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1. UVOD 
 

1.1 Strateшki i zakonski okvir 

Ustav Republike Srbije гарантује qudska prava, utvrђena  meђunarodnim ugovorima, 

opшte prihvaћenim pravilima meђunarodnog prava i zakonima (чlan 18. Ustava RS. 

stav 1). Ustav garantuje ravnopravnost жena i muшkaraca i razvoj politika jednakih 

moguћnosti (чlan 15. Ustava RS) i zabraњuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, 

ukљuчujuћi i onu po osnovu pola (чlan 21. Ustava RS stav 3). 

Zakon o ravnopravnosti polova (Sluжbeni glasnik RS br. 104/09) u чlanu 39. ureђuje 

pitaњe rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i obezbeђuje stabilnost lokalnih 

mehanizama za ravnopravnost polova, kako њihov opstanak ne bi najdirektnije 

zavisio od primene skupшtinske veћine u lokalnoj zajednici, шto je do sada bio 

чest sluчaj. Propisana je obaveza organa opшtine da u okviru svojih nadleжnosti 

obezbeђuju, podstiчu i unapreђuju ravnopravnost polova, kao i da razmatraju mere 

i aktivnosti koje su u funkciji ravnopravnosti polova i ostvarivaњa jednakih 

moguћnosti п а  u tom ciљu propisuje organizovaњe stalnog radnog tela ili 

odreђivaњe zaposlenog za rodnu ravnopravnost i obavљaњe poslova za 

ostvarivaњe jednakih moguћnosti u skladu sa ovim Zakonom. 

Vlada  Republike Srbije je donela Nacionalnu strategiju za poboљшaњe poloжaja 

жena i unapreђivaњe rodne ravnopravnosti, kao prvi korak ka poboљшaњu 

poloжaja жena i uvoђeњe rodne ravnopravnosti (“Sluжbeni glasnik RS” br. 15/09). 

Osnovni zadatak Strategije je da pruжi moguћnosti koje ћe obezbediti izradu 

sistemskih, institucionalnih i razvojnih reшeњa za ostvarivaњe politike 

jednakih moguћnosti u razliчitim aspektima жivota жena i muшkaraca. 

1.2  Nacionalnа strategije za poboљшaњe poloжaja жena i unapreђivaњe rodne 

ravnopravnosti има definisanе  osnovnе ciљeve: 

1. Poveћaњe uчeшћa жena u procesima odluчivaњa i ostvarivaњe 
ravnopravnosti polova. 

    2.     Ostvarivaњe rodne ravnopravnosti u obrazovaњu. 

3.    Poboљшaњe ekonomskog poloжaja жena i ostvarivaњe rodne ravnopravnosti. 

4.    Ostvarivaњe rodne ravnopravnosti u obrazovaњu. 

5.     Poboљшaње  zdravљa жena i unapрeђeњe rodne ravnopravnosti u 
zdravstvenoj politici. 

     6.    Prevencija i suzbijaњe svih vidova nasiљa nad жenama i obezbeђivaње  

sveobuhvatnog sistema zaшtite za жene жrtve nasiљa. 
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7.Uklaњaњe rodnih stereotipa u sredstvima javnog informisaњa i promocija 

rodne ravnopravnosti. 

 

EU Poveљa je usvojena 30.11.2020, Savet za rodnu rodnu Skupшtine opшtine 

Ћuprija je osnovan 20.08.2020. чine ga odbornici Predrag Aleksiћ, Zoran 

Ђorђeviћ kao i odbornica Jelena Ђulinac. Vesna Stankoviћ i Aleksandra 

Stanojloviћ su iz opшtinske uprave, u toku je formiraњe Жenske odborniчke 

mreжe. 

Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti UN usvojena 2000. godine, daje znaчaj 

poveћaњu uчeшћa жena u procesima donoшeњa odluka, spreчavaњu konflikata, 

post konfliktnim situacijama, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama. 

Rezolucija ukazuje i na posebne potrebe жena i dece u toku ratnih sukoba i 

potrebu њihove zaшtite, te spreчavaњe i kaжњavaњe seksualnog i svakog drugog 

nasiљa nad жenama. Rezolucija je obavezujuћa za sve чlanice UN, bez potrebe za 

dodatnom ratifikacijom. Veoma je bitno naglasiti da жene nisu samo жrtve rata 

i nasiљa, veћ i da imaju vrlo aktivnu ulogu kao uчesnice u sukobљenim stranama, 

kao graditeљke mira, politiчarke, aktivistkiњe. 

 

 

 

2. Demografski podaci 

Demografski podaci opшtine Ћuprija ukazuju na veoma loшu situaciju, s obzirom 
da je stopa prirodnog priraшtaja duplo niжa u odnosu na prosek Republike Srbи je. 

Poredeћi sa podacima na nivou Pomoravsкog okuga i Republike Srbije, u opшtini 

Ћuprija beleжi se znatno veћi broj starijih od 60 godina u odnosu na broj mlaђih od 
19 godina, relativno gledano. Takoђe, udeo starijih od 65 godina je viшi od 
republiчkog proseka i proseka okruga, шto upuћuje na potrebu za intenzivnijom 
zaшtitom starije populacije. U Tabeli 1 prikazani su osnovni demografksi podaci. 

Tabela 1. Osnovni demografski podaci, 2019. 

 Ћuprija Pomoravski okrug Srbija 

 m ж Uk. m ж Uk. m ж Uk. 

Broj stanovnika 
13.534 14.289 

27.82
3 95.980 101.381 197.361 

3.383.73
2 

3.561.50
3 

6.945.23
5 

Proseчan broj чlanova 

domaћinstva (Popis) / / 2,92 / / 2,99 / / 2,88 

Stopa prirodnog 

priraшtaja / / -11,5 / / -11,0 / / -5,3 
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Oчekivano trajaњe жivota 

жivoroђenih 73,1 78,4 75,7 72,5 78,6 75,4 73,09 78,35 75,71 

Proseчna starost (u 
godinama) 44 47,2 45,6 43,7 46,6 45,2 41,9 44,7 43,3 

Indeks stareњa (60+ god. / 
0-19 god.) / / 189,89 / / 176,5 / / 144,05 

% dece starosti 0-14 48,7 51,3 12,1 51,6 48,4 12,8 51,52 48,48 14,29 

% stanovniшtva radnog 
uzrasta 50,3 49,7 63,7 50,1 49,9 63,3 49,97 50,03 65,02 

% 65+ u ukupnom 

stanovniшtvu 43,0 57,0 24,2 40,0 60,0 22,6 42,86 57,14 20,69 

% 80+  38,6 61,4 5,4 38,3 61,7 5,8 38,25 61,75 4,63 

% OSI (Popis) 42,4 57,6 10,2 41,8 58,2 9,2 41,78 58,20 7,96 

% Romi (Popis) / / 1,3 / / 1,2 / / 2,05 

Izvor: Devinfo (RZS) 

Struktura stanovniшtva sliчna je strukturi stanovniшtva Srbije i Pomoravksog 

okruga, s tim шto je neшto viшe starog stanovniшtva a maњe dece. Indeks 

zavisnosti starog stanovniшtva od radnosobnog je nepovoљniji, dok je indeks 

zavisnosti ukupnog stanovniшtva povoљniji u odnosu na republiчki prosek. 
(Grafikon 1.).  

Grafikon 1. Indeksi zavisnosti stanovniшtva, 2019     

 

Izvor: Preraчunato na osnovu Devinfo podataka (RZS) 

Struktura stanovniшtva po polu i godinama starosti u Ћupriji maltene je 

identiчna strukturi na nivou Srbije. Na Grafikonu 2 predstavљena je struktura 

stanovniшtva po godinama i po polu. 

Grafikon 2. Udeo stanovniшtva po starosnim grupama i polu (%), 2019. 
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Izvor: Devinfo (RZS) 

3.Rodna ravnopravnost u sistemu socijalne zaшtite  
 

Prema podacima 2018. godine rashodi za usluge socijalne zaшtite i materijalna 
davaњa u nadleжnosti opшtine Ћuprija su iznosili svega 4,13 miliona dinara. 

Udeo ovih rashoda u opшtinskom buџetu iznosio je 0,42%. Glavni razlog ovako 

niskom udelu i izdvajaњu je to шto se nijedna usluga socijalne zaшtite ne 
finansira iz budжeta JLS.  

U 2018. godini u Ћupriji su se pruжale dve usluge socijalne zaшtite: Pomoћ u kuћi 
za starije i odrasle i Liчni pratilac deteta. Ukupni rahodi za ove dve usluge su 
iznosili 4.131.424 dinara. Skoro u potpunosti su usluge bile finanisirane putem 
namenskih transfera za socijalnu zaшtitu, dok je oko 22.000 dinara bilo 
obezbeђ eno putem participacije korisnika usluge pomoћi u kuћi. 

Uslugu pomoћ u kuћi za starije i odrasle je 2018. godine koristilo svega 7 
korisnika, od чega je 5 жena. Usluga je pruжana svega 3 meseca godiшњe, i izdvojeno 
je oko 630.000 dinara, od чega je najveћi deo bio obezbeђen iz namenskog transfera 
za SZ, i neznatan deo kroz participaciju korisnika. Svi korisnici su bili stariji 
od 65 godina. Ovom uslugom je bilo pokriveno tek 0,12% populacije starije od 65 
godina. Ovakav obuhvat je vrlo nizak, imajuћi u vidu da je prosek na nivou Republike 
takoђe nizak i iznosi 1,34%. Pruжalac usluge je bio NVO, koji nije imao licencu. Svi 
korisnici su iz urbanog tipa naseљa. 

Za uslugu liчni pratilac deteta je u 2018. godini bilo izdvojno 3.500.000 dinara, i 
ova sredstva su bila u potpunosti obezbeђena kroz namenski transfer za socijalnu 
zaшtitu. Uslugu je koristilo sedmoro dece, od чega 4 devojчice. Petoro dece je bilo 
uz urbanog tipa naseљa, a dvoje iz ostalih naseљa. Pruжalac usluge je bio iz 
privatnog sektora, neprofitnog. Usluga je pruжana 10 meseci, a bilo je obuhvaчeno 
0,1% dece. Ovo nije relativno znaчajno nizak obuhvat s obzirom da je republiчki 
prosek 0,17%. Pruжalac usluge je bio licenciran. 

Ukupni rashodi za materijalnu podrшku (novчana davaњa + pomoћ u naturi) u 
nadleжnosti JLS u opшtini Ћuprija u 2018. godini iznosili su neшto niжe od 3,2  
miliona RSD. Od ukupnog budџeta izdvojeno je 0,42% za ove namene, шto se oceњuje 
kao vrlo nisko. Sredstva koja se izdvajaju za pomoћ u naturi su viшa od sredstava 
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za novчana davaњa, 1,9 miliona dinara u odnosu na 1,3 miliona, respektivno. Za 
radno angaжovaњe nije bilo posebnog izdvajaњa u opшtini Ћuprija.  

Kapaciteti za administriraњe socijalne zaшtite i porodiчne zaшtite od strane 
Centra za socijalni rad (CSR) su znatno povoљniji u odnosu na prosek Srbije 
(4.245), s obzirom da je broj stanovnika na jednog struчnog radnika maњi u opшtini 
Ћuprija 2.782 u 2019. godini.1 Ovaj indikator na nivou Pomoravskog okruga iznosi 
neшto viшe od 3.000, шto je joш uvek povoљnije od republiчkog proseka. Udeo 
korisnika socijalne zaшtite u ukupnoj populaciji pokazuje da je optereћenost 
Centra za socijalni rad u Ћupriji znatno veћa nego u Republici Srbiji u proseku 
(10,3%), s obzirom da je udeo u Ћupriji 18,5%. Takoђe, ovaj indikator se moжe oceniti 
kao visok i na nivou Pomoravskog okruga, gde iznosi 14,3% u 2019. godini.2 

 

 4. Rodna ravnopravnost u sistemu zdravstvene zaшtite 

Vaжan deo druшtvene brige za zdravљe na nivou JLS ostaje donoшeњe i 
sprovoђeњe programa za oчuvaњe i zaшtitu zdravљa od zagaђeњa жivotne sredine, 
kao i sistematsko ispitivaњe ispravnosti i kvaliteta  жivotnih namirnica, vode 
za piћe i sliчnih faktora rizika koji mogu шtetno da utiчu na zdravљe.3 Uz 
obezbeђeњe dodatnih sredstava, JLS mogu da dodatno ulaжu u zdravstvene 
ustanove u javnoj svojini na svojoj teritoriji.  

Kapaciteti zdravstvene zaшtite iskazani preko broja lekara u primarnoj 
zdravstvenoj zaшtiti na 1.000 stanovnika u opшtini Ћuprija su znatno povoљniji u 
odnosu na republiчki prosek. Ovo se pogotovu odnosi na broj lekara u zdravstvenoj 
zaшtiti dece, gde je 2,1 lekara na 1.000 stanovnika, dok je republiчko prosek 1,54. 
Takoђe, zdravstvena zaшtita жena iskazana preko broja lekara u primarnoj 
zdravstvenoj zaшtiti na 1.000 stanovnika u Ћupriji je neшto povoљnija (0,23‰) u 
odnosu na republiчki prosek od 0,17‰. 

Procenat imunizacije dece moжe se oceniti kao nizak u odnosu na republiчki 
prosek. Procenti su prikzani u narednoj tabeli. 

Imunizacija, 2019. 

  Ћuprija (%) Republika Srbija (%) 

Procenat dece koja su vakcinisana protiv 
difterije, tetanusa i velikog kaшљa u 
prvoj godini жivota  

90,1 95,1 

Procenat dece koja su vakcinisana protiv 
malih bogiњa u prvih 18 meseci жivota 

83,7 88,0 

Izvor: DevInfo 

                                                           
1DevInfo 
2Ibid. 
3чlan 13 Zakona o zdravstvenoj zaшtiti 
4DevInfo baza 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/25/2
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Stopa neonatalne smrtnosti i smrtnosti odojчadi u 2019. godini u opшtini Ћuprija 
su iznosile 0. Na nivou Republike Srbije ove stope su iznosile 3,6 i 4,8 promila, 
respektivno.  

 

5. Rodna ravnopravnost na trжiшtu rada i preduzetniшtvo 
Prema statistici trжiшta rada moжe se oceniti da je situacija u Ћupriji 
nepovoљnija od republiчkog proseka. 

Tabela: Trжiшte rada, 2019. 

 Registrovani 
zaposleni* u 
odnosu na broj 
stanovnika (%) 

Registrovani 
nezaposleni 
na 1.000 
stanovnika 

Stopa 
zaposlenosti, 
(%)** 

Stopa 
nezaposlenosti 
(%)** 

Proseчna 
zarada bez 
poreza i 
doprinosa 
(RSD) 

Ћuprija 26 99 40,5 30,5 44.359 

Srbija 31 70 58,8 10,9 54.919 

* prema opшtini prebivaliшta 
** u 2018. godini 
Izvor: Devinfo baza podataka, 2020.; Republiчki zavod za statistiku, Anketa o radnoj snazi 2019. 
 

Stopa nezaposlenosti je viшa a stopa zaposlenosti je niжa, i ova dva podatka se 
odnose na 2018. godinu. Pored toga, broj registrovanih nezaposlenih na 1.000 
stanovnika je viшi u Ћupriji u odnosu na nivo Republike Srbije, prema podacima 
Nacionalne sluжbe za zapoшљavaњe (NSZ). Proseчna zarada bez poreza i 
doprinosa (neto zarada) je za 1,2 puta niжa u Ћupriji u odnosu na republiчki nivo.  

Broj registrovanih nezaposlenih жena je tokom godina bio viшi od registrovanih 
nezaposlenih muшkaraca, u evidenciji Nacionalne sluжbe za zapoшљavaњe. Ipak, 
u 2020. godini primetan je pad broja regisrovanih nezaposlenih, ali je broj 
registrovanih жena joш uvek viшi i iznosi 1.371 u odnosu na 1.269 muшkaraca koji su 
na evidenciji NSZ. U 2020. godini, najviшe registrovanih nezaposlenih жena je 
uzrasta 30-54 godine, њih 58%, dok je svaki drugi registrovani nezaposleni 
muшkarac ovog uzrasta. Takoђe, primeћuje se da je svaka peta жena i svaki чetvrti 
muшkarac stariji od 55 godina, koji su na evidenciji Nacionalne sluжbe za 
zapoшљavaњe. 

6.Rodna ravnopravnost u sistemu formalnog obrazovaњa i vaspitaњa 

Obrazovna struktura u Ћupriji je nepovoљnija od proseka Srbije – 43% 

stanovniшtva 15+ ima zavrшenu samo osnovnu шkolu ili je bez obrazovaњa dok je 
na nivou Srbije takvih 35%.   

Grafikon 3: Struktura stanovniшtva prema шkolskoj spremi i po polu 15+ (%), 2011  
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Izvor: Devinfo (RZS), primarni izvor Popis (2011) 

Posmatrano po polu (Grafikon 3), najveћa razlika je kod osoba bez zavrшene шkole 

ili sa nepotpuno zavrшenom osnovnom шkolom – muшkaraca je 66%  жena 34%. Ipak, 

na nivou Srbije razlika je joш veћa. 

Uчeшћe nepismenih je takoђe viшe u Ћupriji u poreђeњu sa Srbijom, to se vidi kod 
жenske populacije kod kojih je stopa nepismenih znatno viшa u poreђeњu sa 
Republikom.  
 
Grafikon. Uчeшћe nepismenih u ukupnom stanovniшtvu 10+, po polu (%) 

 

Izvor: Devinfo (RZS) 

Kompjuterska pismenost u Ћupriji je na niжem nivou u odnosu na prosek Srbije – 

samo oko 28% je kompjuterski pismenih (26% жena i 31% muшkaraca) u 2011. godini u 

poreђeњu sa veћ niskih 35% na nivou Republike. Prema podacima, kompjuterski 

nepismenih je viшe u odnosu na republiчki prosek, 56% u odnosu na 51%. 

Grafikon. Kompjuterska pismenost stanovnika Ћuprije, 2011 
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Izvor: Devinfo – profili opшtina (primarni izvor Popis 2011) 

 

Predшkolsko obrazovaњe  

Obuhvat dece POV u Ћupriji je relativno jednak nivou Pomoravskog okruga i 

republike Srbije, sa malo veћim odstupaњem kod dece uzrasta od 3 godine pa do 

polaska u PPP.  Obuvhat uzrastom do polaska u PPP niжi je od proseka Pomoravskog 

okruga u kojoj se Ћuprija nalazi, i takoђe je znatno niжi od proseka Republike koji 

je inaчe na niskom nivou kako kada su u pitaњu nacionalni ciљevi tako i u 

poreђeњu sa prosekom EU5. Iako je obuhvat dece PPP jednak republiчkom proseku i 

sliчan nivou Pomoravskog okruga, treba naglasiti da je obuhvat po polu znano 

neravnomerniji u odnosu na nacionalni i okruжni nivo. Svega 89% devojчica pohaђa 

PPP u odnosu na preko 100% deчaka6. Dok je ova raspodela na nivou Republike i 
Pomoravskog okruga maltene jednaka. 

                                                           
5 Baucal et.al (2015). ECEC IN SERBIA: SITUATIONAL ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS. World Bank 

6 Podatak treba uzeti sa rezervom na шta i ukazuje obuhvat koji je viшi od 100%. Razlozi mogu biti sledeћi: 

a) kada se posmatra obuhvat broj dece u PPP se uzima u celini bez obzira na uzrast (шto znaчi da se tu mogu 

naћi i deca koja krenula ranije/kasnije u PPP u odnosu zakonski odreђenu generaciju; b) šшkolska generacija 

se odreђuje od 1. marta a u demografskim podacima od 1. januara, pa je pitaњe da li statistika radi tu vrstu 

usaglaшavaњa; c) kada se podaci posmatraju na lokalnom nivou problem mogu da nastanu usled migracija и 

neaжuriranih podataka stanovniштva, zatim kada su opшtinа  blizu jedna drugoj moguћe je da deca жive u 

jednoj opшtini a pohaђaju program u drugoj, I na kraju uvek kod pokazateљa sa malim apsolutnim vrednostima, 

шto moжe biti sluчaj kod opшtina, relativne vrednosti mogu da pokaжu velike promene koje su u apsolutnom 
iznosu zapravo male 
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Grafikon. Obuhvat dece POV (%), 2019 

 

Izvor: Devinfo baza  

U Ћupirji postoje 3 matiчne osnovne шkola sa чak 12 podruчnih odeљeњa koja su 

uglavnom u ruralnim delovima.  

Neto stopa obuhvata osnovnim obrazovaњem7 u Ћupriji 2019. godine je niska i iznosi 

87,9% - dok je stopa zavrшavaњa osnovne шkole8 malo niжa od proseka Srbije i 

iznosi 93,4%. Ove dve naizgled kontradiktorne stope su metodoloшki razliчite i 

mogu da ukaжu da u znaчajnoj meri postoji upisivaњe dece u ranijem ili kasnijem 

uzrastu nego шto je zakonski predviђeno pa je stoga neto stopa obuhvata niska. 

Takoђe, moguћi su i metodoloшki problemi u statistici obrazovaњa i posebno 

problem њihove interpretacije na lokalnom nivou.  

Stopa odustajaњa od шkolovaњa u 2019. godini i u osnovnom i sredњem 

obrazovaњu znaчajno se razlikuje od republiчkog proseka ova dva indikatora. 

Stopa odustajaњa od шkolovaњa u osnovnom obrazovaњu iznosi 3,3% u poreђeњu 

sa 0,6% na nivou Republike, dok je za sredњe obrazovaњe ova stopa 0,2% u odnosu 
na 1,1% proseka u Srbiji. 

Uчenici/e koji prelaze iz osnovne шkole u sredњu, u najveћem broju sluчajeva 

upisuju чetvorgodiшњe struчne шkole. Od њih oko 730 u 2019. godini, њih 470 su 

devojчice. Takoђe, od uчenika/ca koji zavrшavaju чetvorogodiшњe struчne шkole 

viшe je devojчica. Na nivou Republike Srbije, ovaj odnos je ravnomeran. 

                                                           
7 Broj dece uzrasta za polazak u osnovnu šшkolu koja pohaђaju prvi razred osnovne šшkole u odnosu na ukupan 

broj dece uzrasta za polazak u шkolu. 

8 Odnos ukupnog broja uчenika koji uspeшno zavrшe (poloжe) posledњi razred osnovne šшkole bez obzira na 

godiшte i ukupnog broja dece iz populacije uzrasta za zvaniчni zavrшetak osnovne šшkole. 
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7.Uчeшћe жena u politiчkom i javnom жivotu  

Zakonodavne9 promene kojima se propisuju odredbe za ravnomernu zastupљenost i 

jednake moguћnosti pristupa pozicijama odluчivaњa i uvedene kvote za obavezno 

uчeшћe  maњe zastupљenog pola i u organima izvrшne vlasti u JLS, upravnim 

odborima i drugim pozicijama donosioca odluka, omoguћavaju  veћi stepen rodne 

ravnopravnosti u politiчkom i javnom жivotu.   

Skupшtina 

opшtine 
Ukupno 

Muшkarc
i 

U procentima Жene U procentima 

Odbornici/e 
37 21 56,7 % 16 43,2 % 

Шefovi 

odborniчkih 
grupa 

1     

Radna tela 

Skupшtine 
11 тела (56 

чланова) 
31 55,35% 25 44,64% 

 

Opшtinska 
uprava 

Ukupno 
Muшkarci U procentima Жene 

U procentima 

Naчelnici 

odeљeњa 
5 3 60% 2 40% 

Zaposleni 126 31 24,6% 95 75,39% 

 

8.Sprovoђeњe LAP za rodnu ravnopravnost 

  

8.1 JLS je odgovorna za ostvarivaњe, primenu i zaшtitu љudskih prava na osnovu 

principa ravnopravnosti i nediskriminacije, kao i za voђeњe politike jednakih 

moguћnosti.        

Imajuћi u vidu da ovaj LAP  obuhvata viшe oblasti javnog жivota, realizacija 

ciљeva i mera, zahteva meђu-sektorski i koordinisani pristup svih odgovornih 

institucija. Њihovo delovaњe i aktivnosti koordinisaћe  Komisija za rodnu 
ravnopravnost JLS. 

S obzirom na to da se politika jednakih moguћnosti i rodne ravnopravnosti moжe 

uspeшno voditi samo uz partnerstvo svih sektora druшtva − organa javne vlasti, 

                                                           
9 Zakon o izboru narodnih poslanika („”Sluжbeni glasnik RS, бр. 35/00, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 
28/11 i 36/11) 
i  Zakon o lokalnim izborima („Sluжbeni glasnik RS”,br.129/07, 34/10−US, 54/11) 
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poslovnog sektora i civilnog sektora, neophodno je da se u proces primene LAP 

ukљuчe svi relevantni akteri, naroчito civilni sektor.  

8.2 Koordinacija, praћeњe i izveшtavaњe 

Savet  za rodnu ravnopravnost JLS  je odgovoran  za praћeњe  primene ovog LAP. 

Kљuчni partneri u primeni Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost pored  

Saveta za rodnu ravnopravnost JLS, organa i sluжbi JLS i  nadleжna filijala 

Nacionalne sluжbe za  zapoшљavaњa su жenska i druga udruжeњa u okviru 

civilnog sektora, Centar za socijalni rad, Grupa za zaшtitu od nasiљa u porodici, 

obrazovne institucije, ukљuчujuћi ustanove predшkolskog obrazovaњa i 

vaspitaњa, policija i tuжilaшtva i Stalna konferencija gradova i opшtina.  

Savet za rodnu ravnopravnost JLS  ћe uspostaviti mehanizam kontinuiranog 

prikupљaњa pojedinaчnih izveшtaja svih odgovornih organa institucija i 
organizacija   za primenu LAP za rodnu ravnopravnost. 

Odgovorni organi JLS, institucije  i organizacije  dostavљaћe Savetu za rodnu 

ravnopravnost godiшњe izveшtaje o sprovedenim aktivnostima, po potrebi i po 

zahtevu i dodatne izveшtaje i podatke. Oчekuje se i da Жenska odborniчka mreжa 

bude ukљuчena u praћeњe realizacije LAP za rodnu ravnopravnost. 

Savet za rodnu ravnopravnost JLS  ћe pripremati godiшњe izveшtaje sa ocenom 

uspeшnosti primene  LAP  i dostavљati  Skupшtini opшtine  do 31. marta tekuћe 
godine za prethodnu kalendarsku godinu.  

Radi mereњa efekata primene LAP uradiћe se  evaluacije  nakon dve godine 

primene LAP  a  na kraju  perioda za koji je LAP saчiњen biћe sprovedena  prva 

nezavisna, spoљna evaluacija realizacije Akcionog plana, чiji rezultati ћe 

predstavљati osnov za izradu i usvajaњe Akcionog plana za naredni period  
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Општина Ћуприја као и представници невадиних оргнизација ће се бавити 

праћењем активности из ЛАП-а. 

 

 Успешност Лап-а биће праћена помоћу дефининисаних индикатора за 

појединачне активности. Скупштина општине Ћуприја ће разматрати извештај 

једном годишње. 

 

10 .ПЛАН КОМУНИКАКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ 

 

 Циљ комуникације са јавношћу је да обезбеди видљивост ЛАП-а за 

постизање родне равноправности у општини Ћуприја за период 2021-2024, 

односно планираних активности 

План комуникације са јавношћу  укључује следеће активности: 

-Објављивање Плана на сајту општине Ћуприја 

-Објављивљање надлежног тела на националном нивоу о усвојеном ЛАП-у 

-Обавештење релевантних чиниоца на локалном ниоу о усвајању ЛАП-а 

-Организовање годишње конференције за локалне медије о резултатима 

спровођења ЛАП-а 

 

АКТЕРИ У ПРОЦЕСУ ИЗРАЂИВАЊА ЛАП-а 

 

 

Током израде ЛАП-а велику захвалност пре свега дугујемо SWISS PRO-u 

преко којих смо уз 31 јединицу локалне самоуправе добили пројекат. 

Унапређење капацитет за промоцију родне равноправности у локалној 

заједници. 

Поред њих ту су : 

1. Национална служба за запошљавање филијала Ћуприја 

2. Дом здравља Ћуприја 

3. Туристичка организација Ћуприја 

4. Центар за социјални рад Ћуприја 

5. ПУ Ћуприја 

6. ЗЗЈР Ћуприја 

7. Удружење жена„- Наше златно доб 



Табеларни приказ Локалног акционог плана за родну равноправност општине Ћуприја 

Општи циљ 1. 

 

Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење 

јавних политика 

Плански документ из ког је циљ преузет Национална стратегија за родну равноправност 

Показатељ ефекта    Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

 

Ефикасност институционалних 

механизама за родну равноправност, и 

успостављен систем и процедуре за 

увођење родне перспективе у локалне 

политике, доношење буџета и остале 

активности локалне самоуправе . 

 

Усвојена Европска повеља о родној 

равноправности на локалном нивоу. 

Савет за родну равноправност  

успостављен као посебно радно 

тело Скупштине општине.  

Скупштина Општине покренула 

иницијативу за оснивање  Женске 

одборничку мреже. 

Развијени  механизми за родну 

равноправност а родна 

равноправност  је део јавних 

политика, програма и буџета. 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Посебни циљ 1.1.  Успостављени функционални механизми за родну равноправност на нивоу локалне 

самоуправе 

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Развијени додатни механизми за родну 

равноправност у ЈЛС 

Успостављен је Савет за родну 

равноправност  

Скупштина Општине покренула 

иницијативу за оснивање  Женске 

одборничку мрежа  

Институционални механизми 

за родну равноправност 

ефикасно делују на свим 

нивоима на основу јасно 

дефинисаних надлежности уз 

обезбеђену буџетску, 

Извештаји о 

евалуацији ЛАП и 

буџета ЈЛС 



  материјалну и кадровску 

подршку.  

Мера 1.1.1. Успостављање Женске одборничке мреже и тела за родно одговорно буџетирање 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Донете одговарајуће одлуке о 

успостављању  Женске одборничке 

мреже и тела за родно одговорно 

буџетирање 

Успостављен је Савет за родну 

равноправност  и покренута 

иницијатива за успостављање 

Женске одборничке мреже . 

 

Институционални механизми 

за родну равноправност 

ефикасно делују на свим 

нивоима на основу јасно 

дефинисаних надлежности уз 

обезбеђену буџетску, 

материјалну и кадровску 

подршку.  

 

Извештај о евалуацији 

ЛАП и буџет ЈЛС 

 

Активност 1.1.1.1. 
Доношење одговарајућих одлукеа ЈЛС о успостављању  Женске одборничке мреже и тела за 

родно одговорно буџетирање 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Успостављена Женска одборничка 

мрежа и тело за родно одговорно 

буџетирање 

Скупштина општине Ћуприја 

Савет за родну равноправност 

Буџет ЈЛС, 

 Донаторска средства 

2021-2024 

Посебан циљ 1.2. Родна перспектива укључена у доношење, спровођење и праћење јавних стратешких и 

других докумената  

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Родна анализа политика, програма, мера 

и буџета 
Нема података Предлози политика, програма и 

мера  и буџет ЈЛС се усвајају 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 



након анализе утицаја 

родности. 

Мера 1.2.1. Осигурати примену  родне анализе  буџета,  стратешких докумената, политика, програма и мера 

у ЈЛС  

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Успоставњени механизми, примењена 

методологија, одговарајућеи алати и 

процедуре  за родну анализу буџета 

политика, стратешких докумената, 

програма и мера  

Нема података 

Успостављена 

институционална структуру са 

одговарајућим људским 

ресурсима за увођење родне 

равноправности у јавне 

политике, нарочито за родно 

одговорно буџетирање. 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 1.2.1.1. Развити методологију, одговарајуће алате и процедуре и програме обуке  за увођење родне 

перспективе у политике, програме и доношење буџета ЈЛС 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Раѕвијена методологија и процедуре ѕа 

родну анализу  буџета, политика, 

стратешких докумената, програма и мера 

и реализовани програми обуке ѕа 

примену родне анализе докумената ЈЛС 

Општина општине Ћуприја 

Савет за родну равноправност 

Тело за родно одговорно 

буџетирање 

Стална конференција градова и 

општина 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2024 

Посебни циљ 1.3. Уведени родно осетљив језика и родно осетљива статистика и евиденција у документа 

ЈЛС 

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  



Родно осетљив језик у докумтима ЈЛС и 

родно разврстани статистички и други 

подаци  

Није увек употребљаван родно 

осетљив језик у документима ЈЛС и 

нису систематски  прикупљани и 

анализирани  родно разврстани 

подаци 

ЈЛС прикупља и евидентира 

родно разврстане податке и у 

свим документима користи 

родно осетљив језик 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Мера 1.3.1. 
Увођење система/механизма прикупљања, праћења, анализе и објављивања родно осетљивих 

података на локалном нивоу и  увођење родно осетљивог језика 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

У извештавању свих институција на 

локалном нивоу  примењен родно 

осетљив језик  а прикупљање и праћење 

података у свим локалним 

институцијама  омогућава родно 

осетљиву анализу података 

Родно осетљив језик као и 

прикупљање и евидентирање родно 

разврстаних података се 

спорадично примењују 

Родно осетљив језик уведен 

као стандард у извештавању 

свих локалних институција  а 

анализа података садржи 

родно осетљив приступ 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 1.3.1.1. Предлагање  и усвајање метода  прикупљања, праћења, анализе и објављивања родно 

осетљивих података и примене родно осетљивог језика на локалном нивоу 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Обавезна упутства за примену родно 

осетљивог језика и  родно осетљиво 

вођење и анализу података написана и 

достављена кључним партнерима на 

локалном нивоу  

Савет за родну равноправност и 

надлежне службе ЈЛС 

Буџет ЈЛС 2021-2024 

Активност 1.3.1.2. Информисање  и оснаживање кључних локалних актера за примену примена родно осетљивог 

језика и родно осетљиво прикупљање података 



Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број организованих тематских састанака  

и промотивних активности  за примену 

родно осетљивог језика и  родно 

осетљиво вођење и анализу података 

Савет за родну равноправност  у 

сарадњи са организацијама 

цивилног друштва 

Буџет ЈЛС 2021-2024 

Општи циљ 2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера 

једнаких могућности 

Плански документ из ког је циљ преузет Национална стратегија за родну равноправност 

Показатељ ефекта    Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Напредак у области  родне 

равноправности у доменима; јавног и 

политичког живота, положаја жена на 

тржишту рада, образовања, здравствене 

и социјалне заштита, посебно жена из 

угрожених група и жртава насиља  

У свим доменима присутна је 

неравноправност и потреба за 

унапређењем положаја жена 

Жене и мушкарци равноправно 

одлучују у јавном и 

политичком животу, напредак у 

области родне равноправности у 

домену рада, образовања, 

социјалне заштите и здравља  

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Посебни циљ 2.1.   Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу 

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Процентуално учешће жена у саставу 

извршне власти у ЈЛС   

  

 Однос одборница и одборника, као 

и запослених у општинској управи 

према полу је на задовољавајућем 

нивоу. 43,24 % од укупног броја 

одборника у Скупштине чине жене. 

44,64 % од укупног броја чланова 

Жене и мушкарци равноправно 

учествују у одлучивању у 

јавном и политичком животу 

 

 

Родно структуирана 

званична листа  

састава органа 

извршне власти 



радних тела Скупштине чине 

жене.” Две жене су начелнице 

општинских служби.   

Мера 2.1.1. 

Јачање женске одборничке мрежу и  њеног утицаја на питања значајна  за родну равноправност 

и равноправну заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним органима 

и на руководећим местима 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Дефинисане интерне процедуре 

обавезних консултација женске 

одборничке мреже о питањима 

значајним за родну равноправност и 

равноправну заступљеност жена и 

мушкараца у представничким телима, 

извршним органима и на руководећим 

местима 

Нису дефинисане интерне 

процедуре 
Женска одборничка мрежа има  

утицаја  у доношењу свих 

одлука   значајних за родну 

равноправност, обезбеђено 

равноправно учешће у 

представничким  телима, 

извршним органима и на 

руководећим местима  

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.1.1.1. 
Припрема и усвајање интерних процедура обавезних консултација женске одборничке мреже 

о питањима значајним за родну равноправност 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Дефинисане и усвојене интерне 

процедуре обавезних консултација 

женске одборничке мреже о питањима 

значајним за родну равноправност 

Комисија  за родну равноправност, 

Женска одборничка група 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2022 

Посебни циљ 2.2. Побољшан економски положај жена на тржишту рада 

Показатељ исхода 
Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  



 Удео жена у укупном броју 

незапослених и  повећан број програма 

намењених  запошљавању и економском 

оснаживању жена  

Број регистрованих незапослених 

на 1.000 становника је виши у 

Ћуприји у односу на републички 

ниво. Број регистрованих 

незапослених жена је током година 

био виши од незапослених 

мушкараца. У 2020. години, 

највише, 58%, регистрованих 

незапослених жена је узраста 30-54 

године. 

Смањен удео жена у укупном 

броју незапослених и  повећан 

број програма намењених  

запошљавању и економском 

оснаживању жена.  

 

Релевантни 

статистички подаци и 

Извештај о евалуацији  

ЛАП 

Мера 2.2.1. 
Планирати и реализовати мере подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из 

угрожених група 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Број  програма намењених  запошљавању 

и економском оснаживању жена, 

посебно жена из угрожених група  

Број регистрованих незапослених 

жена виши од регистрованих 

незапослених мушкараца 

Економско оснаживање жена 

приоритет у програмима 

запошљавања подржаних од 

стране локалне самоуправе 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.2.1.1. Реализовати мере подршке и подстицаја запошљавања жена и посебно жена из угрожених група 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број креираних програма за економско 

оснаживање жена и женског 

предузетништва  

ЈЛС 

Савет за равноправност полова 

Национална служба запошљавања 

Локални савет за запошљавање 

 Организације цивилног друштва 

Буџет ЈЛС,  

Донаторска средства 

 

2021-2024 



Посебни циљ 2.3. Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским 

односима 

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Ефикасност и благовременост у 

поступању надлежних институција  

Систематизованих података о 

женама у ситуацији насиља у 

Ћуприји за сада нема. Неопходно је 

развијати програме и мере којима ће 

се штити жене и девојке у ситуацији 

насиља.  

Мере за спречавање и 

сузбијање насиља над женама у 

породици и у партнерским 

односима састани су део 

планских докумената ЈЛС за 

наредни средњорочни период 

Извештај центра за 

социјални рад, 

полицијска и судска 

евиденција, Планска 

документа ЈЛС 

Мера 2.3.1. Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање и процесуирање насиља над женама 

и развој програма  подршке   жртвама                                                          

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Ефикасност и благовременост у 

поступању надлежних институција и  

Систематизованих података о 

женама у ситуацији насиља у 

Ћуприји за сада нема 

Институције надлежне за 

сузбијање насиља над женама 

ефикасније у спречавању и 

процесуирању насиља 

Извештај центра за 

социјални рад, 

полицијска и судска 

евиденција, Извештаји 

Групе за спречавање 

насиља у породици 

Активност 2.3.1.1. Организовање обука  и подизање нивоа знања запослених о заштити жртава насиља у 

институцијама надлежним за сузбијање насиља 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 



Институције надлежне за сузбијање 

насиља над женама организовале 

професионално усавршавање својих 

кадрова у области заштите жена од 

насиља  

Судови, полиција, Центар за 

социјални рад, организације 

цивилног сектора 

Буџет ЈЛС, Буџет РС, 

Донаторска средства 

 

2021-2024 

Мера 2.3.2. Унапређење и  континуирано спровођење активности  подршке женма жртвама насиља  

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Број мулти секторски организованих 

механизама подршке женама жртвама 

насиља  

Нема података Механизми и мере  подршке 

женма жртвама насиља 

ефикасни 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.3.2.1. 

Успостављање или напређење  рада Групе за координацију и сарадњу  у области спречавања 

породичног насиља за подручје Основног јавног тужилаштва надлежног за општину Ћуприја, 

успостављање услуге СОС телефона и бесплатне правне помоћи женама жртвама насиља 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Активности  Групе за координацију и 

сарадњу  у области спречавања 

породичног насиља за подручје 

Основног јавног тужилаштва надлежног 

за општину Ћуприја, услуге СОС 

телефона и бесплатне правне помоћи 

женама жртвама насиља 

Савет за родну равноправност 

Судови, полиција, Центар за 

социјални рад, организације 

цивилног сектора 

Буџет ЈЛС, Буџет РС, 

Донаторска средства 

 

2021-2024 

Посебан циљ 2.4. 
Развијање  и доступност услуга социјалне заштите из надлежности  ЈЛС  

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  



Успостављене услуге социјалне заштите 

доступне женама из угрожених група 

Доступност услуга  социјалне 

заштите женама из посебно 

осетљивих група није довољна. Ни 

једна услуга социјалне заштите не 

финансира из буџета ЈЛС.  

У Ћуприји су се пружале две 

услуге Помоћ у кући за старије и 

одрасле и Лични пратилац детета.  

Женама из осетљивих група  

приоритетно доступне 

успостављене услуге 

социјалне заштите 

Извештај о евалуацији 

ЛАП и Центра за 

социјални рад Ћуприја 

Мера 2.4.1. 
Развијање услуга социјалне заштите и обезбеђивање  доступности услуга социјалне заштите 

женама из посебно осетљивих група   

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Утврђене потребе за развојем нових 

услуга социјалне заштите  посебно оних 

намењених женама из посебно 

осетљивих група 

Није извршена анализа потреба за 

услугама па ни  из перспективе 

потреба жена из посебно 

осетљивих група 

Развијене и доступне услуге  

социјалне заштите женама из 

посебно осетљивих група 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Посебан циљ 2.5. 
Равноправан приступ жена и мушкараца здравственим услугама, посебно жена из 

осетљивих група 

Показатељ исхода Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Равноправан приступ жена и мушкараца  

здравственим услугама  

 Капацитети здравствене заштите 

исказани преко броја лекара у 

примарној здравственој заштити на 

1.000 становника у општини 

Ћуприја су знатно повољнији у 

односу на републички просек. Ово 

се поготову односи на број лекара у 

здравственој заштити деце, а 

здравствена заштита жена исказана 

Унапређе приступ здравственој 

заштити жена, посебно жена из 

угрожених група 

Извештај дома 

здравља, Извештај о 

евалуацији ЛАП 



преко броја лекара у примарној 

здравственој заштити на 1.000 

становника у Ћуприји је нешто 

повољнија (0,23‰) у односу на 

републички просек од 0,17‰. 

Мера 2.5. 1. 
Организација лекарских превентивних и специјалистичких прегледа жена без обзира на 

здравствено осигурање 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Број лекарских специјалистичких 

прегледа  

Нема података Доступни  лекарски 

превентивни и 

специјалистички прегледи 

женама без обзира на 

здравствено осигурање 

Извештај Дома 

здравља 

Извештај о 

реализацији ЛАП 

Активност 2.5.1.1. Реализација превентивних прегледа жена 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број жена, посебно жена из угрожених 

група, обухваћених лекарским 

специјалистичким прегледима 

Комисија за родну равноправност 

Дом здравља 

Буџет ЈЛС, Буџет РС, 

Донаторска средства 

 

2021-2024 

Посебан циљ 2.6. Унапређена родна равноправност у области образовања  

Показатељ исхода    Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Удео неписмених жена у општој 

популацији у општини Ћуприја и стопа 

Учешће неписмених у укупној 

популацији је  у Ћуприји више,  у 

поређењу са републичким 

Смањен удео неписмених 

жена у општој популацији и 

смањена стопа осипања из 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 



осипања из основног образовања, 

посебно девојчица 
просеком, посебно када је у питању 

женска популација.  

Стопа одустајања од школовања у 

основном образовању је 3,3%, и  

виша је од просека Републике. 

основног образовања, посебно 

девојчица 

Мера 2.6.1. Развој програма за основно образовање  одраслих и курсева за описмењавање жена 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  

Број организованих програма за 

описмењавање и основно образовање 

одраслих, посебно жена и програма за 

смањење броја девојчица које напуштају 

основно образовање 

 Код женске популације је стопа 

неписмених знатно виша у 

поређењу са Републиком.  

Неписменост женске 

популације искорењена  у 

узрасној  популацији испод 65 

година. 

Осипање девојчица из 

основног образовања смањено 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.6.1.1. Реализација програма за основно образовање одраслих и курсева за описмењавање жена 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Број одраслих, посебно жена укључених 

у програме основно школског 

образовања одраслих и  курсеве 

описмењавања 

Савет за равноправност полова 

Школе 

Организације цивилног друштва 

 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2024 

Мера 2.6.2. Креирање програма за смањење стопе осипања  из основног образовања, посебно девојчица 

Показатељ резултата Почетна вредност  Циљна вредност  Извор потврде  



Стопа осипања девојчица из основног 

образовања 

Стопа одустајања од школовања у 

основном образовању је 3,3%, и  

виша је од просека Републике. 

Стопа осипања девојчица из 

основног образовања смањена 

Извештај о евалуацији 

ЛАП 

Активност 2.6.2.1. Реализација  програма за смањење стопе осипања  из основног образовања, посебно девојчица 

Показатељ резултата 
Носиоци Потребна средства и извор 

финансирања 

Период спровођења 

Стопа осипања девојчица из основног 

образовања смањена 

Савет за родну равноправност 

ЈЛС , служба друштвених 

делатности 

Школе 

Организације цивилног друштва 

Буџет ЈЛС 

Донаторска средства 

2021-2024 
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