по
полу

2018.

Постоји
евиденција
разврстана по
полу

Постоји
евиденција
разврстана по
полу

Број предузетница и власница предузећа
Број
Извештаји надлежних
којима је обезбеђена менторска подршка
органа
кроз програм Стандардизованог сета услуга
(ССУ)
Проценат средстава обезбеђен за жене
%
Извештај надлежних
приликом доделе подстицајних средстава и
органа
субвенција за улагање (посебна мера)
Проценат повећања броја новооснованих
Евиденција АПР
привредних друштава чије су власнице жене
Проценат смањења стопе престанка
%
Евиденција АПР
привредних друштава чије су власнице жене
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

/

2018.

40

40

/

2018.

30

30

/

2018.

3%

/

2018.

3%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.3.1.1. Обезбедити податке из
евиденције Агенције за привредне
регистре (АПР) разврстане по полу

МПРИВ

2.3.1.2. Менторски рад са
предузетницама и власницама
предузећа кроз програм
Стандардизованог сета услуга (ССУ)

РАС

2.3.1.3. Уврстити наменске кредите за
микро предузетнице у програм рада
Фонда за развој Републике Србије

ФРРС

2.3.1.4. Увести посебну меру од
најмање 30% за жене приликом доделе
подстицајних средстава и субвенција
за улагања

МПРИВ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
АПР
КТРР
МПРИВ

Рок за
завршетак
активности

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна
средства

2019-2020

Нису потребна
додатна
средства осим
средстава
обезбеђених у
буџету Развојне
агенције Србије
за програм
менторинга
Нису потребна
додатна
средства

КТРР

2020

ПК
КТРР

Веза са
програмским
буџетом

2019

РРА

МПРИВ

Извор
финансирања

2020

Нису потребна
додатна
средства

Мера 2.3.2: Повећати запошљивост жена, посебно старијих жена и припадница рањивих група
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Стопа запослености жена

Стопа

Извор финансирања мере

Извор провере

Извештаји НСЗ, РЗС,
надлежних органа
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

40%

2018

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

45%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР
НСЗ

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

2.3.2.1. Повећати удео незапослених
МРЗБСП
2020
жена у програмима додатног
образовања и обуке и субвенцијама за
запошљавање
2.3.2.2. Повећање доступности и
МРЗСП
КТРР
2019-2020
искоришћености програма
НСЗ
целоживотног учења и
ЈЛС
преквалификација, посебно намењених
старијим и дугорочно незапосленим
женама
Мера 2.3.3: Развијати и оснаживати капацитете жена да се удружују у задруге у сеоским и градским срединама
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство привреде
Период спровођења: 2019-2020

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства
Нису потребна
додатна
средства

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Проценат повећања броја женских задруга у
сеоским и градским срединама;

%

Извештај надлежног
миистарства

/

2018

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

3%

% жена (полазница обука) које имају
унапређене капацитете за женско
задругарство
Извор финансирања мере

Извештај о ефектима
обука/информативних
сесија
Веза са програмским буџетом
%

недоступни
подаци

2018

70%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.3.3.1. Урадити родну анализу стања у
области задругарства у Србији
2.3.3.2. Инфо сесије за жене укључене
или заинтересоване за задруге
(пољопривредне и непољопривредне) о
кредитним програмима, програмима
Европске уније и програмима доделе
бесповратних средстава за оснивање
нових задруга

Рок за
завршетак
активности

МПРИВ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

2020

МПРИВ

КМРРЈП

2019-2020

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
300

200 (10
инфосесија)

КТРРUN
Women
РРА

МЕИ
Мера 2.3.4: Промовисати женско социјално предузетништво у сеоским и градским срединама
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Тип мере: информативно-едукативна
Jединица
мере

Извор провере

% жена у купном броју полазникаа обуке
%
Извештај о ефектима
заинтересованих за покретање социјалних
обука
предузећа
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

/

2019

50%

50%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Oргани
партнери у

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.

2.3.4.1. Информисање и обука жена по
насељеним местима и градовима о
могућностима социјалног
предузетништва

Орган који
спроводи
активност

спровођењу
активности

МРЗБСП

КТРР

Рок за
завршетак
активности

Веза са
програмским
буџетом

2020

2019

2020

500

ЈЛС

UN Women
Канцеларије
за локални
економски
развој
Мера 2.3.5: Обезбедити равноправно остваривање свих права у вези са запошљавањем и радом
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Тип мере: инситуционално управљачко организациона
Jединица
мере

Извор провере

Број органа јавне власти и приватних
Број
Евиденција надлежних
послодаваца који су успоставили неки од
органа
интерних механизама за превенцију и
заштиту од дискриминације, за побољшање
остваривања родне равноправности, вођење
родно балансиране кадровске политике и сл.
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

0

2018

100

300

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.3.5.1. Информисање органа јавне
власти и приватних послодаваца о
могућностима и потреби успостављања
интерних механизама за превенцију и
заштиту од дискриминације, за

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР
ПЗР

Рок за
завршетак
активности
2019-2020

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна
средства

побољшање остваривања родне
равноправности, вођење родно
балансиране кадровске политике и сл.

ПКС

Мера 2.3.6: Подстицање коришћења ИКТ међу припадницама старијих генерација и подизање дигиталних компетенција жена у циљу сузбијања економског
дигиталног јаза
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Проценат жена (полазница обука) које имају
повећане компетенције у области ИКТ
Извор финансирања мере

Извор провере

Извештај о ефектима
обука (улазни и излазни
упитници)
Веза са програмским буџетом
%

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

0

2018

70%

70%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.3.6.1.Обука и преквалификација жена
за подизање компетенција у области
програмирања

МТТТ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

Рок за
завршетак
активности
2020

Извор
финансирања
Републички
буџет

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
10.000

Нису потребна
додатна средства
осим оних
обезбеђених у
буџету за
спровођење
Програма за
оснаживање
жена у
информационо
комуникационим
технологијама за
2019-2020.
годину

2.3.6.2. Подизање компетенција жена у
циљу стицања знања и вештина
потребних за покретање сопственог
онлајн бизниса (прављење сајтова,
онлине маркетинг, електронско
пословање у савременом дигиталном
добу)

МТТТ

КТРР
UN Women

Републички
буџет

2020

10.000.000

Нису потребна
додатна средства
осим оних
обезбеђених у
буџету за
спровођење
Програма за
оснаживање
жена у
информационо
комуникационим
технологијама за
2019-2020.
годину

Посебни циљ 2.4: Унапређена улога жена у систему безбедности
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство одбране
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Удео жена у систему безбедности;

%

Извештај/евиденција
надлежног министарства

31,5%

2015

Удео жена у цивилним мисијама, у односу на
претходну годину
Удео жена у војним мисијама, у односу на
претходну годину
Удео жена у одлучивању у систему безбедности;

%

Циљaна
вредност у
2019.
40%

Циљана
вредност у
2020. години
40%

Извештај/евиденција
7,5%
2015
15%
15%
надлежног министарства
%
Извештај/евиденција
10%
2015
20%
20%
надлежног министарства
%
Извештај/евиденција
19,7%
2015
30%
надлежног министарства
Мера 2.4.1: Интегрисано спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и
безбедност у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:Министарство одбране
Период спровођења: 2019-2020.
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Тип мере: Регулаторна
Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Спроведени циљеви АП-на и унапређена
активна улога жена у безбедности

Извор финансирања мере

реализациј Извештај о ефектима
ау
спровођења АП-а
току/реали
зовано
Веза са програмским буџетом

Реализација у
току

Реализовано

2018.

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.4.1.1. Праћење годишњих планова
активности за спровођење АП-на и
извештаја о ефектима њиховог
спровођења

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
Надлежни
органи
државне
управе и
локалне
самоуправе;

Рок за
завршетак
активности
2020

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Републички
буџет

Раздео 15МУП 1408-001

Донација
шведске
полиције

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
350

350

3.500

ПЗР
Посебни циљ 2.5: Жене и мушкарци у руралним подручјима активно и равноправно доприносе развоју и имају равноправан приступ резултатима
развоја
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Проценат пољопривредних газдинстава
%
Извештај надлежних
26,7%
2015
регистрованих на жене
министарстава
Стопа запослености жена на пољопривредним
Стопа
Извештај Републичког завода
22,3%
2018
газдинствима
за статистику
Мера 2.5.1: Обезбеђен равноправан приступ жена ресурсима за пољопривредну производњу
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Период спровођења: 2019-2020

Циљaна
вредност у
2019.
35%

Циљана
вредност у
2020. години
35%

30%

30%

Тип мере: Информативно-едукативна и подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Удео жена међу корисницима подстицајних
средстава;

%

Евиденција надлежних
министарства

/

2018

20%

30%

16

2011

25%

25%

недоступни
подаци

201/8

60%

70%

Проценат сеоских жена које имају земљу у
%
Евиденција надлежних
власништву;
министарства
Проценат жена (учесница правног
%
Извештаји о ефектима
саветовања) које су боље информисане о
обука
иовинским правима
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.5.1.2. Креирање и реализација
програма правног информисања о
имовинским правима жена и
равноправности у наслеђивању

МПШВ

2.5.1.3. Обезбедити да база података
Министарства надлежног за
пољопривреду о располагању
ресурсима буде родно осетљива
2.5.1.4. Анализа ефеката посебне мере
из члана 7. Закона о поступку уписа у
катастар непокретности и водова

МПШВ

КТРР
ЈЛС

2020

500(саветодавна
и техничка
подршка)

МПШВ

КТРР
РГЗ

2020

300

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
РГЗ

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
300 (креирање
програма и две
обуке)

2020

Мера 2.5.2: Подршка женама са села за развијање предузетничких иницијатива у пољопривреди и ван пољопривреде
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Период спровођења: 2019-2020.

Тип мере: Регулаторна и подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број законских и подазаконских аката који
препознају жене као посебно осетљиву групу
и уводе подстицајне мере женама са села

Број

Увид у законске и
подзаконске акте

0

2018.

2

2

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

2.5.2.1. Изменити Закон о подстицајима МПШВ
2019
у пољопривреди и руралном развоју и
уврстити жене у посебно осетљиве
групе, за које је могуће увести
подстицаје
2.5.2.2. Увести посебну меру којом ће
МПШВ
МФ
2020
се осигурати приступ женама са села
МПРИВ
подстицајним средствима у области
пољопривреде и предузетништва (у
пољопривреди и ван ње)
Мера 2.5.3: Равноправно учешће жена и мушкараца на селу у одлучивању о развоју и јачање женског лидерства
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за родну равноправност
Период спровођења: 2020.

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна
средства
Нису потребна
додатна средства

Тип мере: обезбеђење услуга и добара од стране учесника у планском систему

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат жена међу одборницима скупштина
оптина и градова

%

Жене и мушкарци у
Републици Србији,
2017, РЗС

30%

2017.

40%

40%

Проценат жена међу председницима
општина/градоначелницима

Жене и мушкарци у
Републици Србији,
2017, РЗС
Проценат повећања учешћа жена у саветима
%
Извештај надлежних
месних заједница
органа
Број жена укључених у мрежу локалних
Број
Евиденција удружења
лидерки
жена и мреже локалних
лидерки
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом
%

8%

2017.

20%

30%

0

2018.

5%

5%

0

2019.

100

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.5.3.1. Подршка кандидовању жена,
нарочито припадница рањивих група, за
савете месних заједница

2.5.3.2. Подршка умрежавању жена на
локалу и стварање мреже локалних
лидерки

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ЈЛС

2020

Донаторска
средства

400

КТРР

ПЗР

2020

Донаторска
средства

250

Посебни циљ 2.6: Побољшано здравље жена и равноправан приступ здравственим услугама
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство здравља
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Вредност индекса здравственог стања жена

Индекс

Показатељи здравственог стања
жена – индекс родне
равнопранвости, подаци
Института за јавно здравље и

Вредност
индекса
за домен

2016

Циљaна
вредност у
2019.
86,0

Циљана
вредност у
2020. години
86,0

Републичког завода за
статистику, разврстани по полу

здравља
84,0

Мера 2.6.1: Повећати доступност здравствених услуга за све жене
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат жена које су посетиле лекара у
последњих годину дана а имају здравствених
тегоба

%

Жене и мушкарци у
Републици Србији, 2017

15%

2016

30%

30%

Проценат жена које своје здравље оцењују
%
Жене и мушкарци у
као веома добро и добро
Републици Србији, 2017
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

53%

2016

60%

60%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.6.1.1. Изменити прописе о обавезном
здравственом осигурању и осигурати да
здравствено осигурање није повезано са
радним статусом
2.6.1.2. Даљи развој школа за труднице
на локалном нивоу

МЗ

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР
РФЗО

Рок за
завршетак
активности
2019

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна
средства

Домови
2020
Нису потребна
здравља
додатна
Патронажне
средства
службе
ЈЛС
Мера 2.6.2: Обезбедити превентивне прегледе за све жене без обзира на место становања, узраст или здравствено осигурање
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министрство здравља
Период спровођења: 2019-2020

МЗ

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Проценат повећања обухвата жена
превентивним прегледима
Извор финансирања мере

Jединица
мере

Извор провере

Извештај надлежног
министарства
Веза са програмским буџетом
%

Почетна
вредност

Базна година

/

2018

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

30%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
Рок за
Извор
Веза са
Укупна процењена финансијска
партнери у
завршетак
финансирања програмским
средства по изворима у 000 дин.
спровођењу
активности
буџетом
2019
2020
активности
2.6.2.1. Анализирати доступност
МЗ
Домови
2019-2020
300
превентивних прегледа за све жене
здравља;
РФЗО
КТРР
Мера 2.6.3: Подизање свести и информисаности девојака и младића о сексуалном образовању и очувању репродуктивног здравља
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат ученика и ученица основних и
средњих школа који су боље информисани о
репродуктивном здрављу и сексуалном
образовању;

%

Изевштаји надлежност
министарства о
реализованим
активностима

0

2018.

25%

50%

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Oргани
партнери у

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.

2.6.3.1. 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
2.6.3.2. Програми рада са младићима,
дечацима и мушкарцима на
одговорности и улози у чувању
репродуктивног здравља и употребе
контрацепције

Орган који
спроводи
активност

спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Веза са
програмским
буџетом

МПНТР

МЗ
МОС
ЗУОВ

2019

Нису потребна
додатна
средства

МОС

МЗ
ЈЛС
Канцеларије
за младе;

2020

Нису потребна
додатна
средства у
односу на она
опредељена за
НАП за младе и
Канцеларије за
младе на
локалном нивоу

2019

2020

Мера 2.6.4: Повећана доступност здравствених услуга за жене и мушкарце из руралних подручја
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у
планском систему
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана вредност
вредност
вредност у
у 2020. години
2019. години

Проценат повећања броја
%
Евиденција надлежног
пацијенткиња/пацијената који су добили
министарства
здравствене услуге у руралним подручјима;
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

(потребно је
2018
10%
20%
прикупити
податке)
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2.6.4.1. Организовање мобилних тимова МЗ
ЈЛС
2020
здравствених радник/радница који ће на
100 (по
шестомесечном нивоу обављати
локалној
специјалистичке прегледе у насељеним
самоуправи)
местима
2.6.4.2. Организован бесплатан превоз
МЗ
ЈЛС
2020
250 (по
за грађане/грађанке из руралних
локалној
подручја у циљу обављања лекарског
самоуправи)
прегледа у складу са потребама
корисника/ца
Мера 2.6.5: Унапредити доступност здравствених услуга за жене са инвалидитетом у циљу очувања њиховог репродуктивног здравља и подршке мајчинству
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство здравља
Период спровођења: 2019-2020.

Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у
планском систему
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана вредност
вредност
вредност у
у 2020. години
2019. години

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Проценат жена са инвалидитетом (полазница
обука) које имају више информација о
важности очувања репродуктивног здравља
и приступа правима из здравствене заштите

%

Извештај о ефектима
обука/информативних
сесија

0

2018

50%

70%

Број новоопремљених регионалних
клиничких центара за пружање
гинеколошких услуга женама са
инвалидитетом

Број

Извештај/евиденција
надлежног
министарства

/

2018.

4

4

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Буџет Републике Србије
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2.6.5.1. Набавка хидрауличних
гинеколошких столова у четири
регионална клиничка центра у
Републици Србији
2.6.5.2. Урадити анализу потреба у вези
са подршком мајчинству жена са
инвалидитетом

МЗ

РФЗО

2020

2.400

МРЗБСП

КТРР
Центри за
социјални рад

2019

300

2.6.5.3.Информисање жена са
инвалидитетом о важности очувања
репродуктивног здравља и приступа
правима из здравствене заштите

МЗ

Домови
здравља
РФЗО

2020

150

Општи циљ 3: СИСТЕМСКО УВОЂЕЊЕ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ У ДОНОШЕЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ
eфекта)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Родна перспектива је саставни део доношења,
спровођења и праћења свих јавних политика

да/не

Извештаји надлежних органа;
закони; стратешки документи;
национални/покрајински буџет;
буџети јединица локалне
самоуправ

Постоји

2018.

Циљaна
вредност у
2019. години
Постоји за
све процесе
доношења,
спровођења
и праћења
јавних
политика

Циљана
вредност у
2020. години

Посебни циљ 3.1: Успостављени функционални механизми за родну равноправност на свим нивоима
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Број основаних локалних механизама за родну
равноправност;

Број

Извештаји надлежних органа

109

2018.

Циљaна
вредност у
2019.
150
општинских
и 24 градска
механизма

Циљана
вредност у
2020. години
150
општинских и
24 градска
механизма

Проценат реализованих активности механизама за
родну равноправност у односу на годишњи план и
програм рада

Извештаји механизама за родну
равноправности; евиденција
надлежних органа

%

/

2018

50%

50%

Мера 3.1.1:Успоставити механизме за родну равноправност при свим органима јавне власти на свим нивоима и обезбедити ресурсе и капацитете за њихово
функционисање
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: инситуционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Проценат механизама за родну
равноправност који имају доступне годишње
извештаје о реализацији активности
Број новоуспостављених механизама за
родну равноправност по нивоима
Извор финансирања мере

Извор провере

Интернет презентације
надлежних органа и/или
механизама за родну
равноправност
Број
Извештаји надлежних
органа
Веза са програмским буџетом
%

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.1.1.1. Усвојити Закон о родној
равноправности и пратеће прописе за
примену закона
3.1.1.2. Законом регулисати статус
Координационог тела за родну
равноправност као сталног радног тела
владе, начин избора, састав и
надлежности, посебно надлежности
везаних за вертикалну и хоризонталну
координацију активности

Рок за
завршетак
активности

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

/

2018

70%

100%

/

2019.

15

25

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

2019

Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП

КТРР

2019

Нису потребна
додатна
средства

3.1.1.3. Покренути иницијативу за
усвајање измене акта о систематизацији
радних места и регулисати послове које
обављају координатори/координаторке
за родну равноправност у срединама у
којима то није учињено
3.1.1.4. Одредити координатора/ку за
родну равноправност у органима јавне
власти у којима то до сада није
учињено

МРЗБСП

КТРР
ПССПДРП
ЈЛС

2019

Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП

ПССПДРП
ЈЛС

2020

3.1.1.5. Законом о родној
равноправности регулисати статус тела
за родну равноправност на локалном
нивоу
3.1.1.6. Статутом јединице локалне
самоуправе регулисати статус
механизма за родну равноправност на
локалном нивоу (избор, састав, начин
рада и послови које обављају).

МРЗБСП

КТРР

2019

Нису потребна
додатна
средства
(координатори
се именују из
редова
запослених)
Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП

ЈЛС
КТРР
СКГО

2019

Јединицама локалне самоуправе
МРЗБСП
ЈЛС
2019
доставити моделе Правилника о
КТРР
систематизацији радних места у
СКГО
градској управи, стручним службама и
посебним организацијама и
Правилника о систематизацији радних
места у општинској управи, стручним
службама и посебним организацијама
који садрже опис радног места за
питања родне равноправности
3.1.1.7.
МРЗБСП
КТРР
2020
На свим нивоима власти обезбедити
МФИН
услове за рад механизама родне
равноправности и у буџетима
обезбедити средства за њихов рад и
реализацију планираних активности
Мера 3.1.2: Обезбедити сарадњу и комуникацију механизама за родну равноправност са различитих нивоа

Нису потребна
додатна
средства

Нису потребна
додатна
средства

Нису потребна
додатна
средства

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за родну равноправност
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Број састанака механизама за родну
равноправност у циљу праћења
имплементације АП-на
Извор финансирања мере

Број

Извештаји са састанака;
извештаји механизама
за родну равноправност
Веза са програмским буџетом

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.1.2.1.
Одржавање редовних састанака на
нивоу управних округа (најмање једном
годишње) механизама за родну
равноправност у циљу размене
искустава и података
3.1.2.2. Одржавати годишње састанке
(најмање једном годишње) механизама
за родну равноправност у циљу
планирања активности на годишњем
нивоу и евалуације спровођења мера и
активности АП

Рок за
завршетак
активности

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

2

2018

3

4

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МРЗБСП

2020

Нису потребна
додатна
средства

КТРР

МРЗБСП

2020

Нису потребна
додатна
средства

СКГО

Посебни циљ 3.2: Родна анализа политика, програма и мера
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за родну равноправност
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Број стратешких докумената за које је спроведена
родна анализа и који укључују перспективу родне
равноправности

Број

Увид у јавне политике и родне
анализе

/

2019.

Циљaна
вредност у
2019.
Једна родна
анализа
(пилот)

Циљана
вредност у
2020. години

Мера 3.2.1: Јачати капацитете органа јавне власти за интегрисање родне перспективе у законе, стратегије, планске и буџетске документе
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Национална академија за јавну управу
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Тип мере:
Jединица
мере

Извор провере

Проценат запослених у органима јавне
%
Извештај о ефектима
власти (полазника/ца обука) имају
обука и информативних
унапређене капацитете за интегрисање родне
сесија
перспективе у законе, стратегије, планске и
буџетске документе
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.2.1.1. На основу налаза из евалуације
АП-на за период 2016 – 2018 сачинити
и јавно презентовати родну анализу
супсидијерног законодавства,
стратегија, планских и буџетских
докумената са препорукама.

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
UN Women

Рок за
завршетак
активности
2020

Почетна
вредност

Базна година

0

2018

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

70

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања
Донаторска
средства

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
1.000

3.2.1.2. У садржај тематске целине
НАЈУ
МРЗБСП
2020
родна равноправност у оквиру Општег
МДУЛС
програма обуке за државне службенике
КТРР
и Секторског програма континуираног
РСЈП
стручног усавршавања укључити
стицање знања о тесту родне
равноправности и родно одговорном
буџетирању у циљу интегрисања родне
перспективе у јавне политике (законе,
стратегије и буџетске документе) у
различите секторе и показатељима за
праћење
3.2.1.3. Организовати обуку за
НАЈУ
МРЗБСП
2020
запослене и руководиоце у државној
управи у оквиру општег програма
континуираног стручног
оспособљавања и Секторског програма
о интегрисању родне перспективе у
јавне политике (законе, стратегије и
буџетске документе) у различитим
секторима и показатељима за праћење и
вредновање ефеката
Мера 3.2.2: Укључивање родне перспективе у методологију и упутства за израду прописа
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Републички секретаријат за јавне политике
Период спровођења: 2019-2020

Нису потребна
додатна
средства

240 (три обуке)

Тип мере: Информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Удео прописа који садрже родну анализу у
односу на укупан број прописа достављених
Републичком секретаријату за јавне
политике на мишљење

%

Извештаји РСЈП

/

2018.

/

10%

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.2.2.1. На основу Закона о планском
систему и пратећих прописа израдити
тест родне равноправности на основу
кога ће предлагач прописа одлучивати
да ли је потребно радити детаљну
анализу ефеката за прописе у односу на
родну равноправност
3.2.2.3. У оквиру обука на тему анализе
ефеката прописа укључити део који се
односи на примену теста родне
равноправности

РСЈП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МРЗБСП
КТРР
КЉМП
СИПРУ

НАЈУ

РСЈП

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

Донаторска
средства
обезбеђена из
ГИЗ пројекта

2019

2020

Посебни циљ 3.3: Доступна родно осетљива статистика и евиденција
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Републички завод за статистику
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Проценат органа јавне власти на свим нивоима који
имају службену евиденцију и воде статистику
разврстану по полу

%

Извештаји надлежних органа

/

2019.

Објављен индекс родне равноправности

Да/не

Индекс родне равноправности у
Републици Србији

Објављен
2018 са
подацима
за 2016

2018.

Циљaна
вредност у
2019.

Циљана
вредност у
2020. години
100%

Објављен са
подацима за
2018.

Мера 3.3.1: Израдити прописе и подзаконска акта у циљу обезбеђивања службене евиденције разврстане по полу
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна
Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Број законских и подазаконских аката који
Број
Увид у законска и
прописују обавезу вођења родно осетљивих
подзаконска акта
података
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.3.1.1. Законом о родној
равноправности прописати обавезу
вођења евиденције и статистичких
података разврстаних по полу
3.3.1.2. Усвојити подзаконске акте за
спровођење Закона о родној
равноправности који ближе регулише
службене евиденције, прикупљање и
обраду података разврстаних по полу
3.3.1.3. Идентификовати податке
значајне за праћење родне
равноправности који се сада не воде у
службеним евиденцијама или нису
разврстани по полу и утврдити предлог
за прикупљање података у службеним
евиденцијама како би се употпунили
статистички показатељи, обезбедило
њихово разврставање по полу и
објављивање у посебним
публикацијама Републичког завода за
статистику.
3.3.1.4. Утврдити обим и садржај
годишњег извештавања о стању родне
равноправности на локалном нивоу и
остварености циљева АП.

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
КТРР

Рок за
завршетак
активности

0

2018.

1

3

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2019

Нису потребна
додатна
средства
Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП

КТРР
РЗС

2020

РЗС

МРЗБСП
КТРР
КЉМП
СИПРУ
РГЗ

2020

МРЗБСП

РЗС
КТРР

2020

Посебни циљ 3.4: Успостављена међународна и регионална сарадња и размена добрих пракси

Нису потребна
додатна средства

Нису потребна
додатна
средства

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за родну равноправност
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Број међународних и регионалних активности за
размену искустава и промоцију добрих пракси у
области родне равноправности

Број

Извештаји о ефектима размене
искустава

/

2018.

Циљaна
вредност у
2019.
1

Циљана
вредност у
2020. години
2

Мера 3.4.1: Размена добрих пракси и сарадња са европским и регионалним институцијама на развијању алата за увођење родне перспективе у јавне политике
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за родну равноправност
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Информативно-едукативне

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Проценат запослених у органима јавне
власти и на локалном нивоу који су упознати
са добрим праксама и искуствима Србије н
унапређивању родне равноправности.
Извор финансирања мере

Извор провере

Годишњи извештаји о
испуњености плана
активности на
остваривању
међународне сарадње
Веза са програмским буџетом
%

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.4.1.1. Усвојити план активности на
остваривању и унапређивању
међународне сарадње

КТРР

3.4.1.2. Представљати добре праксе и
искуства Србије на унапређењу родне
равноправности

КТРР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МРЗБСП
ПЗР
МРЗБСП
ПЗР
UN Women

Рок за
завршетак
активности

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

/

2018.

30%

50%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна
средства

2019

2019

Веза са
програмским
буџетом

UN Women

175

3.4.1.3. Организовати међународну
конференцију о добрим праксама и
примерима родне анализе и родно
осетљивих политика

КТРР

UN Women

Посебни циљ 3.5: Родно одговорно буџетирање системски примењено у свим органима јавне власти, директним и индиректним буџетским
корисницима
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство финансија
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ
исхода)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Уведено родно буџетирање на националном и
покрајинском нивоу

Број

Преглед и извештаји о родно
осетљивим буџетским
програмима (на нивоу циљева
програмских активности и
пројеката)

/

2018.

Проценат јединица локалне самоуправе које имају
родно одговорно бџетирање

%

Буџети јединица локалне
самоуправе

/

2018.

Циљaна
вредност у
2019.
Један родно
одговоран
буџетски
програм по
буџетском
кориснику у
току
припреме и
доношења
буџета за
2020.

Циљана
вредност у
2020. години
Уведено

30%

40%

Мера 3.5.1: Изградити нормативни оквир за родно одговорно буџетирање
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Регулаторна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Удео програма и програмских активности
државних органа у које је уведена родна
перспектива

%

Изевштаји надлежних
органа

/

2018.

20%

40%

Доступност основног извештаја о родно
Постоји/не Евиденција коришћења
одговорном буџетирању (“на клик”) на свим постоји
нивоима
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.5.1.1. Изменити Закон о буџетском
систему (План за постепено увођење
родно одговорног буџетирања заменити
Планом за институционализацију родно
одговорног буџетирања)
3.5.1.2. Усвојити стандардне
оперативне процедуре за планирање,
примену и извештавање о родно
одговорном буџетирању
3.5.1.3. Повећати број програма и
активности у које је уведена родна
перспектива на свим нивоима.

МФИН

МФИН

МФИН

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МРЗБСП
КТРР

Рок за
завршетак
активности

/

2018

Постоји

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020

2019

Нису потребна
додатна
средства

МРЗБСП
КТРР

2019

Нису потребна
додатна
средства

ЈЛС
МРЗБСП
КТРР
ЈЛС

2020

3.5.1.4. Применити родно одговорно
МФИН
КТРР
2020
буџетирање у већем броју јединица
ЈЛС
локалне самоуправе и укључивање
родно одговорног буџетирања у сваку
од програмских активности.
3.5.1.5. Интегрисање елемената РОБ-а у МФИН
софтвер за планирање буџета и
извештавање на републичком и на
локалном нивоу2. (Напомена: у АПВ је
већ урађено)
Мера 3.5.2: Израдити извештаје о мониторингу и евалуацији извршења буџета који садрже информацију о родно осетљивим индикаторима

2

Постоји

Нису потребна
додатна средства
Нису потребна
додатна средства

Унапређење софтвера треба да буде урађено тако да се приликом планирања буџета морају унети и обележити РОБ циљеви и индикатори и да се извештај о РОБ може штампати као
посебан извештај. Ово је значајно због самих корисника, као и због рада Државне ревизорске институције и Народне скупштине Републике Србије.

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија
Период спровођења: 2019-2020

Тип мере: Институционално-управљачко-организациона мера

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат оперативних јединица за
координацију и праћење родно одговорног
буџета у односу на укупан број
успостављених јединица

%

Годишњи извештаји
надлежних органа

0

2018.

50%

100%

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МРЗБСП
КТРР
Покрајински
органи
ЈЛС

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

3.5.2.1. Успоставити
МФИН
2020
Јединице за координацију и праћење
родно одговорног буџета које укључују
експертизу родног механизма
задуженог за координацију родних
политика на свим нивоима и органа
надлежних за буџет.
3.5.2.2. Интегрисати родно одговорни
МФИН
МРЗБСП
2020
буџет у рад Савета за праћење
КТРР
програмског буџетирања формираног у
складу са Законом о буџетском систему
Мера 3.5.3: Промовисати родну равноправност у расподели јавних средстава
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство финансија
Период спровођења: 2019-2020
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна средства

Нису потребна
додатна
средства

Тип мере: Информативно-едукативна
Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2019. години

Циљана вредност
у 2020. години

Проценат државних службеника/ца
%
Извештаји о ефектима
(полазника/ца обука) који имају унапређена
обука и корисности
знања и вештине за примену РОБ-а у
материјала
припреми и извршењу буџета и
извештавању
Извор финансирања мере
Веза са програмским буџетом

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.5.3.1. Иницирати сачињавање
упутстава за израду планова
институција које се финансирају из
буџета за остваривање родне
равноправности
3.5.3.2. Организовати менторску
подршку и обуку буџетским
корисницима за родно одговорно
буџетирање у припреми и извршењу
буџета и извештавању
3.5.3.3. Организовање обуке за родно
сензитивно програмирање средстава и
креирање пројеката за запослене у
ИПА јединицама ресорних
министарстава

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МФИН

Рок за
завршетак
активности

0

2018

50%

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У 2019. години
У 2020
Извор
финансирања

Веза са
програмским
буџетом

Укупна процењена финансијска
средства по изворима у 000 дин.
2019
2020
Нису потребна
додатна
средства

2019

МФИН

МРЗБСП
КТРР
UN Women

2020

UN Women

1.500

МЕИ

UN Women
ИПА
јединице

2020

UN Women

2.000

Овај Акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

70%

Нису потребна
додатна средства

