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1. УВОД

Локални  акциони  план  за  родну  равноправност  је  основни  стратешки  документ
општине Богатић који се  доноси са циљем унапређивања родне равноправности  и
политика једнаких могућности.

Родна равноправност је један од основних принципа модерног друштва и директно
доприноси  развоју  друштва  у  целини.  Политика  једнаких  могућности  је  једно  од
главних достигнућа модерног човечанства.  Родна равноправност подразумева да
мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права, да постоје
једнаке могућности и за жене и за мушкарце да допринесу културном, политичком,
економском и националном напретку, као и да имају идентичне шансе да уживају све
користи од напретка једне заједнице.
„Примена политике једнаких могућности и родне равноправности подразумева
употребу недискриминативног,  родно осетљивог језика.  У недостатку
стандардизоване терминологије родне равноправности у Националној стратегији за
родну равноправност уједначено је значење појединих израза и наведено је значење
најчешће коришћених појмова:

„а) „род”  означава друштвено успостављене улоге,   положаје и статусе жена и
мушкараца у јавном и приватном животу, а из којих услед друштвених, културних и
историјских разлика проистиче дискриминација заснована на биолошкој
припадности одређеном полу;

б) „пол” се односи на биолошке карактеристике лица;

в) „родна равноправност” подразумева равноправно учешће свих лица без обзира на
родну припадност у свим областима друштвеног и приватног живота, као и њихов
равноправан положај,   једнаке могућности за остваривање својих права и једнаку
корист од остварених резултата у складу са Уставом Републике Србије,
општеприхваћеним правилима међународног права,  потврђеним међународним
уговорима и законима;

г) „родна равноправност у јавним политикама”  подразумева да родна
равноправност постаје део планирања, израде и примене јавних политика, закона,
програма и мера;  потребе, приоритети и специфични положај жена и мушкараца,
укључујући рањиве групе,  систематски се укључују у јавне политике и активно се
разматрају њихови ефекти на положај жена и мушкараца, укључујући рањиве групе, у
свим фазама (планирања,  израде,  примене,  надзирања и вредновања)  и на свим
нивоима, уз равноправно учешће жена и мушкараца у овим процесима;

д) „родна перспектива”  представља уважавање родних различитости у односној
области јавне политике „родно осетљив језик”, јесте језик родне равноправности;

е) „родно одговорно буџетирање”, представља увођење начела родне
равноправности у буџетски процес; подразумева родну анализу буџета и укључивање
родне перспективе у све буџетске процесе и реструктурирање прихода и расхода са
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циљем унапређења родне равноправности;

ж) „рањива група”  подразумева део становништва који има неке посебне
карактеристике или се налази у ситуацији због које је изложен вишем ризику од
дискриминације и дискриминаторског поступања од осталих.“1

ЛАП за родну равноправност се доноси полазећи у највећем делу од Националне
стратегије за родну равноправност (која као један од механизама за унапређење родне
равноправности препознаје локални акциони план за родну равноправност)  и
Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу,  која потписнице
повеље обавезује да припреме Акциони план за родну равноправност „у коме ће се
одређивати приоритети,  активности и средства за његово спровођење“.  Локални
акциони план треба да буде усклађен са другим (вишим) планским актима општине. 

Скупштина општине Богатић усвојила је Европску повељу за родну равноправност на
локалном нивоу на претходној седници одржаној 20.10.2021. године.

Скупштина општине Богатић успоставила  је  Комисију за родну равноправност на
седници одржаној дана 20.10.2021. године.

Скупштина општине Богатић успоставила је Савет за родну равноправност на седници
одржаној дана 20.10.2021. године.

ЛАП за родну равноправност је израђен почетком 2021. и његовим усвајањем општина
Богатић потврђује решеност да настави да обезбеђује поштовање начела Европске
повеље о радној равноправности на локалном нивоу. ЛАП за родну равноправност се
спроводи од 2021. до 2023. године. 

2. СТРАТЕШКИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР

Национални стратешки и законски оквир ЛАП за родну равноправност треба да буде
усклађен са међународним и националним стратешким правним и политичким
оквиром дефинисаним у Националној стратегији за родну равноправности Уставу
Републике Србије, као основним или кључним документима за стратешки оквир ЛАП:

1) Устав Републике Србије јамчи људска права утврђена потврђеним
међународним уговорима, општеприхваћеним правилима међународног права
и законима (члан 18. став 1.  Устава РС). Устав гарантује равноправност жена и
мушкараца и развој политика једнаких могућности  (члан  15.  Устава РС)  и
забрањује дискриминацију по било ком основу,  укључујући и ону по основу
пола (члан 21. Устава РС став 3).

2) Закон о родној равноправности2,  који уређује стварање једнаких могућности
остваривања права и обавеза,  предузимање посебних мера за спречавање и
отклањање родне дискриминације и поступак правне заштите лица изложених
дискриминацији.

1 Citat iz Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost

2„Službeni glasnik RS”, broj 52/2021.
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Родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности,
равномерно  учешће  и  уравнотежену  заступљеност  жена  и  мушкара  у  свим
областима  друштвеног  живота,  једнаке  могућности  за  остваривње  права  и
слобода,  коришћење  личних  знања  и  способности  за  лични  развој  и  развој
друштва,  једнаке  могућности  и  права  у  приступу  робама  и  услугама,  као  и
остваривање  једнаке  користи  од  резултата  рад,  уз  уважавање  биолошких,
друштвених и културолошки формираних разлика између мушкараца и жена и
различитих  интереса,  потреба  и  приоритета  жена  и  мушкараца  приликом
доношења јавних и других политика и одлучивања о правима, обавезама и на
закону заснованим одредбама, као и усвојенм одредбама.

3) Закон о забрани дискриминације3 уређује општу забрану дискриминације,
облике и случајеве дискриминације и механизме заштите.  Међу основама
дискриминације наводи се,  између осталих,  пол,  родни идентитет,  сексуалну
оријентацију, брачни и породични статус (члан 2. став 1).

Закон дефинише дискриминацију на основу пола као поступање  „противно
начелу равноправности полова, односно,  начелу поштовања једнаких права и
слобода жена и мушкараца у политичком,  економском,  културном и другом
аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота” (члан 20. став
1).

4) Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу,  такође,  чини
део стратешког оквира који ЈЛС обавезује пре свега на поштовање начела ове
повеље.

5) Локални акциони план за родну равноправност по правилу је у директној или
индиректној вези са другим локалним плановима усвојеним у Богатићу.

3. АНАЛИЗА СТАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Опис стања родне равноправности у Богатићу је приказан кроз области које се
анализирају и у Националној стратегији за родну равноправност и које су назначене
као битне  У  Европској повељи о родној равноправности на локалном нивоу,  као
смернице на које области је потребно обратити пажњу:

 Учешће жена у јавном и политичком животу
 Родна равноправност на тржишту рада и предузетништво
 Родна равноправност у систему васпитања и образовања
 Родна равноправност у систему здравства
 Родна равноправност у систему социјалне заштите
 Насиље над женама

Пре анализе наведених области,  дат је приказ основних општих демографских
података општине Богатић.

3.1. Демографски подаци

Демографски подаци општине Богатић могу се окарактерисати као неповољни,  с

3„Službeni glasnik RS”, broj 22/09.
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обзиром да је стопа природног прираштаја знатно нижа у односу на већинску стопу
на нивоу Републике  Србије.  Поредећи са подацима на нивоу Мачванског округа и
Републике Србије, у општини Богатић бележи се релативно већи број старијих од 60
година у односу на број млађих од 19 година. Такође, удео старијих од 65 година је
виши од републичког просека и просека округа,  што упућује на потребу за
интензивнијом заштитом старије популације. У Табели су приказани основни
демографски подаци.

Основни демографски подаци, 2019.

Богатић Мачванскиокруг Србија

м ж Ук. м ж Ук. м ж Ук.

Број становника
13.293 13.044 26.337

137.61
9

139.94
1

277.56
0 3.383.732 3.561.503 6.945.235

Просечан број чланова
домаћинства (Попис) / / 3,25 / / 2,98 / / 2,88

Стопа природног прираштаја / / -9,2 / / -6,7 / / -5,3

Очекивано трајање живота
живорођених 71,3 77,49 74,19 72,57 77,51 74,96 73,09 78,35 75,71

Просечна старост  (у
годинама) 42,9 45 43,9 42,5 44,9 43,7 41,9 44,7 43,3

Индекс старења (60+ год. / 0-
19 год.) / / 150,96 / / 147,37 / / 144,05

% деце старости 0-14 49,01 50,99 13,56 51,34 48,66 14,02 51,52 48,48 14,29

%  становништва радног
узраста 52,06 47,94 65,39 50,78 49,22 65,46 49,97 50,03 65,02

%  65+  у укупном
становништву 45,19 54,81 21,05 44,57 55,43 20,52 42,86 57,14 20,69

% 80+ 38,97 61,03 4,63 38,76 61,24 4,29 38,25 61,75 4,63

% ОСИ (Попис) 43,18 56,82 7,89 43,69 56,31 8,40 41,78 58,20 7,96

% Роми (Попис) / / 1,78 / / 1,52 / / 2,05

Извор: Девинфо (РЗС)

Поредећи са подацима на нивоу Мачванског округа и Републике Србије, у општини
Богатић бележи се релативно већи број старијих од 60 година у односу на број млађих
од 19 година. Tакође, удео старијих од 65 година је виши од републичког просека и
просека области,  што упућује на потребу за интензивнијом заштитом старије
популације. У Табели су приказани основни демографски подаци.

Структура становништва слична је структури становништва Србије и
Мачванског округа с тим што је нешто више старог становништва,  а мање
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деце.  Индекс зависности старог становништва од радно способног је нешто
неповољнији, док је индекс зависности укупног становништва повољнији у односу на
републички просек. Ово се објашњава тиме што је удео млађих од 15 година нижи од
републичког просека, а удео становника радног узраста нешто виши (Графикон). 

Индекси зависности становништва, 2019    

0
10
20
30
40
50
60 53

32

54

32

Bogati ć Srbi ja

Извор: Прерачунато на основу Девинфо података (РЗС)

Структура становништва по полу и годинама старости у Богатићу се не разликује пуно у
односу на ниво републике. Ипак, примећује се благо одступање структуре становника
радног узраста,  где је мало већи удео мушкараца радног узраста него на нивоу
Републике Србије. 

Удео становништва по старосним групама и полу (%), 2019.
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3.2. Учешће жена у јавном и политичком животу

Законодавне промене којима се прописују одредбе за равномерну заступљеност и
једнаке могућности приступа позицијама одлучивања и уведене квоте за обавезно
учешће мање заступљеног пола и у органима извршне властиу ЈЛС,  управним
одборима и другим позицијама доносиоца одлука,  омогућавају већи степен родне
равноправности у политичком и јавном животу.
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Жене чине преко 51% бирачког тела и још увек се боре за остваривање квоте од 30%
заступљености у представничким телима,  извршним органима и  на руководећим
местима. У Богатићу жене учествују у процесу одлучивања малим делом, што показују
следећи подаци.

На местима председника и заменика председника општине Богатић су мушкарци. За
разлику од прошлог сазива број чланова већа је мањи и има једна жена у Општинском
већу.

Када говоримо о заступљености жена у локалном парламенту, ситуација је следећа:
председник и заменик председника скупштине су мушкарци,  док су жене са  35,48
заступљене међу одборницима, а са 28,57% међу члановима радних тела скупштине
општине Богатић (видети табелу испод).

Скупштина
општине

Укупно мушкарци Упроцентима Жене Упроцентима

Одборници/е 31 20 64,52 11 35,48

Шеф
одборничке
групе

3 3 100% 0 0

Радна тела
Скупштине

7 5 71,43 2 28,57

Председник
Скупштине

1 1 100% 0 0

Заменик
Председника
Скупштине

1 1 100% 0 0

Секретар
Скупштине

1 0 0 1 100%

На челу Општинске управе општине Богатић која има  61  запосленог налази се
мушкарац, а међу запосленима жене су заступљене са 52,46%.

У општинском јавном правобранилаштву жене су заступљене 100%.

Општинска
управа

Укупно Мушкарци У
процентима

Жене У
процентима

Начелник
Општинске
управе

1 1 100% 0 0

Руководиоци
одељења

1 1 100% 0 0
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Запослени 61 29 47,54 32 52,46

Општинско
веће

9 8 88,89 1 11,11

Укупан број чланова надзорних одбора јавних предузећа је  3,  од тога  2  мушкарца
(66,62%) и 1  жена  (33,33%),  укупан број председника надзорних одбора је  1,
мушкараца 1 (100%), жена 0.

Укупан број јавних установа и организација чији је оснивач општина је 5. Од тога број
директора је  5  (20%),  1  мушкараци и  4  жене  (80%).  Жене су на челу:  Културно-
образовног центра, Библиотеке, Центра за социјални рад и Предшколске установе. 

Укупан број чланова управних одбора јавних установа/организација према полу:
укупно 29, мушкарци 19 (44,48%), жене 10 (44,48%). 

Укупан број председника управних одбора установа/организација према полу: укупно
5, мушкаци 5 (100%), жене 0.

3.3. Родна равноправност на тржишту рада и предузетништво

Према статистици тржишта рада може се оценити да је ситуација у Богатићу
неповољнија од републичког просека.

Тржиште рада, 2019.

Регистровани
запослени*  у
односу на  број
становника (%)

Регистровани
незапослени
на  1.000
становника

Стопа
запослености
, (%)**

Стопа
незапосленост
и (%)**

Просечна
зарада без
пореза и
доприноса
(РСД)

Богатић 26 97 31,8 33,3 38.712

Србија 31 70 58,8 10,9 54.919

* према општини пребивалишта
** у 2018. години
Извор: Девинфо база података, 2020.; Републички завод за статистику, Анкета о радноj снази 2019.

Стопа незапослености је виша,  а  стопа запослености је нижа,  и ова два податка се
односе на  2018.  годину.  Поред тога,  број регистрованих незапослених на  1.000
становника је знатно виши у Богатићу у односу на ниво Републике Србије,  према
подацима Националне службе за запошљавање.  Просечна зарада без пореза и
доприноса је за 1,4 пута нижа у Богатићу у односу на републички ниво. 

Број регистрованих незапослених жена је током година био виши од регистрованих
незапослених мушкараца, у евиденцији Националн службе за запошљавање. Ипак, у
2020.  години приметан је пад броја регистрованих незапослених,  али и знатно
равномернија расподела по полу. У 2020. години, највише регистрованих незапослених
жена је узраста  30-54  године,  њих преко  60%,  док је сваки други регистровани
незапослени мушкарац овог узраста. 
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3.4. Родна равноправност у систему васпитања и образовања

Образовна структура у Богатићу је прилично лоша – 54% становништва 15+ има
завршену само основну школу или је без образовања док је на нивоу Србије таквих
35%.  

Образовна структура 15+ (%), 2011 

Bez škole i l i  nepotpuna osnovna  škola Srednja  škola
.
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13.672

20.76

48.934

16.239

23.321

30.924

38.878

6.593

Srbi ja Bogatić

Извор: Девинфо (РЗС), примарни извор Попис (2011)

Посматрано по полу,  највећа разлика је код особа са средњим образовањем  –
мушкараца са средњим образовањем је 43%, а жена 35%. 

Учешће неписмених је такође више у Богатићу у поређењу са Србијом, то се види
код женске популације код којих је стопа неписмених знатно виша у поређењу са
републиком. 

Учешће неписмених у укупном становништву 10+, по полу (%)
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0

1

2

3

4

5

6

1

3.1

1.1

5.5

Srbi ja Bogatić

Извор: Девинфо (РЗС)
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Компјутерска писменост у Богатићу је на прилично нижем нивоу у односу на
просек Србије– само 16% је компјутерски писмених (15% жена и 17% мушкараца) у
2011. години у поређењу са већниских 35% на нивоу републике.

Компјутерска писменост становника Богатића, 2011
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Извор: Девинфо – профили општина (примарни извор Попис 2011)

Предшколско     образовање

Обухват деце ПОВ у Богатићу је релативно низак,  али је обухват ППП који је
обавезан преко  100%.4 Обухват узрастом до поласка у ППП нижи је од просека
Мачванског округа у којој се Богатић налази,  и такође је знатно нижи од просека
републике који је иначе на ниском нивоу како када су у питању национални циљеви
тако и у поређењу са просеком ЕУ5. 

Обухват деце ПОВ (%), 2017

4Podatak treba uzeti sa rezervom na šta i ukazuje obuhvat koji je viši od 100%. Razlozi mogu biti sledeći: a) kada se posmatra obuhvat broj 
dece u PPP se uzima u celini bez obzira na uzrast (sto znači da se tu mogu naći i deca koja krenula ranije/kasnije u PPP u odnosu zakonski 
određenu generaciju; b) školska generacija se određuje od 1. marta a u demografskim podacima od 1. januara, pa je pitanje da li statistika 
radi tu vrstu usaglašavanja; c) kada se podaci posmatraju na lokalnom nivou problem mogu da nastanu usled migracija I neažuriranih 
podataka stanovništva, zatim kada su opština blizu jedna drugoj moguće je da deca žive u jednoj opštini a pohađaju program u drugoj, I na 
kraju uvek kod pokazatelja sa malim apsolutnim vrednostima, što može biti slučaj kod opština, relativne vrednosti mogu da pokažu velike 
promene koje su u apsolutnom iznosu zapravo male

5Baucalet.al (2015). ECEC IN SERBIA: SITUATIONAL ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS. WorldBank
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У Богатићу постоји 6 матичних основних школа са 8 подручних одељења која су
углавном у руралним деловима. 

Нето стопа обухвата основно бразовање6 у Богатићу  2019.  године је ниска и
износи 91,4% -  док је стопа завршавања основне школе7 мало нижа од просека
Србије ии зноси  93,9%.  Ове две наизглед контрадикторне стопе су методолошки
различите и могу да укажу да у значајној мери постоји уписивање деце у ранијем или
каснијем узрасту него што је законски предвиђено па је стога нето стопа обухвата
ниска. Такође, могући су и методолошки проблеми у статистици образовања и посебно
проблем њихове интерпретације на локалном нивоу. 

Стопа одустајања од школовања у  2019.  години и у основном и средњем
образовању је нижа од нивоа републичког просека – 0,3% за основно у поређењу са
0,6% на нивоу републике и 0,8% за средње у односу на 1,1% просека у Србији.

Ученици који прелазе из основне школе у средњу, у највећем броју случајева уписују
четворогодишње стручне школе. Од њих око 550 у 2019. години, њих 302 је дечака.
Такође, од ученика који завршавају четворогодишње стручне школе више jе дечака. На
нивоу Републике Србије, овај однос је равномеран, док је на нивоу Мачванског округа
више девојчица које уписују четворогодишње школе.  

3.5. Родна равноправност у систему здравства

Важан део друштвене бриге за здравље на нивоу ЈЛС остаје доношење и спровођење
програма за очување и заштиту здравља од загађења животне средине,  као и
систематско испитивање исправности и квалитета животних намирница, воде за пиће и
сличних фактора ризика који могу штетно да утичу на здравље.8 Уз обезбеђење
додатних средстава, ЈЛС могу да додатно улажу у здравствене установе у јавној својини
на својој територији. 

6Broj dece uzrasta za polazak u osnovnu školu koja pohađaju prvi razred osnovne škole u odnosu na ukupan broj dece uzrasta za polazak u 
školu.

7Odnos ukupnog broja učenika koji uspešno završe (polože) poslednji razred osnovne škole bez obzira na godište i ukupnog broja dece iz 
populacije uzrasta za zvanični završetak osnovne škole.

8Član 13 Zakona o zdravstvenoj zaštiti
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Капацитети здравствене заштите исказани преко броја лекара у примарној
здравственој заштити на  1.000  становника у општини Богатић су углавном једнаки
просечним вредностима у Србији,  али су ипак мањи у здравственој заштити деце
(1,3‰ у односу на просек Србије од 1,5‰)9. 

С друге стране, здравствена заштита жена исказана преко броја лекара у примарној
здравственој заштити на 1.000 становника у Богатићу је нешто повољнија (0,35‰) у
односу на републички просек од 0,17‰. И проценат имунизације деце је врло висок и
на нивоу је просека Србије.

Имунизација, 2019.

 Богатић (%) РепубликаСрбија
(%)

Проценат деце која су вакцинисана против 
дифтерије, тетануса и великог кашља у првој години
живота

95,3 95,1

Проценат деце која су вакцинисана против малих 
богиња у првих 18 месеци живота

88,3 88,0

Извор: ДевИнфо

Стопа неонаталне смртности Богатићу је 8,6‰, а смртност одојчади у 2019. години у
општини 12,8‰. Обе ове стопе су значајно изнад просека за Србију, више од 2 пута су
веће.

3.6. Родна равноправност у систему социјалне заштите

Капацитети за администрирање социјалне заштите и породичне заштите од стране
Центра за социјални рад (ЦСР) су повољнији у  односу на просек Србије (4.245), али и
Мачванског округа (4.337), с обзиром да је број становника на једног стручног радника
мањи у општини Богатић  (3.762).10Удео корисника социјалне заштите у укупној
популацији индицира да је оптерећеност ЦСР у Богатићу (13,3%) нешто већа него у
републици (10,3%), а знатно је већа у односу на ниво Мачванског округа (9,5%).11

Према подацима 2018. године расходи за услуге социјалне заштите и материјал на
давања у надлежности општине Богатић су износили 11,9 милиона динара. Удео ових
расхода у општинском буџету износио је 1,64%. 

У 2018. години су се у Богатићу обезбеђивале 4 услуге: дневни боравак за одрасле
особе (особе са инвалидитетом),  лични пратилац детета,  помоћ у кући за старије и
одрасле и становање уз подршку.  Укупни расходи за ове четири услуге су износили
нешто више од  8,9  милиона динара,  од чега је из буџета општине издвојено  3,2
милиона динара, односно 36%. Преко 64% је обезбеђено наменским трансферима.

9DevInfo baza

10DevInfo

11Ibid.
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За услугу дневни боравак (ДБ)  за одрасле особе обезбеђено је у  2018.  години
3.840.000 динара, од чега је 2.840.000 динара из наменских трансфера. Ова услуга је
обезбеђена за  21 корисника,  од чега је  9  жена.  Пружалац услуге је НВО,  који има
ограничену лиценцу за пружање услуге.

Помоћ у кући (ПУК)  је  2018.  години обезбеђена за укупно  64  корисника,  свих  12
месеци и интензитет од 4 сати пружене услуге кориснику недељно. 50 корисника је
старије од  65  година,  а жене чине 78% корисника.  Сви корисници су из руралних
насеља. Услугу пружа НВО који поседује ограничену лиценцу. Укупни расходи за ПУК су
износили 2.714.000 РСД, а 60% средстава је обезбеђено из наменских трансфера.

Лични пратилац детета се у  2018.  години обезбеђивао за двоје деце и услугу је
спроводио ЦСР који је лиценцирани пружалац услуге. Укупни расходи за ову услугу су
износили 1,1 милион динара, без коришћења наменских трансфера. Оба корисника су
мушког пола, из руралних насеља. 

Услугу становање уз подршку користи два корисника мушког пола.  Комплетна
издвајања за услугу потичу из наменског трансфера,  у износу од 1.284.582 динара.
Услугу пружа лиценцирани пружалац услуге из приватног, непрофитног сектора. 

Укупни расход и за материјалну подршку у надлежности ЈЛС у општини Богатић  у
2018. години износили су приближно 8,7 милиона РСД или 564 РСД по становнику. Од
укупног буџета издвојено је  1,2%  за ове намене,  што је нешто мање у односу на
издвајања других ЈЛС у Србији. Целокупна материјална подршка у општини Богатић се
односи на новчана давања, док није било давања у натури у 2018. години. За радно
ангажовање није било посебног издвајања. 

3.7. Насиље над женама и безбедност

У 2019. години у ЦСР Богатић евидентиране су 84 жртве насиља. Од тога жена жртава
насиља било је 59, а мушкараца 25 и 5 малолетне деце. Од тога 59 лица је било једном
на евиденцији, а осталих 25 лица се појављивало више пута. Од тог укупног броја може
се навести да у популацији жртава је било 48 одраслих, 13 младих и 18 старих лица.

У 2020. години у ЦСР Богатић било ј еукупно 91 лице жртва насиља у породици, од тога
63  жене и 28  мушкараца.  68  лица је било једном на евиденцији, а  23  лица су се
понављала као жртве насиља. У тој укупној структури може се издвојити старија 3 лица,
75 одраслих, 5 младих и 8 деце.

Радницима ЦСР Богатић није познато да на територији општине Богатић постоји НВО
која се бави превенцијом и заштитом од насиља,  што значи да у Богатићу нема
посебно креираних специјализованих програма за заштиту од насиља.

4. ВИШЕСТРУКА ДИСКРИМИНАЦИЈА И РАЊИВЕ ГРУПЕ

Удео Рома у Богатићу износи 1,8%, нешто ниже него што је то у  просеку у  Србији
(2,05%).12У ромске куће су углавном ушорене, имају: струју, воду, телефон, интернет,
једино што у општини још није уведена канализација па је немају ни ромске куће.
Општинско руководство је спремно да ради на сталном побољшању у ромским
насељима, а Национални савет Рома се ставио на располагање за сву неопходну помоћ

12Popis 2011.
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и подршку при аплицирању код ЕУ фондова за финансијску и техничку помоћ. Током
2020. године за време Ковид 19 пандемије су као хуманитарна помоћ дељени пакети, а
планира се економско оснаживање ромских породица, као и улагања у становање, у
сарадњи са донаторима и Центром за ромске иницијативе.

Жене у ромским породицама су једна од вишеструко дискриминисаних рањивих група.
Према подацима  “Друштва Рома Богатић”, није било никаквих специјализованих
програма.

Друга група вишеструко рањивих жена су жене са инвалидитетом. Ове кориснице у
мањем броју (42%) добијају услуге социјалне заштите (дневни боравак за одрасле), а
услугу становања уз подршку користе само корисници мушког пола. 

5. УВОЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОГРАМЕ И
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕХАНИЗМЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ЈЛС

Скупштина општине Богатић  усвојила је Европску повељу за родну равноправност на
локалном нивоу на седници одржаној 20.10.2021. године.

Скупштина  општине  Богатић  успоставила  је  Комисију  за  родну  равноправност  на
седници одржаној 20.10.2021. године.

Скупштина општине Богатић успоставила је Савет за родну равноправност на седници
одржаној 20.10.2021. године.

ЛАП за родну равноправност је израђен почетком 2021. године и његовим усвајањем
општина  Богатић  потврђује  решеност  да  настави  да  обезбеђује  поштовање  начела
Европске  повеље  о  радној  равноправности  на  локалном  нивоу.  ЛАП  за  родну
равноправност се спроводи од 2021. до 2023. године. 

6. АРАНЖМАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛАП

Одговорне институције

Комисија за родну равноправност је одговорна за остваривање, примену и заштиту
људских права на основу принципа равноправности и недискриминације и за вођење
политике једнаких могућности.       

Имајући у виду да овај ЛАП обухвата више области јавног живота, реализација циљева
и мера, захтева међусекторски и координисани приступ свих одговорних институција.
Њихово деловање и активности координисаће Комисија за родну равноправност.

С обзиром на то да се политика једнаких могућности и родне равноправности може
успешно водити само уз партнерство свих сектора друштва – органа јавне власти,
пословног сектора и цивилног сектора,  неопходно је да се у процес примене ЛАП
укључе сви релевантни актери, нарочито цивилни сектор. 
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Координација, праћење и извештавање

Комисија за родну равноправност је одговорна за праћење успешности примене овог
ЛАП.

Кључни партнери у примени Локалног акционог плана за родну равноправност поред
Комисије за родну равноправност,  органа и служби ЈЛС и надлежне филијала
Националне службе за запошљавања су женска и друга удружења у оквиру цивилног
сектора,  Центар за социјални рад,  образовне институције,  укључујући установе
предшколског образовања и васпитања, као и полиција и тужилаштво.

Комисија за родну равноправност ће успоставити механизам континуираног
прикупљања појединачних извештаја свих одговорних органа и нституција и
организација за примену ЛАПза родну равноправност.

Комисија за родну равноправност ће припремати годишње извештаје са оценом
успешности примене ЛАП и достављати Скупштини општине до  31.  марта текуће
године за претходну календарску годину. 

Рад и мерења ефеката примене ЛАП урадиће се евалуација након две године примене
ЛАП, а на крају периода за који је ЛАП сачињен биће спроведена прва независна,
спољна евалуација реализације Акционог плана, чији резултати ће представљати основ
за израду и усвајање Акционог плана за наредни период.

7. ДЕФИНИСАЊЕ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА, МЕРА И АКТИВНОСТИ

ОПШТИ ЦИЉ 1:  Унапређење институционалног оквира и капацитета за систематско
увођење родне перспективе у израду и имплементацију локалних политика.

Посебни циљеви су усмерени ка остварењу првог стратешког циља:

Посебан     циљ 1.1. Унапређење     капацитета     и     повећане     активности     локалног     механизма
за     родну     равноправност

Мера 1.1.1: Континуирано подизање капацитета Комисије за родну равноправност

Активност  1.1.1.1:  Организовање едукација за чланове Комисије за родну
равноправност

Активност

1.1.1.2:  Пружање подршке Комисији да учествује у иницијативама на републичком
нивоу и сарађује са организацијама цивилног друштва.

Посебан     циљ

 1.2.  Увођење     механизма     за     унапређење     родне     равноправности     на     локалном     нивоу

Мера 1.2.1:

Успостављање механизма родно одговорног буџетирања и система за прикупљање,
праћење, анализе и објављивања родно осетљивих података

Активност 1.2.1.1. Израда Плана за поступно увођење родно одговорног буџетирања и
подршка буџетским корисницима
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Активност  1.2.1.2.  Обука професионалаца из одељења за финансије за родно
одговорно буџетирање (РОБ) и успостављање тела  за РОБ

Активност  1.2.1.3.  Обука за представнике/це  општине  за прикупљање,  праћење,
анализе и објављивања родно осетљивих података

Активност  1.2.1.4.  Постављање процедура за прикупљање,  праћење,  анализе и
објављивања родно осетљивих података

Активност  1.2.1.5.  Организовање обуке за запослене у градској управи за употребу
родно осетљивог језика

Мера1.2.2. Промоција принципа родне равноправности

Активност 1.2.2.1. Промоција Европске повеље за родну равноправност на локалном
нивоу

ОПШТИ ЦИЉ 2: Повећање нивоа социјалне и здравствене заштите жена,  посебно
жена из вишеструко рањивих група

Посебни циљеви су усмерени ка остварењу другог стратешког циља:

Посебни     циљ     2.1.     Повећање     нивоа     социјалне     заштите     жена     из     посебно     осетљивих
група

Мера 2.1.1.  Развијање услуга социјалне заштите које недостају,  а у надлежности су
општине и подршка угроженим групама (старије жене са села, жене са инвалидитетом,
жене из сиромашних породица, самохране мајке, Ромкиње)

Активност 2.1.1.1.:  Анализа и сагледавање потреба за услугама социјалне заштите у
надлежности општине са фокусом на вишеструко рањиве жене

Активност 2.1.1.2. Успостављање услуга социјалне заштите у надлежности општине у
складу са анализом потреба у општини

Посебан циљ; 2.2.  Унапређење     здравља     жена     и     приступа     превентивним     прегледима
женама     из     угрожених     група

Мера  2.2.1.:  ЈЛС и ДЗ у сарадњи креирају амбијент за омогућавање превентивних
прегледа за жене из посебно угрожених група

Активност  2.2.1.1.Организовање кампања за превентнивне прегледе за жене из
посебно угрожених група

Активност  2.2.1.2.  Организовање едукација/предавања о важности превенције у
заштити здравља жена, репродуктивног здравља и других тема од важности.

ОПШТИ ЦИЉ  3: Унапређење активности локалне самоуправе усмерених ка
економском оснаживању жена.

Посебни циљ који је усмерен ка остварењу трећег стратешког циља:

3.1. Креирање     програма     за     економско     оснаживање     жена     и     женског     предузетништва

Мера 3.1.1.: Увођење родне перспективе у програме за економско оснаживање жена и
женског предузетништва
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Активност 3.1.1.1.: Едукација служби НЗС за увођење родне перспективе у програме за
економско оснаживање жена и женског предузетништва

Активност  3.1.1.2.  Организовање специјално дизајнираних едукација за економско
оснаживање и предузетништво жена, посебно жена из рањивих група

ОПШТИЦИЉ 4: Унапређење система за сузбијање насиља над женама и заштиту
жена које су претрпеле насиље.

Посебни циљеви који су усмерени ка остварењу четвртог стратешког циља:

Посебан циљ4.1  Подизање     капацитета     институција     надлежних     за     сузбијање     и
процесуирање     насиља     над     женама 

Мера  4.1.1.:  Постављен програм подизања капацитета институција надлежних за
сузбијање и процесуирање насиља над женама

Активност 4.1.1.1.: Организована едукација запослених у институцијама надлежним за
сузбијање и процесуирање насиља над женама

Посебан циљ 4.2  Оснаживање     жена     које     су     претрпеле     било     који     вид     насиља     кроз
развој     програма     подршке.

Мера 4.2.1.: Креирање програма за оснаживање и подршку женама које су претрпеле
било који вид насиља у сарадњи свих релевантних институција  и организација
цивилног друштва

Активност 4.2.1.1.  Спровођење програма за оснаживање и подршку женама које су
претрпеле било који вид насиља у сарадњи свих релевантних институција и
организација цивилног друштва.
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8. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Општи циљ 1. Унапређен институционални  оквира и капацитет за систематско увођење родне перспективе
у израду и имплементацију локалних политика

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

Показатељ ефекта Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Успостављен  систем  и  процедуре  за
увођење  родне  перспективе  у  локалне
политике  и  активности  локалне
самоуправе.

Усвојена Европска повеља о родној
равноправности на локалном нивоу

Конституисан  Савет  за  родну
равноправност

Конституисана  комисија  за  родну
равноправност

Родна равноправност је део
јавних политика, програма и
буџета

Извештаји  о  родној
анализи  политика,
програма  и  мера  и
евалуацији ЛАП

Посебни циљ 1.1. 1.1. Унапређење  капацитета  и  повећане  активности  локалних  механизма  за  родну
равноправност 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Усвојена  Европска  повеља  о  родној
равноправности  и  успостављени
механизми за родну равноправност у ЈЛС

Усвојена Европска повеља о родној
равноправности на локалном нивоу

Конституисан  Савет  за  родну
равноправност

Конституисана  Комисија  за  родну
равноправност

Није  успостављено  тело  за  родно

Институционални
механизми  за  родну
равноправност  ефикасно
делују на свим нивоима на
основу  јасно  дефинисаних
надлежности уз обезбеђену
буџетску,  материјалну  и
кадровску подршку. 

Извештаји о евалуацији
ЛАП 
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одговорно буџетирање

Мера 1.1.1. Континуирано подизање капацитета Савета за родну равноправност

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Ниво  компетенција  и  активности
комисије за родну равноправност

Савет  за  родну  равноправност
успостављен крајем 2021.

Организације цивилног друштва

Савет  за  родну
равноправност  ефикасно
делују  на  основу  јасно
дефинисаних  надлежности
уз  обезбеђену  буџетску,
материјалну  и  кадровску
подршку.

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Активност 1.1.1.1. Организовање едукација за чланове Савета за родну равноправност

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број организованих обука ЈЛС Буџет ЈЛС

Донаторска средства

2021

Активност 1.1.1.2. Пружање подршке Савету да учествује у иницијативама на републичком нивоуи сарађује са
организацијама цивилног друштва

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Учешће  чланова  Савета  за  родну
равноправност у активностима промоције

Савета за родну равноправност Буџет ЈЛС 2021-2023
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родне  равноправности  на  републичком
нивоу и заједничке активности комисије и
организација цивилног друштва

Организације цивилног друштва

Посебни циљ 1.2. Увођење механизма за унапређење родне равноправности на локалном нивоу 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Број  и  активност  механизама  за  родну
равноправност  

Тело  за  родно  одговорно
буџетирање није успостављено

Систем  прикупљања,  праћења,
анализе  и  објављивања  родно
осетљивих  података  није
успостављен

Усвајање родно одговорног
буџета ЈЛС

Родна осетљивост  података
стандард  у  прикупљању,
праћењу,  анализи  и
објављивању  података  у
свим  јавним  институцијама
у ЈЛС

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Мера 1.2.1. Успостављање  механизма  родно  одговорног  буџетирања  и  система  за  прикупљање,
праћење, анализе и објављивања родно осетљивих података

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Успостављено  тело за  родно  одговорно
буџетирање

Родна  осетљивост  података  који  се
прикупљају,  прате,  анализирају  и
објављују  у јавним институцијама у ЈЛС

Тело  за  родно  одговорно
буџетирање није успостављено

Систем  прикупљања,  праћења,
анализе  и  објављивања  родно
осетљивих  података  није
успостављен

Усвајање родно одговорног
буџета ЈЛС

Родно осетљив језик уведен
као  стандард  у
извештавању свих локалних
институција   а  анализа
података  садржи  родно

Извештај  о  евалуацији
ЛАП
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осетљив приступ

Активност 1.2.1.1. Израда Плана за поступно увођење Родно одговорног буџетирања и подршка буџетским
корисницима 

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Успостављено  тело за  родно  одговорно
буџетирање  и  обезбеђени  ресурси  за
функционисање.

Скупштина ЈЛС Буџет ЈЛС 2021-2022

Активност 1.2.1.2. Обука професионалаца из одељења за финансије за родно одговорно буџетирање (РОБ) и
успостављање тела за РОБ

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број обука и полазника  ЈЛС

Савет за родну равноправност

Тело  за  родно  одговорно
буџетирање

СКГО

Буџет ЈЛС

Донаторска средства

2021-2022

Активност 1.2.1.3. Обука за представнике/це града за прикупљање, праћење, анализе и објављивања родно
осетљивих података

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број обука и полазника ЈЛС Буџет ЈЛС 2021-2023
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Савет за родну равноправност

Тело  за  родно  одговорно
буџетирање

СКГО

Донаторска средства

Активност 1.2.1.4. Постављање процедура за прикупљање, праћење, анализе и објављивања родно осетљивих
података

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Успостављена процедура за прикупљање,
праћење, анализе и објављивања родно
осетљивих  података  и  у   извештавању
свих  институција  на  локалном  нивоу
примењен родно осетљив језик  

ЈЛС 

Савет за родну равноправност

Буџет ЈЛС 2021-2023

Активност 1.2.1.5. Организовање обуке за запослене у градској управи за употребу родно осетљивог језика

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број обука и полазника ЈЛС 

Савет за родну равноправност

Тело  за  родно  одговорно
буџетирање

Комисија за родну равноправност

Буџет ЈЛС 2021-2023

Мера 1.2.2. Промоција принципа родне равноправности 
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Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Организоване  кампање  промоције
Европске  повеље  о  родној
равноправности на локалном нивоу

Усвојена Европска повеља о родној
равноправности на локалном нивоу

Промовисана начела родне
равноправности  из
Европске повеље о РР 

Одлука  ЈЛС  о
приступању  Европској
повељи о РР

Активност 1.2.2.1. Организовање промоције вредности  и  начела родне равноправности Европске повеље о
родној равноправности на локалном нивоу 

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Промовисана  начела  родне
равноправности из Европске повеље о РР

Скупштина ЈЛС 

Комисија за родну равноправност

Тело  за  родно  одговорно
буџетирање

Организације цивилног друштва

Буџет ЈЛС

Донаторска средства

2021-2022

Општи циљ  2.

Повећање  нивоа  социјалне  и  здравствене  заштите  жена,  посебно  жена  из  вишеструко
рањивих група

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

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Унапређена  социјална  и  здравствена
заштите  жена,  посебно  жена  из
осетљивих  група,  подигнут  ниво
социјалне  и здравствене заштите жена 

Према  подацима  2018.  године
расходи за услуге социјалне заштите
и  материјална  давања  у
надлежности  општине  Богатић  су

Жене  и  посебно  жене  из
осетљивих  група  имају
приступ  социјалној  и
квалитетној  здравственој

Извештај  о  евалуацији
ЛАП
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износили  11,9  милиона  динара.
Удео  ових  расхода  у  општинском
буџету износио је 1,64%. 

У  2018.  години  су  се  у  Богатићу
обезбеђивале  4  услуге:  дневни
боравак за одрасле особе (особе са
инвалидитетом),  лични  пратилац
детета,  помоћ  у  кући  за  старије  и
одрасле  и  становање  уз  подршку.
Укупни расходи за ове четири услуге
су  износили  нешто  више  од  8,9
милиона  динара  64%   обезбеђено
наменским трансферима.

Капацитети  здравствене  заштите
исказани  преко  броја  лекара  у
примарној здравственој заштити на
1.000 становника у општини Богатић
су  углавном  једнаки  просечним
вредностима у Србији. Здравствена
заштита жена исказана преко броја
лекара  у  примарној  здравственој
заштити  на  1.000  становника  у
Богатићу  је  нешто  повољнија
(0,35‰)  у  односу  на  републички
просек од 0,17‰. 

заштити

Посебни циљ 2.1.  Повећање нивоа социјалне  заштите жена из посебно осетљивих група

Показатељ ефекта Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде
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Подигнут  ниво социјалне   заштите жена
из посебно осетљивих група и развијене
активности локалне самоуправе усмерене
ка економском оснаживању жена

Општина  Богатић  је  из  локалног
буџета  обезбедила  средства  за
континуитет  пружања  услуга
дневног боравака за одрасле особе
(особе  са  инвалидитетом),  лични
пратилац  детета,  помоћ  у  кући  за
старије  и  одрасле  и  становање  уз
подршку. 

Женама из осетљивих група
доступне  услуге   социјалне
заштите 

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Мера 2.2.1. Развијање  услуга  социјалне  заштите  из  надлежности   ЈЛС  које  недостају  као   подршка
угроженим групама;  старије  жене са села,  жене са инвалидитетом,  жене из сиромашних
породица,  самохране мајке, жртве насиља, жене пре -оптерећене самосталном бригом о
немоћним члановима домаћинства, Ромкиње

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Успостављене  услуге  социјалне  заштите
доступне женама из угрожених група

Доступност  успостављених  услуга
социјалне  заштите  женама  из
посебно  осетљивих  група  није
довољна

Женама из осетљивих група
приоритетно  доступне
успостављене  услуге
социјалне заштите

Извештај  о  евалуацији
ЛАП  и  Центра  за
социјални рад 

Активност 2.2.1.1. Анализа  и  сагледавање  потреба  за  услугама  социјалне  заштите  у  надлежности  града  за
фокусом на вишеструко рањиве жене

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Спроведена  анализа  доступности  и
потреба  за  новим  услугама  социјалне
заштите  из  перспективе  припадница
посебно осетљивих група

Центар за социјални рад у сарадњи
са релевантним партнерима у ЛЗ и
организацијама цивилног друштва

Буџет ЈЛС

Донаторска средства

2021-2022
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Активност 2.2.1.2. Успостављање услуга социјалне заштите у надлежности града у складу са анализом потреба
у општини

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Успостављене  нове  услуге  и  унапређене
постојеће

Скупштина  општине,  надлежни
секретаријати, Центар за социјални
рад

Буџет ЈЛС

Донаторска средства

2021- 2023

Посебан циљ 2.2 Унапређено  здравље  жена   и  обезбеђен  приступ  превентивним  прегледима  женама  из
угрожених група

Показатељ ефекта Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Обезбеђен  равноправан   приступ
здравственој заштити жена из осетљивих
група

Жене  из  осетљивих  група  немају
равноправан  приступ здравственој
заштити

Квалитетна  здравствена
заштита  доступна  свим
женама

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Мера 2.2.1. ЈЛС и Дом здравља у сарадњи креирају амбијент за омогућавање превентивних прегледа за
жене из посебно угрожених група

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Креиран  амбијент  који  омогућава
равноправан  приступ  женама  из
угрожених  група  превентивним
прегледима

Превентивни  прегледи  нису  увек
доступни  женама  из  угрожених
група

Превентивни  прегледи
доступни  женама  из
угрожених група

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Активност 2.2.1.1. Организовање кампања за превентивне прегледе за жене из посебно угрожених група

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор Период спровођења
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финансирања

Број  кампања  и  доступност  женама  из
угрожених група

ЈЛС

Дом здравља

Буџет ЈЛС

Буџет РС

Донаторска средства

2021-2023

Активност 2.2.1.2. Организовање  едукација/предавања  о  важности  превенције  у  заштити  здравља  жена,
репродуктивног здравља и других тема од важности

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број  организованих  предавања  и
учесника

Дом здравља 

Савет за родну равноправност 

Буџет ЈЛС

Буџет РС

Донаторска средства

2021-2023

Општи циљ 3. Унапређење активности локалне самоуправе усмерене ка економском оснаживању жена

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

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Повећана запосленост жена из групе теже
запошљивих  лица.  Економске
иницијативе  предузетница подржане од
стране  локалне  самоуправе  и  број
програма  намењених  економском
оснаживању жена.

Према  статистици  тржишта  рада
може се оценити да је  ситуација у
Богатићу  неповољнија  од
републичког  просека.  Стопа
незапослености  је  виша  а  стопа
запослености  је  нижа,  и  ова  два
податка се односе на 2018. годину.

Развијени  програми
економског  оснаживања
жена,  посебно  жена
предузетница  из  руралних
подручја и  обезбеђене исте
могућности  и  шансе  на

Извештај  о  евалуацији
ЛАП
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Поред  тога,  број  регистрованих
незапослених  на  1.000  становника
је знатно виши у Богатићу у односу
на  ниво  Републике  Србије.
Просечна  зарада  без  пореза  и
доприноса  је  за  1,4  пута  нижа  у
Богатићу  у  односу  на  републички
ниво. 

Број  регистрованих  незапослених
жена је током година био виши од
регистрованих  незапослених
мушкараца.  Ипак,  у  2020.  години
приметан  је  пад  броја
регистрованих незапослених, али и
знатно равномернија расподела по
полу.  У  2020.  години,  највише
регистрованих  незапослених  жена
је узраста 30-54 године, њих преко
60%,  док  је  сваки  други
регистровани  незапослени
мушкарац овог узраста.

тржишту рада за сва лица

Посебан циљ 3.1. Креирање програма за економско оснаживање жена и женског предузетништва

Показатељ ефекта Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Креирани  посебни  програми  за
економско оснаживање жена

Нема података Женама  једнако  доступни
програми  активних  мера
запошљавања  а  женама

Извештај  о  евалуацији
ЛАП
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предузетницама  једнако
доступни  сви  програми
економског оснаживања 

Мера 3.1.1. Увођење  родне  перспективе  у  програма  за  економско  оснаживање  жена  и  женског
предузетништва 

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Број  подржаних  програма  за  економско
оснаживање  жена  и  женског
предузетништва

Нема података Програми  подршке
запошљавању  и
предузетништву  родно
осетљиви  и  са
афирмативним приступом у
односу на жене

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Активност 3.1.1.1. Едукација служби НЗС за увођење родне перспективе у програма за економско оснаживање
жена и женског предузетништва

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број одржаних обука и број учесника

ЈЛС

Савет за родну равноправност

НСЗ

Буџет ЈЛС

Буџет РС

Донаторска средстава

2021-2022

Активност 3.1.1.2. Организовање  специјално  дизајнираних  едукација  за  економско  оснаживање  и
предузетништво жена, посебно жена из рањивих група

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења
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Број  одржаних  едукација,  број  учесница
жена и посебно жена из угрожених група

ЈЛС

Савет за родну равноправност

НСЗ

Организације цивилног друштва

Буџет ЈЛС

Буџет РС

Донаторска средстава

2021-2023

Општи циљ 4. Унапређен  систем  за  сузбијање  насиља  над  женама  и  заштиту  жена  које  су  претрпеле
насиље.

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

Показатељ исхода Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Институције  надлежне  за  сузбијање
насиља  над  женама  ефикасније  у
спречавању и процесирању насиља

У  2019.  години  у  ЦСР  Богатић
евидентиране су 84 жртве насиља.
Од тога жена жртава насиља било је
59   и  петоро   малолетне  деце.  У
2020. години у ЦСР Богатић било је
укупно  91  лице  жртва  насиља  у
породици,  од  тога  63  жене  и  28
мушкараца. Радницима ЦСР Богатић
није  познато  да  на  територији
општине  Богатић  постоји  НВО  која
се бави превенцијом и заштитом од
насиља,  што  значи  да  у  Богатићу
нема  посебно  креираних
специјализованих  програма  за
заштиту од насиља.

Заштита  од  насиља
доступна  свим  жртвама,
благовремена и ефикасна

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Посебан циљ 4.1. Подизање  капацитета  институција  надлежних  за  сузбијање  и  процесуирање  насиља  над
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женама

Показатељ ефекта Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Институције  надлежне  за  сузбијање
насиља  над  женама  ефикасније  у
спречавању и процесуирању насиља

У  2019.  години  у  ЦСР  Богатић
евидентиране су 84 жртве насиља.
Од тога жена жртава насиља било је
59   и  петоро   малолетне  деце.  У
2020. години у ЦСР Богатић било је
укупно  91  лице  жртва  насиља  у
породици,  од  тога  63  жене  и  28
мушкараца. Радницима ЦСР Богатић
није  познато  да  на  територији
општине  Богатић  постоји  НВО  која
се бави превенцијом и заштитом од
насиља,  што  значи  да  у  Богатићу
нема  посебно  креираних
специјализованих  програма  за
заштиту од насиља.

Заштита  од  насиља
доступна  свим  жртвама,
благовремена и ефикасна

Извештај  центра  за
социјални  рад,
полицијска  и  судска
евиденција

Мера 4.1.1. Постављен  програм  подизања  капацитета  институција  надлежних  за  сузбијање  и
процесирање насиља над женама

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Ефикасност  и  благовременост  у
поступању  надлежних  институција  и
повећан број  процесуираних насилника

Нема  података  о  ефикасности
институција  надлежних  за
сузбијање насиља.

Институције  надлежне  за
сузбијање  насиља  над
женама  ефикасније  у
спречавању и процесирању
насиља

Извештај  центра  за
социјални  рад,
полицијска  и  судска
евиденција

Активност 4.1.1.1. Организована  едукација  запослених  у  институцијама  надлежним  за  сузбијање  и
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процесирање насиља над женама

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

2021-2023

Посебни циљ 4.2. Оснаживање жена које су претрпеле било који вид насиља кроз развој програма подршке.

Показатељ ефекта Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Развијени  програми  подршке  и  број
жртава  насиља  укључених  у  програме
подршке

Савет за родну равноправност

Центар за социјални рад у сарадњи
са релевантним партнерима у ЛЗ и
организацијама цивилног друштва

Буџет ЈЛС

Донаторска средства

2021-2023

Мера 4.2.1. Креирање програма за оснаживање и подршку женама које  су  претрпеле било који вид
насиља у сарадњи свих релевантних институција и организација цивилног друштва

Показатељ резултата Почетна вредност Циљна вредност Извор потврде

Број креираних програма за оснаживање
и  подршку  женама  које  су  претрпеле
било који вид насиља

У   Богатићу  нема  посебно
креираних програма за заштиту од
насиља и за оснаживање и подршку
женама које су претрпеле било који
вид насиља 

Доступни  програми
подршке  женама  које  су
претрпеле  било  који  вид
насиља 

Извештај  о  евалуацији
ЛАП

Активност 4.2.1.1. Спровођење програма за оснаживање и подршку женама које су претрпеле било који вид
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насиља у сарадњи свих релевантних институција и организација цивилног друштва

Показатељ резултата Носиоци Потребна средства и  извор
финансирања

Период спровођења

Број  жена  жртава  насиља  обухваћених
програмима  за  оснаживање  и  подршку
женама које су претрпеле било који вид
насиља

Савет за родну равноправност

Центар за социјални рад у сарадњи
са релевантним партнерима у ЛЗ и
организацијама цивилног друштва

Буџет ЈЛС

Буџет РС

Донаторска средства

2021-2023
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