
 Акциони план за родну равноправност 2014. година 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 АКЦИПНИ ПЛАН ЗА РПДНУ  РАВНППРАВНПСТ 
 ППШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 

 
2015.-2017. 

 
 

 
 
 
 
 



 Акциони план за родну равноправност 2014. година 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА 2 

 

 
 

У В П Д 

  
 
 Ппщтина Велика Плана је у складу са Закпнпм п равнпправнпсти пплпва (“Сл. гласник РС”, 
бр. 104/09) дужна да прати пствариваое равнпправнпсти заснпване на пплу у свим пбластима 
друщтвенпг живпта, примену међунарпдних стандарда и Уставпм зајемшених права у пвпј 
пбласти. Пплазећи пд смерница Еврппске ппвеље п рпднпј равнпправнпсти и Наципналне 
стратегије за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређиваое рпдне равнпправнпсти (“Сл. гласник 
РС”, брпј 15/09) где је кап један пд пснпвних задатака ппстављенп интегрисаое принципа рпдне 
равнпправнпсти у све пбласти делпваоа институција система у циљу бржег, равнпмернијег и 
ефикаснијег друщтвенпг развпја, a у складу са пплитикпм једнаких мпгућнпсти, припремљен је 
акципни план за  рпдну равнпправнпст ппщтине Велика Плана (у даљем тексту: Акципни план).  
 
 Акципним планпм се утврђују активнпсти кпје ће се спрпвпдити у перипду пд 2015.гпдине 
дп 2017.гпдине. Детаљнп планираое активнпсти и извпра финансираоа за спрпвпђеое 
активнпсти изврщенп је за шетири припритетних пбласти кпје су кап такве идентификпване пд 
стране радне групе за израду Акципнпг плана према пптребама жена на теритприји ппщтине 
Велика Плана.Акципним планпм су прецизнп дефинисане улпге и пдгпвпрнпсти нпсилаца 
реализације кап и институципнални механизми кпји треба да пмпгуће ппстизаое планираних 
резултата.За сваки специфишан циљ дефинисане су активнпсти, пшекивани резултати 
пствариваоа предлпжених активнпсти и индикатпри (квалитативни и квантитативни) на пснпву 
кпјих ће се пратити спрпвпђеое Акципнпг плана и мерити ппстигнути резултати. 
 
 Акципни план је усаглащен са релевантним стратещким дпкументима кпје је дпнела 
Влада Републике Србије и Скупщтина ппщтине Велика Плана , и тп: Наципналнпм стратегијпм 
Србије за приступаое ЕУ, Наципналнпм стратегијпм за рпдну равнпправнпст, Стратегијпм за 
смаоеое сирпмащтва, Наципналнпм стратегијпм привреднпг развпја Србије, Миленијумским 
циљевима, Наципналнпм стратегијпм за младе, Стратегијпм регипналнпг развпја Републике 
Србије, Стратегијпм развпја струшнпг пбразпваоа у Републици Србији, Стратегијпм развпја 
пбразпваоа пдраслих у Републици Србији, Наципналнпм стратегијпм за превенцију и защтиту 
деце пд насиља, Стратегијпм развпја спцијалне защтите у Републици Србији, Наципналнпм 
стратегијпм пдрживпг развпја за перипд пд 2009. Дп 2017.гпдине, Стратегијпм пдрживпг развпја 
ппщтине  Велика Плана за перипд пд 2010.дп2014.гпдине. 
 
             Пут ка  разумеваоу ппрекла рпдних разлика јесте прпушаваое рпдне спцијализације, 
ушеоа рпдних улпга ппмпћу рпдних агенаса. 
Такав принцип прави разлику између биплпщкпг ппла и друщтвенг рпда – дете се рађа са пплпм, 
а развија рпд. 

Крпз кпнтакте са разним агенсима спцијализације, примарним и секундарним, деца 
ппстепенп усвајају друщтвене нпрме и пшекиваоа кпје се сматрају карактеристишним за оихпв 
ппл. 
            Рпдне разлике нису биплпщки предпдређене, пне су културплпщки прпдукпване. 
Према тпм гледищту, рпдне неједнакпсти прпистишу из спцијализације разлишитих улпга кпд 
мущкараца и жена. 
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              На тај нашин се усваја и ппдела рада пп пплу на мущке и женске ппслпве. 
Један пд циљева ЛАП-а јесте спрпвпђеое анкете кпд деце предщкплскпг и щкплскпг узраста, 
какп би се утврдип оихпв став пп питаоу ппдељенпсти ппслпва на мущке и женске, (а кпји се 
према претхпднп решенпм, усваја, пре свега, у ппрпдици, кап примарнпм агенсу спцијализације 
а затим и пд врщоака, и пбразпвнп васпитних устанпва тј.васпиташа, ушитеља и 
наставника).Дпбијаоем резултата спрпведене анкете, били би прганизпвани разлишити 
едукативни прпграми, прилагпђени узрасту деце, кпји би за циљ имали разумеваое једнаких 
мпгућнпсти мущкараца и жена у пбављаоу разлицитих ппслпва. 
 

 У дефинисаоу и изради Акципнпг плана укљушени су спцијални партнери, кап и све 
релевантне прганизације, удружеоа и други актери, какп би се разлишитим приступима 
пмпгућилп свестранп сагледаваое и приликпм реализације планираних прпграма и мера 
пстварили резултати са дпдатнпм вреднпщћу. 
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 Ппдрщку у изради Акципнпг плана пружили су: 

1. Ппщтинска управа ппщтине Велика Плана- Пдељеое за друщтвене делатнпсти 

2. Савет за  рпдну равнпправнпст Скупщтине ппщтине Велика Плана; 

3. Центар за спцијални рад – Велика Плана; 

4. Наципнална служба за заппщљаваое; 

5. Предщкплска устанпва “Дешије царствп”, Велика Плана; 

6. Дпм здравља Велика Плана. 

  

 Радну тим за израду Предлпга акципнпг плана за рпдну равнпправнпст шине: 

 Бпбан Илић - Щеф пдсека за лпкални екпнпмски развпј; 

За шланпве: 

 1. Љиљана Вушкпвић, пдбпрница Скупщтине ппщтине Велика Плана 

Представници Савета за рпдну равнпправнпст Скупщтине ппщтине Велика Плана: 

2. Александра Ћевап 

3.Милена Живанпвић 

4.Светлана Младенпвић 

5.Далибпр Тпдпрпвић  

Представници Ппщтинске управе ппщтине Велика Плана: 

6.Јелка Митрпвић 

7.Бпбан Ппппвић 

8.Милена Ппашић 

9.Владимир Станић 

10.Драган Вулијанац 

11.Бпркп Арсић 

Представници пбразпвнп-васпитних устанпва са теритприје ппщтине Велика Плана: 

13.Саща Станпјевић 

14.Марија Старшевић 
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Представник Центра за спцијални рад за ппщтину Велика Плана: 

15.Мирјана Щмигић 

Представници Јавних предузећа са теритприје ппщтине Велика Плана: 

16.Жељкп Миленкпвић – ЈКП“Милпщ Митрпвић“ Велика Плана 

17.Слађана Гркпвић – ЈП“Плана“ Велика Плана 

Представник Канцеларије за младе: 

18.Дејан Тпмић 
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СТРУКТУРА СТАНПВНИШТВА 
 
 
 Према пппису станпвнищтва из 2011.гпдине ппщтина Велика Плана има 40.902 
станпвника пд тпга 20.139 мущкараца и 20.763 жена. Градскп ппдрушје има 16.088 странпвника 
пд тпга мущкараца 7.839 и 8.249 жена, дпк је ван градскпг ппдрушја 24.814 станпвника где је 
12.300 мущкараца и 12.514 жена.Прпсешна старпст у ппщтини Велика Плана укупнп изнпси 42,9 
гпдина где је прпсек кпд мущкараца 41,3 а жена 44,4 гпдина. Ппдаци су преузети из публикације 
Станпвнищтвп - коига брпј 2, Ппл и старпст, кпју је издап Републишки завпд за статистику. 

 Пд укупнпг брпја станпвнищтва на теритприји ппщтине Велика Плана 40.902 пд тпга 

мущкараца 20.139 (40,3%) и жена 20.763 (50,7%) 

 Градскп ппдрушје 16.088 пд тпга је 7.839 мущкараца и 8.249 жена (извпр пппис 
станпвнищтва, дпмаћинства и станпва 2011. у РС коига 2). 

 Прпсешна старпст на теритприји Ппщтине Велика Плана 42,9 гпдина пд тпга мущкарци 
41,3 и жена 44,4 гпдина. 

 Дпк је ван градскпг ппдрушја прпсешна старпст 43,7 гпдина пд тпга 42 гпдине мущкарци и 
жене  45,3 гпдине. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прпсечна старпст у 
насељима на теритприји 
ппштине Велика Плана 

Укупнп     43,7 

Мущкарци  42,0 

Жене        45,3 

Прпсечна старпст у 
ппштини Велика Плана 

Укупнп     42,9 

Мущкарци  41,3 

Жене        44,4 

Прпсечна старпст у ужем 
градскпм ппдручју 

ппштине Велика Плана 

Укупнп     41,7 

Мущкарци  40,2 

 
Жене        43,1 
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ПРАЋЕОЕ, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАОЕ 
 
 Систем праћеоа  и евалуације пбухвата све фазе и нивпе спрпвпђеоа Акципнпг плана и 
треба да пбезбеди инфпрмације п напретку и спрпвпђеоу дефинисаних активнпсти, кап и пцену 
успещнпсти пстварених циљева. Крпз пбезбеђеое ппвратних инфпрмација пвај систем је пснпв 
за унапређеое Акципнпг плана и редефинисаое ппјединих оегпвих активнпсти, дпнпщеое 
пдлука заснпваних на шиоеницама и ппдацима, усппстављаое везе са псталим системима за 
праћеое и евалуацију, кппрдинацију свих кпји ушествују у пствареоу Акципнпг плана, кап и 
ппделу пдгпвпрнпсти за ппстизаое резултата. Пснпв за праћеое и евалуацију јесте Акципни 
план у кпјим су дефинисани индикатпри кап квалитативни и квантитативни ппказатељи за 
мереое и прпцену пстваренпсти планираних активнпсти и циљева.Предвиђена изградоа 
институципналнпг пквира пбезбеђује капацитете на лпкалнпм нивпу за праћеое, кппрдинацију 
и управљаое прпцеспм имплементације.Збпг слпженпсти спрпвпђеоа Акципнпг плана и 
пбзирпм да је пвп први Акципни план из пбласти рпдне равнпправнпсти у ппщтини Велика 
Плана, неппхпднп је пбезбедити сарадоу свих партнера, кппрдинацију и прптпк инфпрмација. 
Прпцес праћеоа и евалуације спрпвпди се: прикупљаоем и анализпм ппдатака, извещтаваоем 
и кприщћеоем анализе. 
 

ДЕФИНИСАОЕ ПРПЦЕСА ПРАЋЕОА 
 

 Праћеое је трајна активнпст на прикупљаоу ппдатака и инфпрмација неппхпдних за 
мереое пствареоа ппстављених циљева.Праћеое је инструмент за унапређиваое пствареоа 
Акципнпг плана крпз прпцену да ли се планиране активнпсти спрпвпде у складу са Акципним 
планпм и даваое ппвратних инфпрмација.Пснпв за праћеое спрпвпђеоа активнпсти и 
дпстизаое планираних резултата и специфишних циљева јесте систем индикатпра кпји су 
дефинисани на нивпу резултата свакпг ппјединашнпг циља, кап и на нивпу сваке ппјединашне 
активнпсти.Приликпм дефинисаоа индикатпра кприщћене су преппруке еврппских експерата за 
рпднп сензитивне индикатпре, кап и индикатпри дефинисани Наципналнпм стратегијпм за 
рпдну равнпправнпст, Миленијумским развпјним циљевима, Стратегијпм пдрживпг развпја 
ппщтине Велика Плана 2010-2014. гпд., кап и ппстпјеће базе ппдатака (Републишки завпд за 
статистику, Наципнална служба за заппщљаваое). Пдгпвпрнпст за усппстављаое целпвитпг и 
свепбухватнпг система праћеоа је на Савета за рпдну равнпправнпст Скупщтине ппщтине 
Велика Плана, дпк ће се самп праћеое реализпвати у зависнпсти на кпм нивпу се реализују 
активнпсти кап и пд нпсилаца активнпсти.У зависнпсти пд врсте и нивпа на кпме се реализују 
активнпсти, Савет за рпдну равнпправнпст, директнп ће пратити активнпсти кпје се пстварују на 
лпкалнпм нивпу и за шије је пствариваое надлежна.Знашајну улпгу у прпцесу праћеоа и 
прикупљаоа ппдатака имаће партнери кпји су пружили ппдрщку у изради Акципнпг 
плана.Прпцес праћеоа теше пд ппшетка спрпвпђеоа Акципнпг плана и утврђиваоа ппшетнпг 
стаоа.Праћеое ће се реализпвати у редпвним временским интервалима у зависнпсти пд врсте 
активнпсти, кап и ппстављених рпкпва за оихпвп спрпвпђеое. 
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СИСТЕМ ЕВАЛУАЦИЈЕ 
 

 Сврха евалуације је да се пбјективнп вреднују све фазе и аспекти спрпвпђеоа Акципнпг 
плана, и тп: ефикаснпст спрпвпђеоа активнпсти, успещнпст пствариваоа ппщтих и ппјединашних 
циљева кап и утицај кпји су пни имали на ппбпљщаое пплпжаја жена, унапређеое рпдне 
перспективе, али и на щире друщтвене тпкпве. Евалуација ће се спрпвпдити редпвнп – једнпм 
гпдищое и кпристиће се разлишити извпри ппдатака, а на пснпву дефинисаних индикатпра у 
Акципнпм плану.У зависнпсти пд врсте индикатпра прпцеоује се изврщеое планираних 
активнпсти, ефекти пстварених активнпсти кап и институципналне и закпнпдавне мере.Редпван 
извпр ппдатака је званишна статистика, али ппред ое ппдатке прикупљају, крпз систем праћеоа 
и извещтаваоа, прганизације и јавне институције кпје реализују активнпсти.Такпђе, ппдржаће се 
и развпј алтернативних мрежа за прикупљаое ппдатака, кап и прављеое евиденције и 
умрежаваое лпкалних извпра ппдатака.Преппруке и налази евалуације кпристиће се за 
унапређеое реализације Акципнпг плана. 
 
 

ИЗВЕШТАВАОЕ 
 

 Усппстављаое јединственпг система извещтаваоа, крпз дефинисаое механизама, 
динамике, пблика и нашина извещтаваоа је пкпсница система праћеоа и евалуације.У тпм 
смислу неппхпднп је стандардизпвати прпцедуре извещтаваоа, кап и фпрмате извещтаја кпји се 
ппднпсе месешнп, кварталнп и гпдищое.За активнпсти кпје се буду пстваривале прпјектнп, 
систем извещтаваоа ће такпђе бити дефинисан.Гпдищои извещтај п реализацији Акципнпг 
плана Ппщтинскпм већу ппщтине Велика Плана ппднпси Савет за рпдну равнпправнпст ппщтине 
Велика Плана. Извещтај је јаван и пбјављује се на званишнпј интернет страни Ппщтине Велика 
Плана (www.velikaplana.org.rs). 
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Акципним планпм за рпдну равнпправнпст утврђене су следеће пбласти 

делпваоа: 

 

 

I Ппбпљшаое екпнпмскпг пплпжаја жена; 
 
II Ппбпљшаое здравствене заштите жена, унапређеое активнпг и 
рекреативнпг сппрта; 
 
III Ствараое институципналних механизама за унапређеое пплпжаја 
жена; 
 
IV   Превенција и сузбијаое насиља над женама и заштита жртава 
насиља. 
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IПпбпљшаое екпнпмскпг пплпжаја жена; 

 

 
Јачаое предузетничких капацитета и екпнпмске сппспбнпсти жена ради 

екпнпмскпг псампстаљиваоа и сампзаппшљаваоа 
 

Ппщтина Велика Плана спада у групу индустријски средое развијених ппщтина (III група 
развијенпсти) и пслаоала на предузећа из пбласти прехрамбене, металне и грађевинске 
делатнпсти индустријскпг сектпра.  

Брпј активних привредних  друщтава је пкп 250 и 1.200 предузетнишких радои према 
ппдацима из АПР-а и 3.597 регистрпваних ппљппривредних газдинства кпја се углавнпм баве 
ратарствпм, стпшарствпм и ппвртарствпм. Према ппдацима ПИП фпнда пкп 1.200 лица је 
псигуранп на пснпву ппљппривредне прпизвпдое. 

Прпсешна плата не ппдмирује трпщкпве живпта  а станпвнищтвп  дели судбину републике 
где је пптрпщашка кпрпа за јули текуће гпдине изнпси 66.000,24 дин. щтп је у пднпсу на 
прпсешну нетп зараду у ппщтини Велика Плана 55,18% (36.424,00дин.) 
 Званишан ппдатак РЗЗС из марта 2014. гпдине да је на теритприји ппщтине  Велика Плана 
заппсленп 6.252 лица пд тпга 4.087 лица у правним лицима (јавни сектпр, привредна 
друщтва и пстала правна лица) и 2.165 лица заппсленп кап предузетници и лица заппслена у 
пквиру предузетнишких радои.  
 На теритприји ппщтине Велика Плана према званишним ппдацима евиденције НСЗ-а за 
август 2014. гпдине пријављенп је 3.716 незаппслених лица, пд тпга 999 младих. 
 Званишни ппдатак РЗЗС у ппщтини Велика Плана прпсешна нетп зарада за јули 2014. 
гпдине изнпси 36.424,00 динара щтп је 80% пднпсу на прпсек Републике (45.216,00 дин.), и 
93% у пднпсу на Ппдунаваски пкруг (38.890,00). 
Нетп зарада у ппщтини Велика Плана пд 36.424,00 динара је вища у пднпсу на  суседну 
ппщтину Смедеревска Паланка (34.200,00 дин.), дпк је  нижа у пднпсу на град Смедеревп 
(46.046,00 дин.). 
1. Према ппдацима НСЗ-а у ппщтини Велика Плана је смаоен брпј незаппслених лица за 
9,8% у пднпсу на исти перипд из 2013.гпдине. 
Стппа незаппсленпсти је 32,49%, прпсек у Ппдунавскпм регипну је 29,69% (Смедеревп 
28,66%, С.Паланка 29,75%) дпк је у Републици 29,03%.Стппа заппсленпсти у Великпј Плани 
изнпси 34,90%. 

Брпј заппслених у јавнпм сектпру је 35,1% у пднпсу на укупан брпј заппслених, дпк 
пстатак заппслених је у приватнпм сектпру 64,9%. 
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Укупан брпј  екпнпмски активнпг станпвнищтва   је 11.095 пд кпјих је 3.659 (33%) жена и 
7.436 мущкараца пднпснп 67%. 

 

 
 

    ЕКПНПМСКИ АКТИВНП СТАНПВНИШТВП   

            

 ППЛ                      Н Е З А П П С Л Е Н И   

    ПБАВЉАЈУ       

     УКУПНП ЗАНИМАОЕ УКУПНП  НЕКАДА РАДИЛИ  ТРАЖЕ 1. ППСАП 

   УКУПНП 40902 11095 3482 2101 1381 

МУЩКАРЦИ 20139 7436 1906 1906 682 

    ЖЕНЕ 20763 3659 1576 877 699 

 
Брпј незаппслених је прпмељива категприја  и на пснпву ппписа из 2011 гпдине укупан 

брпј незаппслених  лица  је 3.482 пд кпјих је жена 1.576  (45%)жена и 1.906 (55%) мущкараца. 
 

 

7436, 67%

3659, 33%
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   ЕКПНПМСКИ НЕАКТИВНП СТАНПВНИШТВП 

  
  
  
  
  
    

ППЛ   ДЕЦА МЛАЂА Пппулација пд 15-64 ГПД.   

  УКУПНП ПД 15 ГПД.   ПЕНЗИПНЕРИ 

У 40902 5809 27468 7625 

М 20139 2982 14015 3142 

Ж 20763 2827 13453 4483 

 

 
 
Екпнпмскп пснаживаое жена кљушнп је за напредак друщтва. 

Закпн п приватизацији (2001, измеоен 2003. и 2005.) и Закпн п раду (2005.) пзнашили су 
ппшетак транзиције екпнпмскпг система ка екпнпмији интегралнпг тржищта. Пви закпни су први 
кпрак ка пптеницијалнпм ппбпљщаоу пплпжаја жена у екпнпмији (рпдна равнпправнпст у 
ппгледу услпва заппщљаваоа, избпра Лпкални акципни план за ппбпљщаое пплпжаја жена и 
унапређеое рпдне равнпправнпсти ппзиција, услпва рада, права из раднпг пднпса, пбразпваоа, 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа, напредпваоа на ппслу, забране узнемираваоа и др.).  

Међутим, са ппшеткпм екпнпмске кризе, ппгпрщава се екпнпмски пплпжај жена, щтп је 
ппследица делпваоа разлишитих шинилаца: пада друщтвенпг брутп прпизвпда, смаоеоа улпге 
државе, сужаваоа јавнпг сектпра, рестрикције бучета, кпја ппсебнп ппгађа жене јер се смаоују 
издвајаоа за здравствп, пбразпваое и  др. и сужавају права везана за ппрпдиљскп пдсуствп и 
дешју защтиту, смаоеое стппе заппсленпсти и раст стппа незаппсленпсти, раст ушещћа жена 
међу сирпмащнима, ппвећаое сиве екпнпмије, щтп ппјашава експлпатацију и дискриминацију 
жена, кпнфликт улпга (ппрпдица и ппсап), шији терет јпщ увек пне дпминантнп нпсе и 
др.Ппсебнп је наглащен прпблем заппщљаваоа жена прекп 45 гпдина, дпмаћица, 
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ппљппривредница, младих жена и жена из вищеструкп дискриминисаних група. Пснпвни 
прпблеми у заппщљаваоу жена су: неадекватна квалификаципна структура, дискриминација пп 
старпсти, притисци ради пдлагаоа закљушеоа брака и рпдитељства и др. 

Препреке у сампзаппщљаваоу су: недпстатак ппшетнпг капитала, несигурнпст екпнпмскпг 
пкружеоа, кредитна несппспбнпст (недпстатак власнищтва на неппкретнпстима), недпстатак 
знаоа и вещтина за предузетнищтвп, недпстатак сампппуздаоа и др.Прпблеми заппслених 
жена пгледају се у  дискриминацији у пбављаоу рукпвпдећих и највище плаћених ппслпва, 
сегрегацији занимаоа на ''мущка'', вище плаћена и престижнија, виспкпј кпнцентрацији женске 
радне снаге на ниже плаћеним ппслпвима, сексуалнпм узменираваоу и др. 

Ппбпљщаое екпнпмскпг пплпжаја жена и пствариваое рпдне равнпправнпсти су сами пп 
себи ппстављени пдређени циљеви. 

Циљ је развијен крпз шетири ппјединашна циља, кпји пбухватају пбласт неппсреднпг 
институципналнпг развпја и треба да пбезбеде искпреоиваое екпнпмске неједнакпсти између 
мущкараца и жена, увпђеое пплитике једнаких мпгућнпсти и бпље кприщћеое женских ресурса 
за развпј крпз пствариваое следећих резултата: 
 

 ствараое системских предуслпва за пплитику једнаких мпгућнпсти у екпнпмији; 

 ппдстицаое заппщљаваоа, женскпг предузетнищтва и сампзаппщљаваоа; 

 смаоиваое екпнпмских неједнакпсти кпје су ппследица вищеструке 
дискриминације; 

 јашаое капацитета свих актера у привреди и друщтву за птклаоаое рпдне 
дискриминације и бпље кприщћеое женских ресурса; 

 анкета и едукација деце предщкплскпг и щкплскпг узраста. 
 

Структурна прилагпђаваоа макрп и микрп екпнпмске пплитике најшещће не узимају у 
пбзир прпблеме и шинипце кпји имају негативан утицај на жене и девпјшице, нарпшитп на пне 
кпје припадају маргиналним групама или кпје су излпжене већем ризику пд сирпмащтва.  
 Ппсебнп је наглащен прпблем заппщљаваоа жена прекп 45 гпдина, затим дпмаћица, 
ппљппривредница, младих жена и жена из вищеструкп дискриминисаних група. Пснпвни 
прпблеми у заппщљаваоу жена су неадекватна квалификаципна структура, дискриминација пп 
старпсти већа негп за мущкарце, притисци ради пдлагаоа закљушеоа брака и рпдитељаства, 
сексуалне уцене идр. Препреке у сампзаппщљаваоу су недпстатак ппшетнпг капитала, 
несигурнпст екпнпмскпг пкружеоа, кредитна несппспбнпст, недпстатак власнищтва над 
некретнинама, недпстатак знаоа и вещтина за предузетнищтвп, недпстатак сампппуздаоа и 
ппдрщке, и др. 
Прпблеми заппслених жена пгледају се у слабпј дпступнпсти рукпвпдећих и највище плаћених 
ппслпва, традиципналпј ппдели занимаоа на „мущка“, вище плаћена и престижнија, и „женска“, 
маое плаћена и маое престижна, маспвнпм женскпм раду у сивпј екпнпмији, виспкпј 
кпнцентрацији женске радне снаге на ниже плаћеним ппслпвима, притисцима у ппгледу 
рпдитељства и сексуалнпм узнемираваоу и др. 
 Синдикалнп прганизпваое запстаје за прпменама на тржищту, щтп је препрека да се 
жене у дпвпљнпј мери укљуше у прпцесе кплективнпг прегпвараоа. Незаппсленпст, ниска 
плаћенпст и несигурнпст ппсла утишу на оихпве прегпварашке ппзиције, а све тп мпже бити међу 
узрпцима пдлагаоа засниваоа ппрпдице и рађаоа, щтп се мпже неппвпљнп пдразити и на 
пппулаципни развпј. Недпвпљна заступљенпст жена у спцијалнпм дијалпгу искљушује мпгућнпст 
да се у оега уграде специфишни рпдни интереси. 
 Екпнпмска равнпправнпст кљушни је фактпр за ппстизаое квалитативних ппмака за 
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равнптежу у пднпсима жена и мущкараца. Укпликп немају једнаке услпве и мпгућнпсти за 
екпнпмску сампсталнпст, све друге мере за унапређиваое равнпправнпсти пплпва имају маое 
изгледа на успех.  
 Пп ппдацима Светскпг екпнпмскпг фпрума ппстпји снажна кпрелација између 
равнпправнпсти пплпва и БДП пп станпвнику. Неискприщћенпст женске радне снаге је једна пд 
препрека за бржи екпнпмски раст, пднпснп ппстпји мнпгп прпстпра да жене ппстану важан 
ресурс за развпј, щтп дппринпси укупнпм бпљитку у друщтву.   
 Иакп се закпнски пквир у пбласти рада и заппщљаваоа у великпј мери ппбпљщап у 
ппгледу питаоа рпдне равнпправнпсти, ппсебнп дпнпщеоем нпвпг Устава, кап и усклађиваоем 
са најважнијим међунарпдним дпкументима, пптребнп је да се уклпни јаз између нпрмативнпг 
и стварнпг пплпжаја жена и мущкараца какп би се пмпгућила пстварива рпдна равнпправнпст.   
 За успещнп ствараое системских предуслпва пптребнп је дпдатнп дппунити закпнпдавни 
пквир, пбезбедити укљушиваое аспеката рпдне равнпправнпсти у развпјне пплитике, рпднп 
разврставаое кпд прикупљаоа ппдатака и праћеоа индикатпра, и усаглащаваое наппра кпд 
свих фактпра кпји утишу на прпписе у пбласти екпнпмије.   
 

Ппщтина Велика Плана већ гпдина у партнерству са НСЗ-пм, кпнкурище се и финасијски 
ушествује у спрпвпђеоу активнпсти на кпнкурсу НСЗ-а, где се пдпбравају субвенције за птвараое 
нпвих радних места ппслпдавцима за заппщљаваое и сампзаппщљаваое лица са евиденције 
Наципналне службе за заппщљаваое. 
Прпграми на птвараоу нпвих радних места су разлишити, па се крпз прпграм „Јавни радпви“ 
спрпвпде активнпсти прекп јавних предузећа на теритприји ппщтине.Пвде лпкална сампуправа 
мпже планирати пдређене ппслпве у кпјима су жене кап пптенцијални кприсници и мпгу пре 
дпбити ппсап, пднпснп да се искљуше активнпсти на уређеоу зелених ппврщина и шищћеое 
деппнија већ да се планирају нпве активнпсти у кпме би женска пппулација била равнпправнија 
у аплицираоу кпд НСЗ-а, за ппвременп ангажпваое у пквиру јавних радпва.  

Пбуке, едукације, преквалификације на пснпву пптреба за пдређеним квалификаципним 
структурама су сталнп присутне и у сарадои са средоим щкплама сугерище се на изменама 
наставних планпва и прпграма за пдређенпм квалификаципнпм структурпм. 

 На пвај нашин желимп да ппмпгнемп ппслпдавцима да задрже раднике кпје су већ 
заппслили пп пснпву дпбијене субвенције пд Наципналне службе за заппщљаваое, кап и да 
ппдстакнемп пне кпји желе да сампсталнп птппшну свпју делатнпст или да региструју свпју 
радоу или предузеће. 

 Ппслпдавци дпбијају 200.000 динара пп заппсленпм раднику, дпк ће пни кпји желе да 
птппшну сппствену делатнпст дпбијијају пп 160.000 динара за трпщкпве регистрације или за 
набавку дела пснпвнпг средства за рад. Субвенције за ппслпдавце и сампзаппщљаваое дају се 
какп би се смаоила стппане заппсленпсти, ппдстакли  заппщљаваое и птвприли већ и брпј 
нпвих малих и средоих предузећа. 
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У пквиру ЛАП-а, треба имати у виду да се жене кап пптенцијални кприсници пвих 
средстава мптивищу да кпнкурищу и ппкрену свпј ппсап. Један пд нашина је прганизација пбука 
у пквиру Регипналне развпјне агенције „Бранишевп-Ппдунавље“, НСЗ и Наципналне агенције за 
регипнални развпј кпје мпгу да направе атрактивне прпграме пбуке.  

Предлпг пбука: 
1. страни језици 
2. пбука за предузетнищтвп 
3. рашунари и инфпрматика  
4. сепски туризам   
5. екп- прпизвпдоа хране 
6. креативне  радипнице 
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II Ппбпљшаое здравствене заштите жена, унапређеое активнпг и рекреативнпг 

сппрта 

 
 

Защтп се прави акципни план?  
 

1. Да би се прпмпвисап хплистишки приступ женскпм здрављу, кпји ппдразумева 

физишкп, менталнп, спцијалнп и екпнпмскп благпстаое крпз све фазе живпта жене; 

 
2. Да би се прпмпвисала једнакпст у здрављу крпз дпступнпст квалитетне 

здравствене службе за све жене; 

 
3. Да би рпдни приступ женскпм здрављу ппстап интегрална кпмппнента свих здравствених 

и спцијалних мера и прпграма кпји се дпнпсе на нивпу земље; 

 
4. Да се ппдстакне развпј служби кпје ће преппзнати и знати да пдгпвпре на специфишне 

здравствене пптребе жена; 

 
5. Да ппдстакне развпј прпграма и приступа кпји впде ка пснаживаоу жена 

да партиципирају и узму впдећу улпгу у активнпстима кпје впде дп унапређеоа 

и пшуваоа оихпвпг здравља; 

 
6. Да укаже на знашај имплементираоа међунарпдних кпнвенција и дпкумената кпји се 

 пднпсе на здравље жена;     

 
Ппщте здравственп стаое жена јесте једнп пд битних питаоа за квалитетан живпт жена. 

Здравствени статус жена битнп утише на укупнп здравственп стаое станпвнищтва,самим тим 
пствариваое права жена ппдразумева дпступније здравствене услуге пдгпварајућих служби. 

Пнп щтп жена преживљава, какп се пднпси према свпјим пптребама, кпликп брине п себи 
и свпм здрављу, кпликп пбавеза преузима и другп, ппвезанп је са васпитаоем, оеним статуспм, 
друщтвеним и религијским ппреклпм, вреднпстима кпјима је била наушена у ппрпдици и щкпли, 
оенпм прпфесијпм и пбразпваоем, кап и нашинпм на кпји се пдређенп друщтвп пднпси према 
женама. Сви ти аспекти заједнп шине жену пнаквпм каква је када дпђе кпд лекара. 

Друщтвени елементи, лишнпст и пкружеое, ппрпдица и заједница у целини играју велику 
улпгу у тпме какп ће жена живети, какп ће себе видети и на кпји нашин ће рещавати прпблеме 
везане за свпје менталнп и физишкп здравље. Мнпге жене прихватају нарущенп здравље кап 
реалнпст, не пбраћајући пажоу на симптпме бплести, јер се пд оих пшекује да испуоавају 
мнпгпбрпјне пбавезе.                      

Бар два пснпвна узрпка умираоа и разбпљеваоа жена (кардипваскуларне и 
малигне бплести) мпгу се спрешити мерама примарне превенције (прпмпција здравља, 
развијаое здравих стилпва живпта и др.) и мерама секундарне превенције (ранп пткриваое 
бплести, нарпшитп бплести репрпдуктивних пргана, и др.). Затп у прпграмима здравствене 
защтите жена припритет треба дати мерама прпмпције здравља и превенције бплести. 
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У перипду пд 01.01.2014. - 30.09.2014. гпдине урађени су следећи превентини прегледи: 

 
1.ПРЕВЕНТИВНИ ГИНЕКПЛПЩКИ ПРЕГЛЕД  1.752 ЖЕНА, 
2.СКРИНИНГ/ РАНП ПТКРИВАОЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ  кпд пд 25 - 64 гпдине  94 ЖЕНА, 
3.ИНДИВИДАЛНИ ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТНИ РАД ( СКРИНИНГ НА КАРЦИНПМ ДПЈКЕ ) кпд жена 
50-69 гпдине  419 ЖЕНА, 
4.ИНДИВИДАЛНП ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТНИ РАД НА ДРУГЕ ТЕМЕ 121  ЖЕНА, 
5. БРПЈ ПРЕДАВАОА 4 
 

 Ушесталпст кприщћеоа здравствених услуга лекара ппщте праксе је изражена из разлпга 
щтп су пве услуге дпступне и у сепским ппдрушјима, где су и дпступни   лекари ппщте праксе,дпк 
су специјалистишки прегледи углавнпм дпступни у централним здравственим  устанпвама. 
 Кап најшещћи разлпг за задпвпљствп здравственим услугама наведен је тај да лекари 
дпбрп пбављају ппсап, дпк су разлпзи за незадпвпљствп нељубазнпст и функципнисаое система 
изабранпг лекара. 
 
Физишка активнпст је саставни деп свакпдневнпг живпта. Смаоеое физишке активнпсти ппстаје 
све већи прпблем кпји изазива мнпга пбпљеоа и неппвпљнп утише на здравље станпвника свих 
старпсних дпба. Леопст и недпстатак мптивације су, верпватнп, најшещћи разлпзи щтп већина 
женске пппулације, без пбзира кпјпј друщтвенпј или спцијалнпј категприји припадају, не вежба 
или пак тп нередпвнп шини.  
Редпвна физишка активнпст је пд сущтинскпг знашаја за физишки, ментални, психплпщки и 
спцијалниразвпј.   
Резултати студија из целпг света ппказују да је пкп 80% пппулације недпвпљнп физишки активнп 
и да у већини развијених земаља прекп 50% пппулације има вищак килпграма.  
Ппстпје сигурни дпкази да је пптимална физишка активнпст услпв за пшуваое здравље жена, а 
свакп пгранишаваое мптпрне активнпсти је у супрптнпсти са есенцијалнпм пптребпм шпвека да 
се креће. Недпстатак физишке активнпсти се најбпље мпже надпкнадити крпз адекватне 
прпграме сппртске рекреације кпје се мпгу прганизпвати у пквиру ппстпјећих сппртских 
друщтва. 
Циљ рада јесте да се укаже какве су навике ка пп питаоу сппртске рекреације имајући у виду 
савремени нашин живпта. 
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IIIСтвараое институципналних механизама за унапређеое пплпжајажена 

 
Пргани ппщтине Велика Плана су: 

1. Председник ппщтине Велика Плана; 
2. Ппщтинскп веће ппщтине Велика Плана; 
3. Скупщтина ппщтине Велика Плана; 
4. Ппщтинска управа ппщтине Велика Плана. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ / ППШТИНСКП ВЕЋЕ 

 

Председник ппштине и       

Ппштинскп веће Укупнп М Ж 

Председник/ца ппщтине       

Велика Плана 1 1  

Заменик/ца председника     

ппщтине Велика Плана 1 1  

Ппмпћник/ца    

председника ппщтине  1  1 

Шланпви/це Ппщтинскпг     
већа    

 11 10 1 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ППШТИНЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА 
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 Скупщтина ппщтине Велика Плана има 39 пдбпрника/ца, кпји се бирају на перипд пд 
шетири гпдине.Пд 39 пдбпрника/ца, 10 су жене.Председник, заменик председника СП-е Велика 
Плана и Секретар СП-е Велика Планасу мущкарци.Прпценат ушещћа жена  у лпкалнпм 
парламенту изнпси 25,6% щтп је незадпвпљавајући прпценат. 
 

Скупштина ппштине       

Велика Плана Укупнп М Ж 

Председник/ца СПе       

Велика Плана 1 1  

Заменик/ца 
председника    

СПе Велика Плана 1 1  

Секретар СПе    

Велика Плана 1 1  

Пдбпрници СПе       

Велика Плана 39 26 10 

 
   

Ппслпвникпм Скупщтине ппщтине Велика Планапредвиђенп је шетрнаест сталних радних 
тела и тп: 
 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ПДБПР пд 7 шланпва 2 жене 

2. САВЕТ ЗА БУЧЕТ И ФИНАНСИЈЕ пд 7 шланпва 1 жена 

3. САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНП – КПМУНАЛНЕ ППСЛПВЕ пд 7 шланпва 

2 жене 

4. САВЕТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВПЈ нема жена у савету 

5. КПМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАОА И НПРМАТИВНА АКТА пд 7 шланпва 1 

жена 

6. КПМИСИЈА ЗА ИЗБПР, ИМЕНПВАОА И МАНДАТНП-ИМУНИТЕТСКА 

ПИТАОАпд 7 шланпва 3 жене  

7. САВЕТ ЗА ЗАЩТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ пд 7 шланпва 3 жене  

8. КПМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ пд 7 шланпва 3 жене  

9. КПМИСИЈА ЗА САРАДОУ СА ДРУГИМ ППЩТИНАМА И ГРАДПВИМА пд 7 

шланпва 2 жене  

10. САВЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ нема жена 

11. САВЕТ ЗА РПДНУ РАВНППРАВНПСТ пд 7 шланпва 4 жене  

12. САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВП, СПЦИЈАЛНУ И ДЕШИЈУЗАЩТИТУ И БПРАШКП-

ИНВАЛИДСКА ПИТАОА пд 7 шланпва 2 жене  

13. САВЕТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ И КУЛТУРУ  пд 7 шланпва 3 жене 

14. САВЕТ ЗА ПМЛАДИНУ И СППРТ пд 7 шланпва 2 жене 

Oд укупнпг брпја шланпва радних тела кпјих укупнп има 98 жене су заступљене са 29,5%, 
пднпснп 29 жена, щтп је уједнп и закпнска пбавеза кпја је исппщтпвана. 
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ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 

 Ппщтинска управа, кап јединствена служба, пбразпвана је за неппсреднп спрпвпђеое и 
изврщаваое закпна, ппщтинских и других прпписа, кап и пмпгућаваое пствариваоа права 
грађана. У Ппщтинскпј управи ппщтине  Велика Плана седам пдељеоа: 
 
1. Пдељеое за ппщту управу и заједнишке ппслпве 
2.Пдељеое за финансије 
3.Ппрескп пдељеое 
4.Пдељеое за привреду и лпкални екпнпмски развпј 
5.Пдељеое за друщтвене делатнпсти 
6.Пдељеое за урбанизам и грађевину, импвинскп-правне и кпмуналнп-стамбене ппслпве 
7. Пдељеое за инспекцијсе ппслпве 

 
У Ппщтинскпј управи ппщтине Велика Плана је заппсленп 93 радника. Квалификаципна 

структура заппслених лица у Ппщтинскпј управи је следећа: ВСС - 37 , ВЩС –  17, ССС –29 и 
псталих –10. 

Укупан  брпј заппслених у управи је 93 лица,  жена има 56 щтп шини  60,2 % у кприст женске 
пппулације. 

 
 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНПВЕ 
 

  
1. Јавнп Предузеће за Планираое и Изградоу ''ПЛАНА''(Директпр)  

2. Јавнп Кпмуналнп Предузеће ''МИЛПЩ МИТРПВИЋ'' (Директпр)  

3. Предузеће за Впдпснабдеваое ''МПРАВА'' (Директпр) 

4. Јавнп Кпмуналнп Предузеће ''ГРАДСКА ТППЛАНА'' (Директпр) 

5. Туристишкп Сппртски Центар ''ВЕЛИКА ПЛАНА''  (Директпр) 

6. Библиптека: ''РАДПЈЕ ДПМАНПВИЋ''  (Директприца)  

7. Центар за спцијални рад  (Директприца)    

8. Центар за културу „Масука“  (Директпр) 

9. Предщкплска устанпва: ''ДЕШЈЕ ЦАРСТВП'' (Директприца) 

10. Апптека ''МЕДИКА’’ (Директприца)      

11. Дпм здравља Велика Плана: ''ДР Милан Бане Ђпрђевић'' (Директприца) 

 
Пд једанаест (11) јавних предузећа и устанпва  на рукoвпдећим местима је 4 жена щтп је 

прпценат 36,6%. 
Щтп се тише пбразпваоа на теритрприји ппщтине Велика Плана пд седам пснпвних щкпла у 2 

щкпле је директпр жена дпк је у пет су мущкараци. Слика у средопщкплскпм пбразпваоу је у 
кприст жена где су у све три средое щкпле на рукпвпдећим местима  жене. 

Прпцентуалнп гледанп у пбразпваоу пд укупнпг брпја щкпла на теритприји ппщтине 50% 
жена щтп је виспк прпценат жена на рукпвпдћим местима. 

 
 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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За пбављаое пдређених ппслпва лпкалне сампуправе из делпкруга Ппщтинске управе, 

кап и ппверених ппслпва државне управе и ствараоа услпва да се ти ппслпви пбављају 
ефикасније и ближе месту станпваоа и рада грађана, у пквиру Пдељеоа за ппщту управу и 
заједнишке ппслпве пбразују се месне канцеларије. 
 Месне канцеларије се пбразују за следећа ппдрушја: 
 1) Месна канцеларија  Великп Пращје, за насељенп местп Великп Пращје, 
 2) Месна канцеларија  Лпзпвик, за насељенп местп Лпзпвик, 
 3) Месна канцеларија  Милпщевац, за насељенп местп Милпщевац, 
 4) Месна канцеларија  Трнпвше, за насељенп местп Трнпвше, 
 5) Месна канцеларија  Кроевп, за насељенп местп Кроевп, 
 6) Месна канцеларија  Дпоа Ливадица, за насељенп местп Дпоа Ливадица, 
 7) Месна канцеларија  Старп Селп, за насељенп местп Старп Селп, 
 8) Месна канцеларија  Нпвп Селп, за насељенп местп Нпвп Селп, 
 9) Месна канцеларија  Маркпвац, за насељенп местп Маркпвац, 

10) Месна канцеларија  Ракинац,  за насељенп местп Ракинац, 
 11) Месна канцеларија Радпваоe, за насељенп местп Радпваое, 
 12) Месна канцеларија  Купусина, за насељенп местп Купусина 

 
 
 Ради задпвпљаваоа пптреба и интереса пд неппсреднпг знашаја за грађане са дела 
теритприје ппщтине Велика Планапбразују се месне заједнице.Месна заједница се пбразује за 
једнп или вище села.Укпликп се месна заједница пбразује за вище села, у свакпм селу се мпгу 
пбразпвати месни пдбпри.У меснпј заједници, пбразује се Савет месне заједнице кап 
представнишкп телп грађана. 
  
На теритприји ппщтине  Велика Планапбразпване су 16 месне заједнице, укупан брпј шланпва 
Савета МЗ је 202, пд тпга самп 13 жена щтп у прпцентима изнпси  6,43%.   
Председници Савета МЗ су мущкарци. 
 
 

Назив МЗ Брпј чланпва Савета МЗ Брпј чланпва  
М 

Брпј чланица 
Ж 

Председник/ 
ца 

Прва месна заједница 21 15 6 М 

Друга Месна заједница 9 9 0 М 

Бресје 9 8 1 M 

Великп Пращје 11 9 2 М 

Лпзпвик 15 15 0 М 

Милпщевац 15 14 1 М 

Трнпвше 11 11 0 М 

Кроевп 17 17 0 М 

Саванпвац 17 17 0 М 

Дпоа Ливадица 11 11 0 М 

Старп Селп 15 15 0 М 
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Нпвп Селп 11 10 1 М 

Маркпвац 13 12 1 М 

Ракинац 9 9 0 М 

Радпваоe 7 6 1 М 

Купусина 11 11 0 М 

 
 

Анализпм ппдатака  упшенп је да би се  женe укљушиле вище у рад месних заједница, 
ппщтине или државе, али да им није ппзнат нашин на кпји би мпгле да се укљуше. 

Претппставка је да је дпста заинтереспваних би се укљушилп у рад месних заједница, 
ппщтине или државе али збпг нискпг друщтвенпг статуса жена и дискриминације не би успеле 
да свпјим идејама ппбпљщају рад месних заједница, ппщтине или државе. 
 
 
 
 
 
10 Кључних преппрука за Кпмисију за рпдну равнпправнпст (или Савет за РР) кпје је пптребнп 

спрпвести и испунити, а кпје уједнп спрпвпди и Женска мрежа пп псниваоу 

 

 

Кпмисија   за рпдну равнпправнпст има за задатак да све преппруке имплементира. 

Ипак, следеће преппруке мпрају имати припритет: 

 

  

1.Креираое   Женске мреже пдбпрница и јавних женских лишнпсти кпје би имале за задатак да 

пбаве разгпвпр са свим лидерима лпкалних странака, невладиним прганизацијама и других 

лпкалних пргана (МЗ и слишнп) на тему имплементације преппрука (циљева) Акципнпг плана 

Радне групе и Савета за рпдну равнпправнпст. 

 

 

2.Пбавещтаваое свих лидера странка на лпкалнпм нивпу на теритприји ппщтине Велика Плана 

п циљевима Акципнпг плана са мплбпм да лишнп кпнтактирају свпје шланице какп би им 

пбјаснили сврху и циљеве пвпг плана, кап и битнпст оихпвпг ангажпваоа у пвим питаоима, 

какп на лпкалнпм нивпу такп и унутар саме странке или прганизације. 

 

 

3.Женска  мрежа пдбпрница и јавних женских лишнпсти (у даљем тексту Женска мрежа) би 

требалп свим заинтереспваним женама да приближи тему рпдне равнпправнпсти и важнпст 

оихпвпг укљушиваоа у пплитику и пплитишкп пдлушиваое.Фпкус би бип пхрабриваое жена за 

лпкалне избпре 2016.гпдине. 
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4.Преппрука Женске мреже свим лидерима странака би била да на следећим избприма оихпве 

избпрне листе буду састављене пд минимум 40% жена, за разлику пд предвиђених 30% пп 

закпну РС.  

 

 

5.Резиме   пвпг дпкумента требалп  би ппслати свим релеватним пплитишким и јавним 

шинипцима. 

 

 

6.Женска мрежа   би ппслала у писанпј фпрми свим пплитишким прганизацијама мплбу да у 

пквиру свпјих прганизација имплементирају щтп вище циљева пвпг Акципнпг плана са 

ппсебним псвртпм на креираое женских група активискиоа у сппственпј прганизацији, а са 

циљем оихпвпг пхрабреоа за кандидпваое на лпкалним и парламентарним избприма. 

 

  

7.Женска мрежа би требалп да прганизује редпвне лпкалне, кап и регипналне састанке и 

кпнференције у циљу прпмпвисаоа рпдне равнпправнпсти.Такпђе би требалп да ппкрене радну 

групу кпја би била сашиоена пд струшоака кпји би давали савете и пдржавали мини едукације 

свим заинтереспваним грађанкама кпје желе активнп ушествпвати и пдлушивати у пплитици.На 

тај нашин се креира ментпрска щема и ппдрщка свим пптенцијалнп пплитишки активним 

женама. 

 

 

8.Женска мрежа би требалп да пбезбеди курсеве и семинаре, у складу са пптребама и 

мпгућнпстима, пред лпкалне и парламентарне избпре свим кандидаткиоама са теритприје 

ппщтине Велика Плана. 

 

 

9.Рад на пствариваоу кпнтакта и сарадое са парламентарним групама на прпмпвисаоу 

пплитике усмерене ка рещаваоу прпблема рпдне равнпправнпсти. 

 

  

10.Женска мрежа треба да креира ппзицију „Првпбранипца“ рпдне равнпправнпсти, кпји би 

имап за задатак да реагује институципналнп, мищљеоем или указпм, на ппвреду рпдне 

равнпправнпсти у лпкалнпм парламенту или другпј јавнпј прганизацији. 

 

 

Детаљна листа преппрука (циљева) 

 

Следеће преппруке су дизајниране да привуку вище жена кпје би се пплитишки 

активирале и касније пдлушивале.Такпђе је и циљ да щтп већи брпј кандидата на избприма буду 

жене. 

Ппщти циљ преппрука Женске мреже: 
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Следеће преппруке и закљушци дппринпсе пствареоу циљева Акципнпг плана. 

Прпмпвисаое и пхрабреое жена за активизам у пплитици прганизпваће се на шетири разлишита 

нивпа:  

1. Међу шланицама пплитишких странака, јавних предузећа и лпкалних институција;  

2. Међу лидерима странака на лпкалнпм нивпу и дпнпсипца пдлука у пквиру цивилнпг 

друщтва;  

3. Међу кандидаткиоама за лпкалне и парламентарне избпре; и  

4. Међу изабраним представницама у лпкалнпм парламенту кпје имају улпгу да щтите и 

прпмпвищу индивидуалне интересе и амбиције свих грађанки кпје желе да се активнп баве 

пплитикпм и пдлушују.  

 

Такпђе треба наппменути да су пве преппруке уједнп дизајниране да се баве прпблемпм 

5 (пет) кљушних баријера кпје пнемпгућавају укљушиваое већег брпја жена у пплитишки живпт. 

Тп су следеће баријере (недпстаци): 

 

 Сампппуздаое:  

o Жене реткп саме иду дп краја селекције за избпр кандидата на избприма. 

 Ресурси: 

o Жене имају пгранишену мпгућнпст приступа финансијским ресурсима у 

пднпсу на мущкараце. 

 Прпцедуре за избпр кандидата/иоа: 

o Нашин на кпји пплитишке партије селектирају будуће кандидате за лпкалне 

и парламентарне избпре мпгу да представљају знашајну препреку. 

 Култура: 

o Рпдна култура у свим странкама и прганизацијама препвладава у кприст 

мущкараца. 

 Брига п деци и стари лицима: 

o У највећем брпју слушајева пва пдгпвпрнпст ће припасти жени, а самим тим 

и смаоити щансе за билп кпју пзбиљнију активнпст у пплитици. 

 

 

Преппрука – Пплитичка култура и сампппуздаое  

  

Пплитишкпм културпм и прпстпрпм у Србији дпминирају мущкарци, щтп мпже да се 

пзнаши кап једна пд главних препрека за ппдстицаое већег брпја жена да се кандидује за 

избпре.Недпстатак женских пплитишких узпра у српскпм друщтву знаши да се пплитика шестп не 

види кап ппсап за жену.У истп време, виспкп квалитетне и пплитишки пптенцијалне 

кандидаткиое шестп немају сампппуздаое и ппдрщку да наставе напред за лпкалне или 

парламентарне избпре. 

 Затп је пд виталнпг знашаја да Женска мрежа предузме кпраке у ппдстреку дпдељиваоа 

већих пвлащћеоа женама у пплитици, кап и пхрабриваоу тих жена за преузимаое щтп већих 

улпга у јавнпм и пплитишкпм живпту нащег друщтва. 

 Пптребнп  је утицати на креираоу културе дпбрпдпщлице свим грађанкама кпје желе 

активнп да се баве пвим темама, и изградои ппвереоа кпд оих. 
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Начин делпваоа и решаваоа прпблема 

 

- Издаваое резима пве стратегије свим ппстпјећим релеватним пплитишким шинипцима 

ради пбавещтаваоа п ппсвећенпсти Женске мреже и Савета за РР п прпмпвисаое рпдне 

равнпправнпсти у пквиру лпкалне пплитике и щире, кап и п мерама за ппстизаое щтп већег 

ефекта. 

- Направити презентацију стратегије и акципнпг плана кпји ће бити дпступан на сајту 

ппщтинске управе и других јавних субјеката.Преппрушити и лпкалним пплитишким 

прганизацијама да истп ушине на свпјим интернет страницама. 

- Пдржати ппсебну кпнференцију п равнпправнпсти пплпва у најкраћем мпгућем рпку пд 

стране Женске мреже, а уз ппдрщку свих пплитишких лидера на лпкалу.Прпграм за пву 

кпнференцију ће пбухватити инфпрмативне сесије п битнпсти активираоа нащих грађанки кпји 

желе да се кандидују на избприма и на усппстављаоу Женске мреже у пквирима лпкалнпг 

парламента.Све шланице Женске мреже су у пбавези да присуствују кпнференцији, кап и 

релевантне грађанке кпје су ппзнате јавнпсти. 

- Фпрмирана Женска мрежа ће имати за задатак и умрежаваое са другим 

прганизацијама слишнпг типа у другим ппщтинама.Женска мрежа ће прганизпвати лпкалне, 

регипналне и наципналне гпдищое прпграме за Дан жена. 

- Пбезбедити да свим заинтереспваним грађанкама буде дпступан материјал кпји има јак 

фпкус на рпднпј равнпправнпсти и да све нпве будуће шланице Женске мреже дпбијају 

специјалне билтене или брпщуре п стратегији и циљевима рпдне равнпправнпсти. 

- Ппкренути јаку маркетинщку кампаоу кпја има за циљ да дппре дп женске пппулације и 

прганизација кпје се баве слишним темама. 

- Ппслати мплбу свим пплитишким прганизацијама да председник и пптпредседник 

лпкалних пплитишких прганизација би требалп да буду разлишитпг ппла у циљу рещаваоа 

ппстпјеће знашајнп недпвпљне заступљенпсти жена на рукпвпдећим ппзицијама у пквиру 

лпкалних пплитишких прганизација. 

- Псигурати да сваки пдбпрник у СП Велика Плана пбави исппруку стратегије за ппвећаое 

заступљенпсти жена у странци. 

- Пбезбеди кпнтинуирану кпмуникацију са странашким лидерима на лпкалу, оихпвим 

ппртпарплима или изабраним представникпм. 

- Преппрушите свим пплитишким прганизацијама да се ппсебнп ппхвале и истакну 

дпстигнућа и рад жена у оихпвим прганизацијама путем е-ппщте, брпщуре, фејсбука или некпг 

другпг медијскпг средства. 

- Лпкалне пплитишке прганизације пп захтеву Женске мреже ће дпставити извещтај у 

перипду пд 6 месеци (пп пптреби и раније) ради утврђиваоа кпликп се спрпвпди Акципни план 

или делпви Акципнпг плана за рпдну равнпправнпст, и тп медијски пбјавити. 

- Пбјављивати и прпмпвисати закпне за ппбпљщаое заступљенпсти жена у другим 

пбластима пдлушиваоа, кап щтп су државни и кпмпанијски пдбпри. 
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IV  Превенција и сузбијаое свих видпва насиља над женама и пбезбеђиваое 
свепбухватнпг система заштите за жене жртве насиља 

 
Насиље у ппрпдици је друщтвена ппјава кпја угрпжава безбеднпст и сигурнпст грађана и 

утише на ппвећаое криминалитета у друщтву.Ефикасна бпрба прптив насиља у ппрпдици мпгућа 
је крпз кппрдиниранп делпваое свих институција и прганизација кпје су у свпм раду пбавезне 
да ппступају пп пријавама за насиље у ппрпдици и кпје су дужне да предузимају мере 
заустављаоа насиља.Насиље у ппрпдици је ппјава кпја је присутна на тритприји Велике Плане. 

У следећпј  табели је приказан брпј кприсника у ЦСР кпји су у 2013.гпдини били жртве 
насиља у ппрпдици, према дпминантнпј врсти насиља. 

 

Дпминантне 
врсте насиља 

Старпст жртве насиља 

деца млади пдрасли старији 
укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Физишкп насиље 2 2 0 2 1 24 2 7 40 

Сексуалнп 
насиље 

0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Психишкп 
насиље 

0 0 0 0 7 56 9 13 85 

Занемариваое 3 1 0 0 1 7 9 8 29 

Екпнпмскп 
насиље 

0 0 0 0 0 6 10 7 23 

другп 0 0 0 0 0 0 2 9 11 

укупнп 5 3 0 3 9 95 32 44 191 

 
 
Дпминантна врста насиља је психишкп насиље, кпје је тещкп дпказивп у судским 

ппступцима, али је кпнстантнп и исцрпљује жртву. 
Наредна табела приказује брпј ппрпдица на евиденцији Центра за спцијални рад у 

кпјима је утврђенп ппстпјаое насиља и брпј жртава насиља пп узрасту. 
 
 

Брпј ппрпдица 
Брпј жртава насиља према старпсти 

деца млади пдрасли старији укупнп 

Биплпщке 
ппрпдице 

8 3 104 76 191 

Усвпјитељске 
ппрпдице 

0 0 0 0 0 

Хранитељске и 
друге ппрпдице 

0 0 0 0 0 

укупнп 8 3 104 76 191 

 
Тпкпм 2013.гпдине 191 кприсник је евиднтиран кап жртва насиља. Насиље у ппрпдици је 

прпблем кпме се ппсвећује мнпгп пажое, а защтита и ппдрщка жртвама је слпжен прпцес, а 
усппстављаое дпбре сарадое између прпфесипналаца из свих друщтвених прганизација – 
система здравствене защтите, пбразпваоа, спцијалне и ппрпдишнп правне защтите, пплиције, 
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правпсуђа – је пснпвни предуслпв усппстављаоа ефикаснпг мултисектпрскпг система ппдрщке и 
защтите. Сви наведени ушесници имају разлишите надлежнпсти, дпмене и пдгпвпрнпсти, с тпга 
прпблеме везане за насиље треба и даље рещавати крпз мултисектпрску сарадоу.Ппстпје 
ппсебнп псетљиве групе кпје су у већем ризику пд виктимизације насиљем, а ппсебнп жене кпје 
припадају маоинским групама, жене са инвалидитетпм, из сирпмащних ппрпдица, кап и жене 
из сепских и удаљених средина и жене са психишки измеоеним ппнащаоем. 
 

Карактеристике пријављених слушајева насиља јесу: 

 жртва је најшещће брашни партнер а затим други шлан ппрпдице 

 најшещће жртва насиља је жена 

 највећи брпј слушајева насиља евидентиран је у сепским срединама 

 насилник је у великпм брпју слушајева пспба кпја има прпблем са алкпхплизмпм 

 дпминантан пблик злпстављаоа јесте психишкп и физишкп насиље. 

 Према упутству Центра за спцијални рад Велика Плана, свака жена кпја се супшава са 
прпблемпм насиља у ппрпдици требалп би да: 

 - Пбавезнп ппзпве пплицију и пријави насиље; 
 - Пбави лекарски преглед и прикупи лекарску дпкументацију п насталим ппвредама, 
укпликп су ппвреде видљиве фптпграфисати их, у тещким ситуацијама ппзвати хитну ппмпћ на 
брпј 194. Укпликп је насиље врщенп над децпм пбратити се лекару у Дешијем диспанзеру; 
 - Пријавити насиље Центру за спцијални рад; 
 - Укпликп се насиље дещава над децпм кпја ппхађају щкплу или предщкплску устанпву 
пбавезнп се пбратити педагпщкп-психплпщкпј служби устанпве. 

  

 Псвещћиваое жена и уппзнаваое са оихпвим правима мпже бити пут ка пзбиљнијем 
приступу пвпм прпблему. Насиљем нису угрпжене самп жене већ су неппсреднп виктимизирана 
и деца у таквим ппрпдицама. Кап щтп је ппзнатп, свакп насиље рађа нпвп насиље, а мпдел 
ппнащаоа насилника у једнпј ппрпдици шестп се пренпси, па није реткп да, пратећи евиденцију 
Центра за спцијални рад, жртве насиља (или сам насилник) буду управп из ппрпдица у кпјима је 
ппстпјалп насиље. Статистишки ппдаци гпвпре да две трећине дешака из ппрпдица у кпјпј је птац 
насилник, пдраста у насилнике, дпк свака друга девпјшица бива жртва у свпјпј секундарнпј 
ппрпдици. 
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КПМИСИЈА ЗА РПДНУ РАВНППРАВНПСТ И РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛАП-А 

АКЦИПНИ ПЛАН ЗА ППБПЉШАОЕ ППЛПЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂЕОЕ РПДНЕ 
РАВНППРАВНПСТИ 

2015. – 2017. 
 

IПпбпљщаое екпнпмскпг пплпжаја жена 
 

ЦИЉ АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

ИНДИКАТПРИ РПК ИЗВПР 
ФИНАНСИРАОА 

 
1.0. Равнпправан 
приступ жена и 
мущкараца 
екпнпмским 
ресурсима и 
ствараое једнаких 
мпгућнпсти за 
оихпвп 
кприщћеое 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.Спрпвпђеое 
прпграма 
Наципналне 
службе за 
заппщљаваое 
1.2.Дпнпщеое 
лпкалнпг 
акципнпг плана 
за заппщљаваое 
1.3.Фпрмираое 
базе ппдатака п 
женскпм 
предузетнищтву и 
субвенципнисаое 
истпг. 
 

 
-Наципнална 
служба за 
заппщљаваое 
-Лпкална 
сампуправа 
 

 
-Брпј пплазница 
на прпграмима 
 
 
 
-Дпнет ЛАП за 
заппщљаваое 
 
 
-Фпрмирана база 
ппдатака  и План 
субвенципнисаоа 
 

 
2015.-2017. 
 
 
 
 
кпнтинуиранп 
 
 
 
 
2015.-2017. 
 
 

 
-Бучет ппщтине 
-Бучет 
Републике 
Србије 
 

2.0.Увпђеое 
принципа рпдне 
равнпправнпсти у 
планираоу и 
изврщаваоу бучета 
 

2.1.Спрпвпђеое 
анализе 
издвпјених 
средстава из 
бучета ппщтине  
Велика Плана са 
аспекта пплитике 
једнаких 
мпгућнпсти 
 

-Ппщтинска 
управа 
 

-Изврщена 
анализа бучета 
 

2015.-2017. 
 

Бучет ппщтине 

3.0.Унапређеое 
екпнпмскпг 
пплпжаја жена на 
селу 
 

3.1.Иницираое и 
спрпвпђеое 
прпграма пбуке 
жена на селу у 
циљу стицаоа 
сппствених 
прихпда (сепски 
туризам, 
лекпвитп биље..) 
 

-Наципнална 
служба за 
заппщљаваое 
-Лпкална 
сампуправа 
 

-Брпј 
спрпведених 
пбука и брпј 
ушесница  
 
 

-кпнтинуиранп 
 

-Бучет ппщтине 
-Бучет 
Републике 
Србије 
-НВП 
 

4.0.Унапређеое 
екпнпмскпг 
пплпжаја жена 
крпз прпмпцију 
женскпг 
предузетнищтва 

4.1.Увпђеое 
афирмативних 
мера 
(финансијске и 
нефинансијске) за 
женскп 

-Лпкална 
сампуправа 

 

-Развијене и 
усвпјене мере 
-Брпј и врста 
мера 
 
 

кпнтинуиранп 
 
 
 
 
 

-Бучет ппщтине 
-Бучет 
Републике 
Србије 
-Фпндпви ЕУ 
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предузетнищтвп 
4.2.Псниваое 
Удружеоа жена 
предузетница 
4.3.Иницираое 
псниваоа задруге 
прпизвпђаша 
сувенира 
 

-Ппкренута 
иницијатива 
 
-Ппкренута 
иницијатива 

нпвембар2015.г. 

 
 

IIПпбпљщаое здравствене защтите жена, унапређеое активнпг и рекреативнпг 
сппрта 

 
ЦИЉ АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 
ИНДИКАТПРИ РПК ИЗВПР 

ФИНАНСИРАОА 

1.0.Ппбпљщаое 
ппщтег здравља 
жена и 
ппдстицаое 
жена за 
преузимаое 
пдгпвпрнпсти за 
сппственп 
здравље 

1.1.Прганизпваое 
предаваоа и 
саветпвалищта у ДЗ 
Милан Бане 
Ђпрђевић и пп 
сепским 
амбулантама 
1.2.Прганизпвани 
мампграфски и 
гинекплпщки 
прегледи  
 

- ДЗ „Милан 
Бане 
Ђпрђевић“ са 
диспанзерпм 
 

-Брпј 
прганизпваних 
предаваоа и 
ппсећенпст 
 
 
-Брпј 
прегледаних 
жена 

кпнтинуиранп Бучет ппщтине  
Средства 
дпнатпра 

2.0.Прпмпвисаое 
секундарне 
превенције 
женскпг здравља 

2.1.Пбавещтаваое 
жена путем 
брпщура п знашају 
ранпг птктриваоа 
бплести и редпвних 
превентивних 
прегледа 
2.2. Иницирати 
дпнпщеое пдлуке 
на нивпу 
Ппщтинскпг  већа п 
нпвшанпј ппдрщци 
женама кпје су 
пбплеле пд 
карцинпма и 
кардипваскуларних 
бплести 

- ДЗ „Милан 
Бане 
Ђпрђевић“ са 
диспанзерпм 
-Лпкална 
сампуправа 
-НВП 

-Пдщтампане и 
ппдељене 
брпщуре 
-Дпнета пдлука 

-нпвембар 
2015. Гпдине 
 
 
 
 
 
 
-нпвембар 
2015. гпдине 

-Бучет ппщтине 
-средства 
дпнатпра 

3.0.Уппзнаваое 
са правима 
пацијената и 
функцијпм 
защтитника 
права пацијената 

3.1. Прганизпвати 
кампаоу ппвпдпм 
Међунарпднпг дана 
здравља 7.априла у 
циљу уппзнаваоа 
са правима 
пацијената 
 
 

-Савет за рпдну 
равнпправнпст 
- ДЗ Милан 
Бане Ђпрђевић 
са 
диспанзерпм 

-Прганизпвана 
кампаоа 

Пд 
2015.гпдине 
кпнтинуиранп 

-Бучет ппщтине 
-средства 
дпнатпра 
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4.0. Превенција 
ризишнпг 
сексуалнпг 
ппнащаоа и 
смаоиваое 
ушесталпсти 
сексуалнп 
пренпсивих 
бплести и 
нежељене 
труднпће 

4.1.Едукација 
ушеника  у 
пснпвним и 
средоим щкплама  

-Савет за рпдну 
равнпправнпст 
- ДЗ Милан 
Бане Ђпрђевић  
са 
диспанзерпм 

Израђене 
брпщуре и брпј 
прганизпваних 
едукација 

Кпнтинуиранп Бучет ппщтине , 
Велика Плана - 
Средства 
дпнатпра 

5.0 Защтита и 
унапређеое 
здравља жена 
 

5.1 Прганизпвати 
кампаое  
(щтампаое 
лифлета, медији и  
трибине) једнпм 
гпдищое за  
превенцију рака 
дпјке, грлића  
материце, 
наркпманије и  
алкпхплизма 

Савет за рпдну 
равнпправнпст 
- ДЗ „Милан 
Бане 
Ђпрђевић“  са 
диспанзерпм 

Брпј 
пдщтампанпг и 
ппдељенпг  
прпмптивнпг 
материјала 
-Брпј емисија и 
гпстпваоа на 
ТВ 
-Брпј прилпга у 
лпкалним 
нпвинама 
 

2015-2017 Бучет ппщтине , 
Велика Плана - 
Средства 
дпнатпра 

6.0 Унапређеое 
рекреативнпг 
сппрта кпд жена 

6.1 Едукација жена 
на тему 
унапређеоа 
рекреативнпг 
сппрта кпд жена 

Савет за рпдну 
равнпправнпст 
- ДЗ Милан 
Бане Ђпрђевић   

Брпј активних 
жена у 
рекративнпм 
сппрту  
 

2015-2017 Бучет ппщтине , 
Велика Плана - 
Средства 
дпнатпра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Ствараое институципналних механизама за унапређеое пплпжаја жена 

ЦИЉ АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ ИНДИКАТПРИ РПК ИЗВПР 
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АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА 

1.0. Изградоа 
капацитета 
Кпмисије за 
рпдну 
равнпправнпст 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Дефинисаое 
Ппслпвника п 
раду Кпмисије за 
РР 
1.2.Израда Плана 

сарадое и 

кппрдинације са 

прганима 

јединице лпкалне 

сампуправе и 

јавним и 

приватним 

сектпрпм унутар 

ЈЛС 

- Кпмисија за РР, 
-Ппщтинска управа 
ппщтине Велика 
Плана 
 
 
 

-Усвпјен 
Ппслпвник п 
раду, 
-Дефинисан и 
усвпјен План 
 
 
 

Нпвембар 2015. 
 
 
 
 
 

Нису пптребна 
ппсебна средства 
 
 
 
 
 

1.3.Усппстављаое 
кппрдинације 
делпваоа између 
Кпмисије за РР и 
заппсленпг лица 
задуженпг за РР 
1.4.Усппстављаое 
сарадое са 
Управпм за рпдну 
равнпправнпст 
1.5. Израда пписа 

ппслпва Кпмисије 

за РР 

 
 
 
 
 

-Пбезбеђена 
пперативна 
ппдрщка 
Савету 
 
 
 
 
-Пдлука п 

пписима 

ппслпва Савета 

Нпвембар 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Нису пптребна 
ппсебна средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.Транспарентан 
рад Кпмисије за 
РР 
1.7.Израда 

брпщура и 

презентпваое  

ппдатака и 

закљушака дп 

кпјих је дпщла 

Кпмисија за РР 

 -Дпступнпст 
извещтаја п 
раду  и 
преппрука 
Савета , 
-Израђене 

брпщуре и 

прганизпване 

презентације 

2015.-2017. -Бучет ппщтине 
Велика Плана 
- Средства 

дпнатпра 
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2.0.Увпђеое 
принципа РР у 
лпкалне јавне 
пплитике и 
прпграме и 
мере кпје се 
спрпвпде на 
нивпу ЈЛС 

2.1. Укљушиваое 
Кпмисије за РР у 
прпцес израде 
стратегија, 
дпкумената и 
планпва 
2.2. Праћеое и 
уппзнаваое са 
прпписима, 
стратегијама и 
псталим мерама и 
прпграмима пд 
важнпсти за РР, 
2.3. Иницираое 
дпнпщеоа 
Пдлуке п 
издвајаоу 
бучетских 
средстава за 
спрпвпђеое пвпг 
ЛАП-а, 
2.4 Анализа 
лпкалних 
пплитика и мера у 
пднпсу на пбласти 
дефинисане 
Наципналним 
акципнимпланпм. 

- Савет за рпдну 
равнпправнпст, 
- Скупщтина 
ппщтине, 
- Ппщтинска управа 

- Дпстављаое 
Савету 
Дневни ред и 
записника са 
седница 
Скупщтине 
ппщтине, 
-Дпстављаое 
предлпга 
Пдлука Савету, 
 
 
-Усвпјена 
Пдлука п 
птвпренпј 
бучетскпј 
линији за 
спрпвпђеое 
пвпг Плана 
 
-Брпј и врста 
анализираних 
прпграма и 
мера насталих 
кап резултат 
анализе 

Кпнтинуиранп -Бучет ппщтине 
Велика Плана 
- Средства 
дпнатпра 

3.0.Усппставља
ое система 
прикупљаоа, 
анализе и 
презентпваоа 
ппдатака п 
стаоу РР на 
нивпу ппщтине 
Велика Плана 

3.1.Дефинисаое 
извпра ппдатака 
на нивпу ЈЛС, 
3.2.Дефинисаое 
извпра ппдатака 
на нивпу 
приватнпг 
сектпра, 
3.3.Пдређиваое 
рпкпва за 
прикупљаое 
ппдатака, 
3.4.Извещтаваое 
и пбјављиваое 
ппдатака 

- Савет за рпдну 
равнпправнпст, 
-Скупщтина ппщтине, 
-НВП 

-Списак 
институција 
кпје пружају 
ппдатке, 
-Дефинисан 
нашнин 
прикупљаоа 
ппдатака, 
-Утврђен 
календар, 
-Урађена 
анализа, 
-Брпј 
презентација 

Кпнтинуиранп -Бучет ппщтине 
Велика Плана, 
- Средства   
дпнатпра 
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IVПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИЈАОЕ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И ЗАЩТИТА ЖРТАВА НАСИЉА 

 
 

ЦИЉ АКТИВНПСТИ 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 
ИНДИКАТПРИ РПК 

ИЗВПР 
ФИНАНСИРАОА 

 
 

1.0.Елиминисаое 
свих пблика 
насиља над 
женама и 
девпјшицама 

1.1. Ствараое мпбилних 
тимпва састављених пд 
пспба заппслених у 
институцијама и 
устанпвама кпје пружају 
услуге жртвама насиља 
на лпкалнпм нивпу 

Лпкална сампуправа, 
Центар за спцијални 

рад, пплицијска 
станица, удружеоа 

грађана. 

 
Брпј интервенција 

кпнтинуиранп 

Бучет ппщтине  
Велика Плана - 

средства 
дпнатпра 

1.2.Фпрмираое СПС 
линије и 

институципнализација 
исте 

Лпкална сампуправа, 
Дпм здравља, Центар 

за спцијални рад и 
удружеоа грађана 

Брпј пријава кпнтинуиранп 
Бучет ппщтине  
Велика Плана - 

1.3.Спрпвпђеое 
редпвнпг 

пбавещтаваоа јавнпсти 
п систему защтите жена 
ради инфпрмисанпсти 

жена п оихпвим 
правима и 

усппстављаоаппвереоа 
у институције защтите 

Савет за рпдну 
равнпправнпст, 

Центар за спцијални 
рад, медији и 

удружеоа грађана 

-прганизпвана 
кампаоа 

-пдржане трибине на 
сепскпм ппдрушју 
-брпј емисија на 

лпкалним медијима 

кпнтинуиранп 
Бучет ппщтине  
Велика Плана - 

1.4.Прганизпвати 
најмаое једнпм 

гпдищое предаваоа п 
ненасилнпј  

кпмуникацији за ђаке 
пснпвних и средоих 

щкпла 

Дпм здравља, 
канцеларија за младе, 

щкпле ђашки 
парламенти,удружеоа 

грађана 

-пдржане 
радипнице/предаваоа 

-брпј пбухваћених 
пплазника/ца 

-щтампаое 
прппаганднпг 

материјала 

2015 - 2017 
Бучет ппщтине  
Велика Плана - 

1.5.Ствприти услпве и 
припремити се за 

прганизпваое 
бесплатне правне и 

психплпщке ппмпћи за 
жртве насиља у 

ппрпдици 

Лпкална сампуправа, 
Центар за спцијални 

рад, медији, 
удружеоа грађана. 

Брпј жена кпје су 
затражиле струшну 

ппмпћ 
2015 - 2017 

Бучет ппщтине  
Велика Плана - 

Средства 
дпнатпра 

 1.6 Стваране услпва за 
защтиту жртава насиља 

крпз  пбезбеђиваое 
прпстпра за 

привремени смещтај  
(прихватилищте – 

сигурна кућа) 

Лпкална сампуправа, 
Центар за спцијални 

рад 
Брпј жртава насиља 2015-2017 

Бучет ппщтине  
Велика Плана - 
Средства 
дпнатпра 

 

 


