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1. Увод 

 

Према Европској повељи о родној равноправности на локалном нивоу, родна 

равноправност претпоставља да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за 

остваривање људских права.Осим тога, родна равноправност претпоставља и да постоје 

једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, 

економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне 

могућности да уживају све користи и бенефиције од напретка једне заједнице. 

У протелих 20 година у  Републици Србији је приметан напредак на пољу 

остваривања и примене принципа родне равноправности, кроз формирање механизама 

за родну равноправност на локалном нивоу, као и кроз доношење закона који 

дефинишу остваривање родне равноправнoсти. Изградњом институционалног оквира и 

спровођењем политика и мера којима се унапређује родна равноправност, Република 

Србија испуњава обавезе преузете ратификацијом међународних конвенција, као и 

декларација и платформи које обавезују државе и владе на глобалном и регионалном 

нивоу. 

Када се узме у обзир да су локалне самоуправе најближе потребама грађана и 

грађанки, и да задовољење тих потреба спада у надлежности локалне самоуправе, јасна 

је кључна улога локалних власти у остваривању равноправности и спречавању 

дискриминације.  Родна равноправност у локалним политикама је уједно и предуслов 

демократичности и доброг управљања на локалном нивоу, које је оријентисано на 

потребе грађана и грађанки. 

Ипак, и поред значајних помака, потребно је наставити рад на овом пољу, посебно 

на локалном нивоу где је остваривање родне равноправности знатно теже због 

традиционалних, патријархалних средина где још увек није дошло до неопходне 

промене свести како би се испунили сви услови за остваривање родне равноправности. 

Израдом, усвајањем и имплеметацијом овог Локалног акционог плана (у даљем 

тексту ЛАП), општина Кладово исказује спремност да извршава мере препоручене 

Европском повељом о родној равноправности на локалном нивоу, чији је 

потписник.ЛАП је документ који се доноси са циљем отклањања дискриминације жена 

и успостављања родне равноправности кроз вођење политике једнаких 

могућности.ЛАП представља усаглашен систем мера и инструмената јавне политике 

које општина Кладово и њене институције треба да спроведу ради унапређења родне 

равноправности, испуњавања, поштовања и заштите људских права и спречавања 

родно засноване дискриминације, посебно према одређеним лицима која припадају 

угроженим и вишеструко дискриминисаним групама.Овим документом општина 

Кладово показује своју решеност да истраје на путу реформи које ће обезбедити пун 

облик поштовања људских права свих грађана и грађанки и уједно испуњава своје 

обавезе које проистичу из потписаних докумената. 

 

 

1.1 Географски подаци општине Кладово 

 
Општина Кладово се налази на крајњем истоку Србије, захватајући део Влашко-

понтијске низије, односно Дунавског Кључа, названом по великом меандру који Дунав 

формира по изласку из Ђердапске клисуре и источне падине планине Мироч. Општина 

Кладово припада Борском округу, простире се на површини од 629км2, обухватајући 23 

насеља са 27.169 становника, од којих је 6.534 на раду и боравку у иностранству. 
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Територија Општине Кладово је претежно брдско-планинска, са изузетком 

најисточнијих делова који припадају Влашко-понтијској низији (надморска висина 

варира од 40м на ушћу Слатинске реке у Дунав, до 626м н.в. на планини 

Мироч).Изградњом Хидроелектране „Ђердап 1‟ код Кладова створено је највеће 

вештачко језеро у Србији Ђердапско језеро.У самом граду налазе се два језера једно 

купалишно а друго ретензионо које служи као рецепцијент атмосферских вода. Западни 

део Кладова захвата 30% површине Националног парка „Ђердап“ са обиљем 

разноврсног биљног и животињског света које пружа могућност за развој различитих 

враста активности и туризма у природи (планинарење, спелеологија, лов, риболов, 

посматрање птица, сакупљање лековитог биља и шумских плодова и др.). О богатом 

културно-историјском наслеђу сведочи најважнији споменик из периода турске 

владавине тврђава Фетислам, као и Трајанова табла, која предствавља натпис уклесан у 

стени поред Дунава, у Ђедапској клисури, 2,5км узводно од Текије, посвећен је 

римском цару Трајану и део је античких споменика на римском путу којем припадају и 

остаци моста којег је Трајан саградио преко Дунава, ткз. Трајанов мост који је изграђен 

у невероватно кратком периоду од 103.до 105. године, који је повезивао Горњу Месију 

и Дакију, данашњу Србију и Румунију.  

 

 

1.2 Демографски подаци општине Кладово 
 

Према попису из 2011.године општина Кладово је бројала 20635 становника, 

10567 жена и 10068 мушкараца. Стопа природног прираштаја за 2019 годину је 

негативна (-15,1), а просечна старост становништва је 46,8. Према подацима 

Републичког завода за статисктику, у 2019 години је венчаних парова било 115 а 

разведених 132. Густина насељености у општини Кладово је 32,8 становника на км2. 

 

 

1.3 Привредни раст и економски развој општине Кладово 
 

За привредни и економски, туристички развој Кладова највећи значај поседује 

хидроенергетски и пловидбени систем Електропривреда Србије ЈП Београд оранак 

„Ђердап 1‟, који представља највећу хидротехничку грађевину на Дунаву, која 

запошљава велики број људи. 

Такође А.Д. „ЂЕРДАП УСЛУГЕ“ представља један од најсложенијих колектива у 

Иточном делу Србије, организационо је подељено како по занатским делатностима тако 

и по месту обављања послова на огранке, од којих је највећи огранак и седиште фирме 

у Кладову који се бави одржавањем обалоутврде и приобаља Дунава, запошљава око 

200 људи.1 

На територији општине Кладово се у последњих пар година повећао број 

предузетника и приватних фирми, један од примера је Привредно друштво за 

производњу HVC опреме, које се бави пројектовањем, производњом, и инсталацијом 

клима комора, чистих соба и инжењерингом ДОО Београд, сектор производње у 

Кладову „Термовент-комерц“. Отварањем свог производног погона у индустријској 

                                                             
1https://www.poslovnivodic.com/derdap-usluge-ad-kladovo.html- 16.02.2021. 

https://www.poslovnivodic.com/derdap-usluge-ad-kladovo.html-
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зони Кладова, отворила су се врата младим људима за запослење у производњи једног 

Европског гиганта.2 

Једна од успешних приватних компанија, која своје пословање успешно шири већ 

тридесет година на целој територији Борског округа је компанија „Текијанка‟, систем 

вредан поштовања чине 21 малопродајни објекат у четири општине Борског округа, 

угоститељски комплекс “Текијанка плус” и хотел “Ђердап” у Кладову. Већина радно 

способног становништва чини радну структуру ове компаније.3 

У 2020.години у Кладову отворен је царински терминал „CONAL GROUP“ у 

којем је компанија из Кладова уз постојећих једанаест својих радника запослила још 13 

нових радника, осим тога сви царински послови ће се од сад лакше обављати уз 

најсавременију опрему за обављање царинских послова.4 

Осим предходно наведених фирми које су гиганти у својој делатности, јако 

велики допринос економском развоју на нивоу општине Кладово пружају мали  

предузетници којих је све више, и којима је неопходна помоћ да опстану и сачувају 

своје послове и запослене раднике током пандемије корона вируса. 

 

 

2. Домаће законодавство и међународни стандарди о 

роднојравноправности 
 
 

2.1 Устав Републике Србије 
 

Устав, као највиши правни акт државе, својим одредбама штити родну 

равноправност у друштву. Јако је битно да на тачан, и свеобухватан начин у оквиру 

Устава буде пружена заштита роднојравноправности, зато што сви остали акти и 

прописи  донети у земљи морају бити у складу са Уставом. Сваки пропис супротан 

Уставу је апсолутно ништав са правне стране.  

Већ у члану 15, Устава Републике Србије, који гласи „Држава јемчи 

равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности”5, можемо 

видети да је начело једнакости и равноправности између мушкараца и жена једини пут  

ка праведном систему. Устав гарантује слободу рада, једнаке услове рада, забрану 

дискриминације и посебну заштиту која треба бити пружена женама на раду.На 

апстрактан начин Устав представља заштиту права за све грађане Републике Србије, па 

самим тими гаранцију роднеравноправности у свим сферама друштва. 

 

 

2.2 Закон о родној равноправности 
 

Велики корак у јачању механизама заштите родне равноправности представља 

документ од круцијалног значаја за наш друштвени систем, Закон о родној 

равноправности који је усвојен 24.05.2021.године. 

                                                             
2https://www.ekapija.com/news/673580/termovent-komerc-15-januara-otvara-novi-pogon-u-kladovu-

proizvodni-kapaciteti-bice- 29.03.2021. 
3https://www.tekijanka.com/novosti/27-godina-uspesnog-poslovanja-25-02-2017/-посећено 16.02.2021. 
4https://plutonlogistics.com/en/customs-clearance/otvoren-nov-carinski-terminal-u-kladovu-conal-goup-planira-

i-gradnju-pretovarnog-mesta-na-dunavu/- 16.02.2021. 
5Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр.98/2006, чл. 15. 

https://www.ekapija.com/news/673580/termovent-komerc-15-januara-otvara-novi-pogon-u-kladovu-proizvodni-kapaciteti-bice-
https://www.ekapija.com/news/673580/termovent-komerc-15-januara-otvara-novi-pogon-u-kladovu-proizvodni-kapaciteti-bice-
https://www.tekijanka.com/novosti/27-godina-uspesnog-poslovanja-25-02-2017/-посећено
https://plutonlogistics.com/en/customs-clearance/otvoren-nov-carinski-terminal-u-kladovu-conal-goup-planira-i-gradnju-pretovarnog-mesta-na-dunavu/-
https://plutonlogistics.com/en/customs-clearance/otvoren-nov-carinski-terminal-u-kladovu-conal-goup-planira-i-gradnju-pretovarnog-mesta-na-dunavu/-
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Чланом 3. Закона о родној равноправност ("Службени гласник Републике Србије" 

бр: 52 од 24. 05.2021. године) истакнуто је да појам родне равноправности подразумева 

једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и уравнотежену 

заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, једнаке 

могућности за остваривање 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 рада 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 обавезама као и уставним одредбама.6 

Чланови од 38.члана па све до 48.члана Закона о родној равноправности 

("Службени гласник Републике Србије" бр: 52 од 24. 05.2021. године) дефинишу сам 

појам родне равноправности у оквирима различитих друштвених области као што су 

одбрана и безбедност, саобраћај, енергетика, заштита животна средине, култура, јавно 

информисање, спорт, политичко деловање и јавни послови, органи управљања и 

надзора и њихова тела, политичке странке, синдикалне организације и удружења, 

информационо комуникационих технологија и информационог друштва.Сви предходно 

наведени чланови Закона о родној равноправности имају за циљ опште подизање 

свести о значају родне равноправности и њеној применљивости у свакој друштвеној 

сфери.7 

Такође је јако битно истакнути чињеницу да се кроз овај Закон пружа значајно 

већа пажња када је у питању сузбијање и спречавање родно заснованог насиља кроз 

различите посебне мере и програме помоћи жртвама насиља.8 

Најважнији допринос који је пружио нов законодавни оквир када је у питању 

родна равноправност јесте њено очување и заштита кроз адекватан институционални 

оквир. Наиме дефинисане су све обавезе и одговности како органа на локаном нивоу, 

тако и на државном, а све у циљу стварања друштва које ће развијати политику 

једнаких могућности, које ће се борити за сузбијање родно заснованог насиља, које ће 

подстицати мере за унапређење родне равноправности.9 

Борба за родну равноправност представља борбу за једнака права одговорности и 

могућности, за равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у 

свим областима друштвеног живота, за једнаке могућности за остваривање права и 

слобода, коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, за 

једнаке могућности и права у приступу робама и услугама, као и остваривање једнаке 

користи од резултата рада, 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 уставним 

одредбама.10 

 

 

 

                                                             
6 Закон о родној равноправности – ЗРР,Службени гласник Републике Србије, бр.52/2021, чл.3. 
7ЗРР, чл. 38.до чл. 48. 
8ЗРР, чл. 28. 
9ЗРР, чл. 62. и 63. 
10ЗРР, чл. 3. 
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2.3 Закон о раду 
 

У члановима Закона о раду гарантује се апсолутна једнакост свих лица када је у 

питању потрага за послом, напредовање, стручно усавршавање, услови рада, услови за 

отказ уговора о раду11.Закон о раду регулише и штитиначело родне равноправности 

тако што крозсвоје норме регулише радноправни положаја како жена тако и 

мушкараца.Чињеница је да је за економски напредак целог друштва нужно првенствено 

омогућити родну равноправност на тржишту рада, односно једнаке услове рада за све, 

као и једнаке зараде за рад једнаке вредности без обзира на чињеницу ког је пола лице 

које дату делатност обавља. 

 

 

2.4 Закон о забрани дискриминације 
 

Путем ове законодавне сфере се на највишем нивоу доприноси равноправности и 

једнакости мушкараца и жена када су у питању њихове улоге у друштву.Већ се у члану 

4. Закона о забрани дискриминације у најопштијем смислу забрањује сваки облик 

дискриминације на раду, односно свако дискриминаторско понашање, пружањем 

гаранције кроз начело једнакости, које сведочи да су сви у друштву једнаки, и да сви 

уживају једнак положај, и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства.12 

Гарантује се могућност остварења свих права у области рада под једнаким 

условима, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у 

служби, на стручно усавршавањеи професионалну рехабилитацију, на једнаку зараду за 

рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на 

образовање, ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености.  

Положај жене, труднице, и породиље се посебно штити.У односу на ова лица 

закон прописујеоправдано постојање посебних услова за рад, и посебних правила које 

ће женама у периоду трудноће, дојења, и после породиљског одсуства пружати 

сигурност.Ово је наиме пример тзв. позитивне дискриминације, где се женама у датом 

периоду пружају посебни услови рада на датом радном месту, посебни услови везани за 

радно време, за заштиту на раду, који су оправдани и неопходни за рад очувања 

здравља у току трајања посебног стања у коме се жена налази. Кроз овај вид позитивне 

дискриминације начело формалне једнакости пред законом добија садржајнији 

квалитет са начелом равноправности, и у потпуности доводи до равноправних услова за 

рад. 

Недопустива су сва понашања која доводе до непоштовања начела родне 

равноправности, односно начела једнаких права и слобода жена и мушкараца у 

политичком, економском, културном, и другом аспекту јавног, професионалног, 

приватног и породичног живота. Овим законом пружа се апстрактни обим заштите 

права, кроз забрану ускраћивања права, физичког или другог насиља, експлоатације, 

изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање, узнемиравање с обрзиром на пол, 

јавно заговарање, подржавање или поступање у складу са предрасудама, обичајима и 

другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или 

                                                             
11 Закон о раду, чл 18., чл 19., чл 20. Службени гласник Републике Србије, 

бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 

тумачење 
12Закон о забрани дискриминације, Службени гласник Републике Србије бр.22/2009, чл. 4. 



 
 

7 

 

надређености полова, односно стереотипних улога које једруштво у сваком полу 

укоренило. 

 

 

2.5 Међународни стандарди о родној равноправности 
 

Сама идеја недискриминације, односно једнакости и правде је увек била на 

централном месту филозофије природног права.Кроз начело недискриминације се 

првенствено пружају једнаке шансе за све људе.Принцип забране дискриминације 

кључан је у актима Организације уједињених нација, најпре у Повељи уједињених 

нација, затим Општој декларацији о правима човека, Међународном пакту о 

грађанским и политичким правима, Међународном пакту о економским, социјалним и 

културним правима.Стандарди о забрани дискриминације основа суфункционисања 

Међународне организације рада. Она својом нормативном активношћу на сузбијању 

дискриминације као појаве у друштву, инсистира на спречавању дискриминације у 

односу на поједине категорије радника (жена, странаца, радника мигранта), затим да 

спречи дискриминацију у односу на све раднике који обављају своју радну активност 

на одређеном подручју (ratione materiae), да спроведе начело недискриминације као 

основно начело на нивоу целог система радних односа. Најбитинији документи донети 

на нивоу Међународне организације рада, а да су директно повезани са забраном 

дискриминације на раду су, Конвенција о обавезама према радницима са породичним 

одговорностима, из 1981.године, Конвенција број 100 о једнакости награђивања мушке 

и женске радне снаге за рад једнаке вредности из 1951. године, Конвенција број 111 о 

дискриминацији у области запошљавања и занимања из 1958. године. Под окриљем 

свих ових докумената дискриминација подразумева, свако разликовање, искључење, 

или давање првенства по основу расе, вере, пола,националног и социјалног порекла, 

политичког мишљења, а са намером да се наруше или униште једнаке могућности или 

поступања, у погледу запошљавања или избора занимања.13 

 

 

3. Анализа родне равноправности општине Кладово 
 

 

3.1 Учешће жена у политичком и јавном животу 
 

Већи степен родне равноправности у политичком и јавном животу омогућавају 

све 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 власти у ЈЛС, управним 

одборима и другим позицијама доносиоца одлука. Оно што је изазов и потешкоћа још 

увек како за ово друштво, тако и на нивоу сваке мање локалне самоуправе јесте 

стварање могућности и шансе да се жене чешће постављају на директорска места, да им 

се пружи могућност запошљавања на боље плаћеним пословима, и да остваре већи 

утицај у политици. 

На нивоу општине Кладово по подацима за период од 2016.до2018. године на 

сазиву Скупштине општине Кладово учествовало је 28 одборника од чега су 21 

                                                             
13 Сања Ћопић, Родна равноправност у Србији: стање и перспективе– Институт за криминолошка и 

социолошка истраживања,Београд 2016, 42. до 62. стр 
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одборник и 7 одборница, и садашњи сазив броји исти број одборница и одборника. 

Чланове већа чини 9 чланова од чега су два члана жене.Посматрајући саму Општинску 

управу, на месту начелника, као и председника општине и његовог заменика, налази се 

мушкарац, а на месту руководилаца одељења се на два места налазе жене.На местима 

директора јавних предузећа су углавном мушкарци, док се жене налазе на руководећим 

местима у више јавних установа у Кладову. 

У општини Кладово се види напредак када је у питању положај жена на 

руководећим местима, међутим неопходно је подићи свет жена о значају њиховог 

присуства у креирању економског, политичког и културног живота средине у којој 

живе. 

На нивоу појединих мањих месних заједница постоје такозвани "Актив жена", 

који се при својим месним заједницама организују, друже, путују, представљају своје 

ручне радове. 

 

 

3.2 Родна равноправност на тржишту рада и предузетништво 
 

Према наводима Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 

2021.до 2026. године жене су окарактерисане као рањива група на тржишту рада. Без 

обзира на све помаке који се бележе последњих година, родни јаз и даље је присутан 

према свим индикаторима тржишта рада.Имајућиувиду период транзиције и промена 

које је у читавом свету изазвала пандемија корона вируса, прве које су платиле цену на 

тржишту рада су жене.Сама чињеница да су физички слабије конституције, да су чешће 

ангажоване на мање битним радним местима, да у одређеном периоду живота теже 

материнству доводи дотога да су прве збрисане са тржишта рада.Осим тога жене се 

приликом потраге за послом, разговора за посао, сусрећу са озбиљним видом 

дискриминације.Почев од послодавацакоји слободно постављају приватна питања 

везана за планирање породице, до оних послодаваца који обећавају да ће се након 

истека породиљског одсуства жена вратити на своје радно место и до чега некад не 

дође.Само тржиште рада је сурово, али се на нивоу општине Кладово види 

промена.Наиме општина се може похвалити малим предузетницима, од којих УР 

„СТАРА ДАНГУБА‟ запошљава 9 радница.Такође постоји доста жена које су 

покренуле сопствени бизнис и запошљавају по једног радника, као ПР Агенција за 

фотокопирање и пружање канцеларијских услуга „ДЕПОЗИТ”.Потребно је тим мањим 

предузетницама пружити подршку и неки вид помоћи у овом периоду. 

На нивоу села које окружују општину Кладово има доста такозваних "Актива 

жена", који окупљају жене које живе у истим селима и омогућују им дружења са 

женама из других села. Ови Активи, броје доста жена као своје чланове. Женама кроз 

овакве Активе може се омогућити да изложе своје етно поставке, своје ручне радове, 

своје креативне, производне могућностии направити план да се на тај начин туристима 

који у све већем броју посећују Источну Србију омогућида као сувенир купе нешто од 

тог садржаја, и на тај начин афирмисати још један вид женског предузетништва.Јако је 

битно споменути да на нивоу општине постоје креативна Удружења, једно од њих је и 

"Мисија креатива" које се труди да својим рукотворинама сачува од заборава традицију 

овог краја.На овом месту се окупљају керамичари, ткаље, вајари који кроз своје 

креативне моћи чувају традицију.Осим што за ову општину представљају чуваре 

традиције, овим људима се кроз креативни рад може омогућити шанса за економски 

просперитет. 
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Кладово као познато туристичко место у Источној Србији може ту своју 

туристичку вредност максимално искористити, нарочито у периоду пандемије корона 

вируса. 

У наставку текста је приказана табела са подацима о незапосленим лицима по 

дужини тражења посла, на нивоу територије општине Кладово, а за месец децембар 

2020.године, стање на дан 31.12.2020. године. 
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Nezaposlena 

lica 

Prosečna 
dužina 

traženja 
posla (u 

mesecima)  

Prethodno radno iskustvo  

 Osobe sa 
invaliditeto

m 

 Državljanstvo 

 

Nacionalnos
t 

Prvi put 
traže 

zaposlenje / 
bez radnog 

iskustva  

 Bili u 
radnom 

odnosu / 
radno 

angažovani 

 Republika 

Srbija 
 Izbeglice 

 Interno 

raseljena 
lica 

 Strani 

državljani 
 Romi 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Ukup
no 

Žen
e 

Dužina 
traženja 

posla 

do 3 

mesec

a 

150 67 1,65 1,64 49 20 101 47 2 2 150 67 0 0 0 0 0 0 6 2 

3 do 6 
meseci 

132 69 4,38 4,18 52 26 80 43 0 0 132 69 0 0 0 0 0 0 3 1 

6 do 9 

meseci 
87 53 7,11 7,04 34 21 53 32 0 0 84 51 1 0 0 0 2 2 0 0 

9 do 
12 

meseci 

69 29 10,92 
10,9

8 
29 14 40 15 1 1 69 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 do 2 
godine 

206 105 17,30 
17,5

8 
114 60 92 45 1 0 203 102 0 0 1 1 2 2 2 0 

2 do 3 
godine 

95 59 30,67 
30,7

5 
25 14 70 45 3 2 95 59 0 0 0 0 0 0 3 3 

3 do 5 

godina 
127 68 48,42 

47,8
6 

54 36 73 32 3 1 126 68 0 0 1 0 0 0 1 0 

5 do 8 
godina 

206 109 79,77 
79,3

5 
82 44 124 65 4 0 203 106 0 0 1 1 2 2 2 2 

8 do 
10 

godina 

101 56 108,10 
107,

92 
47 30 54 26 1 0 99 54 1 1 0 0 1 1 2 1 

preko 
10 

godina 

258 147 183,21 
185,

08 
126 85 132 62 16 2 252 141 0 0 0 0 6 6 0 0 

UKUP

NO 1.431 762 62,51 
65,4

9 
612 350 819 412 31 8 1.413 746 2 1 3 2 13 13 19 9 
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3.2.1 Родна равноправност у систему формалног образовања и васпитања 

 
У Републици Србији је девојчицама и дечацима, девојкама и младићима, женама и 

мушкарцима, обезбеђен једнак приступ образовању на свим нивоима.Не постоје 

разлике у школама и школским предметима у погледу доступности девојчицама и 

дечацима.Имајући у виду кључну улогу коју образовање и васпитање имају у 

отклањању родних стереотипа и предрасуда, потребна је ефикаснија државна 

интервенција ради обезбеђења родно осетљивих наставних програма и садржаја у 

формалном образовању на свим нивоима, као и ради спровођења политике једнаких 

могућности у образовним институцијама свих нивоа.Установе образовања су јако битне 

за непредак, и стручно оспособљавање будућих радника и радница.На нивоу Кладова 

су две предшколске установе и средња школа „Кладово“.У поменутој средњој школи 

оформљен је нов смер, за образовање и едукацију будућих кувара и посластичара, с 

обзиром на чињеницу да је Кладово туристичко место и да на нивоу Кладова послује 

доста угоститеља, за ове младе људе биће лакше обезбедити и праксу и посао.И на 

нивоу Републике се тежи дуалном образовању, да се младим људима обезбеди 

практичан рад још кроз средњошколско образовање.У наставку текста је приказана 

табела са подацима о незапосленим лицима по полу и степену стручне спреме на нивоу 

територије општине Кладово, за месец децембар 2020.године, стање на дан 31.12.2020. 

године. 

 

 
 
 



 
 

12 
 

  

 Nezaposlena 
lica 

Prethodno radno iskustvo  

 Osobe sa 
invaliditetom 

 Državljanstvo  Nacionalnost 

Prvi put traže 

zaposlenje / 
bez radnog 

iskustva  

 Bili u radnom 

odnosu / 
radno 

angažovani 

 Republika 
Srbija 

 Izbeglice 
 Interno 

raseljena lica 
 Strani 

državljani 
 Romi 

Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene 

UKUPNO 1.431 762 612 350 819 412 31 8 1.413 746 2 1 3 2 13 13 19 9 

Stepen 
stručne 

spreme  

I 669 349 333 194 336 155 10 1 654 335 1 0 2 2 12 12 10 7 

II 61 35 18 10 43 25 2 1 60 34 1 1 0 0 0 0 1 1 

III 235 99 75 31 160 68 14 4 234 99 0 0 1 0 0 0 2 0 

IV 346 215 135 86 211 129 3 2 346 215 0 0 0 0 0 0 3 0 

V 14 1 3 0 11 1 1 0 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

VI-1 20 8 4 3 16 5 1 0 20 8 0 0 0 0 0 0 2 1 

VI-2 20 9 10 4 10 5 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1 66 46 34 22 32 24 0 0 65 45 0 0 0 0 1 1 0 0 

VII-2 
                                    

                                    

VIII 
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3.3 Родна равноправност у систему здравствене заштите 

 

Када говоримо о здрављу жена, подаци говоре да свака друга жена на здравствени 

преглед иде по потреби.Најчешће здравствене услуге које жене користе су услуге 

лекара опште праксе.Ово је последица доступности услуга здравствене заштите и 

посебно је изражена у сеоским срединама.Женама, а нарочито припадницама рањивих 

група, није обезбеђен довољан ниво приступа квалитетној здраственој заштити. 

Потребно је радити на превенцији малигних и кардиоваскуларних болести, на 

подизању свести о важности превентивних прегледа, као и повећати и олакшати 

доступност здравственим услугама.Установа система здравствене заштите на ниову 

општине Кладово је Здравствени центар Кладово, у овој установи се лече сви 

становници Кладова и свих околних села. Здравствени центар је изузетно опремљен, 

нарочито када су у питању онколошки пацијенти.На основу подршке и пројекта 

општине Здравствени центар је употпуњен бархитерапијским апаратом, најновијим 

скенером и акцелератором.Ови савремени апарати за рад покриће потребе око 200,000 

становника Борског, Зајечарског и Браничевског округа.14 

 

 

3.4 Родна равноправност у систему социјалне заштите 

 

Услуге социјалне заштите су посебно битне у унапређењу родне равноправности 

жена у области породичних и партнерских односа и економији времена. С обзиром да 

је традиционално брига о зависним члановима домаћинстава пре свега улога жене, ове 

услуге могу значајно утицати на смањену оптерећеност жена овим обавезама и 

обезбедити им време за друге активности које доприносе равноправном положају у 

породици и друштву као и могућности да ускладе свој посао и приватни 

живот.Најбитнија установа у креирању система социјалне заштите на нивоу локалне 

самоуправе свакако је Центар за социјални рад. Кладово се може похвалити чињеницом 

да је ова битна институција у Кладову добила потпуно нов и сређен простор за 

рад.Наиме, стари објекат Центра за социјални рад представљала је монтажна барака 

грађена 1965.године, и у таквим отежаним условима Центар је бројао око 1.400 

корисника, сада осим новог простора за рад, ова зграда добила је и конференцијску 

салу коју ће моћи да користи заједно са општинском управом. Од 2019.године 

посредством наменских средстава Министарства, за обучене геронто домаћице број 

корисника Центара за социјални рад се повећао. У најтежем периоду током трајања 

епидемије вируса ковид 19, општина Кладовоје из локалног буџета обезбедила средства 

за континуитет пружања услуге „Помоћ у кући‟ онима којима је у том моментупомоћ 

била најнеопходнија,15а сматра се да су жене старије од 65 година које живе на сеоском 

подручју једна од најрањивијих група на територији општине Кладово. 

                                                             
14https://www.ngportal.rs/nov-aparat-za-onkoloske-pacijente-u-zdravstvenom-centru-kladovo/ 16.02.2021. 
15https://www.penzin.rs/centar-za-socijalni-rad-dobio-novu-zgradu/15.02.2021. 

https://www.ngportal.rs/nov-aparat-za-onkoloske-pacijente-u-zdravstvenom-centru-kladovo/
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У Кладову већ две деценије постојања броји и Удружење "Нада", које је својим 

постојањем и радом омогућило деци са инвалидитетом да напредују, да много 

садржајније проводе своје време, да се друже и да максимално напредују. Осим тога 

ово Удружење пружило је шансу и родитељима, да се посвете својим обавезама без 

бриге о томе где им се дете налази и да ли му је посвећена довољна 

пажња.Председница овог Удружења је и награђена Повељом поводом дана општине 

Кладово, као знак захвалности за ангажовање и несебичан рад овог Удружења у корист 

деце.16Ово удружење пружа услугу дневног боравка за децу са сметњама у развоју још 

од 2011.године. 

Укупна планирана издвајања за новчана давања и давања у натури, као и дневне 

услуге у заједници за 2021.годину износе нешто више од 33 милиона динара, што је 

значајније повећање у односу на предходне године.17 

Своју хуману мисију на нивоу Кладова спровела је и Канцеларија за младе 

Клаодово, која је учествовала у реализацији више хуманитарних акција за помоћ 

болесној деци.Кроз ову институцију за младе може се пружити едукација младих људи 

о здравом животу, о значају који спорт има за целокупан животни век, и о темама као 

што су насиље и како спречити ту појаву међу децом средњошколског узраста. 

 

 

3.5 Насиље над женама 

 

Кроз историју, појава која се не да искоренити или бар конториласти је 

насиље.Насиље постоји у више облика, и јавља се на различитим нивоима.Чињеница је 

да су жртве ове друштвене појаве углавном слабија лица болесни, деца, жене.Највећи је 

изазов контролисати појаву насиља, која је негована хиљадама година уназад од стране 

свих друшвених заједница.Умањим срединама као што је Кладово, много је теже 

мотивисати жртве ове појаве да пријаве насиље.Наиме жртве ће ћутати због срамоте, да 

не изгубе посао, да не осрамоте породицу, децу, родитеље.Јако често због финансијске 

ситуације жртве су принуђене да трпе често тешке облике насиља, пошто нису у 

финансијској могућности да себе изолују, и одвоје од насилника. Своју кулминацију 

насиље као појава доживљава управо сада, када су породице у изолацији, када су многи 

људи остали без посла, када деца не иду у школу по редовном распореду, када је 

незадовољство још веће, и када су нажалост жртве насиља принуђене да животни 

простор деле са насилним лицем без могућности бега. 

У околини Кладова има око 20-ак мањих села, неопходно је подићи свест тих 

жена на селу о њиховим правима, и организовати скупове и трибине на којима би се 

износила мишљења о свим темама које представљају табу, као што су насиље у 

породици, мобинг на послу, тешке болести. Жене су у мањим срединама управо због 

мањих шанси за запошљење не ретко принуђене да трпе различите облике психичког 

злостављања, као и сексуалног узнемиравања.Сваки случај који добије свој епилог, као 

                                                             
16https://timokpress.rs/kultura/kladovo-udruzenje-nada-priredjuje-inkluzivnu-priredbu-3-decembra/18.02.2021. 
17Одлука о буџету Општине Кладово за 2021. годину 



 
 

15 

 

што је случај „Јутке‟ из мале општине Брус, значи за сваку жену која размишља да ли 

да пријави случај насиља било које врсте. 

Јако је битно да идеју подизања свести о насиљу над женама и слабијим лицима, 

спроведемо кроз организоване скупове у месним заједницама, на којима би се 

разговарало о теми насиља, о томе колико је битно одреаговати на први вид ове појаве, 

саслушати проблеме које имају жене у селима, и са којим се изазовима сваки дан срећу. 

Такође је јако битно да се трибине на ову тему организују и испред деце 

средњошколског узраста, да би се деци приближила чињеница да је насиље 

неприхватљиво.На тим трибинама би децу требало саслушати, пружити им могућност 

да на тему насиља разговарају, и да им се кроз те разоворе рашири свест о томе да је 

било какав вид трпљења недопуштен. 

На нивоу Кладова у скорије време отворен је студио „Спартакус‟ који осим што  

пружа могућност женама и мушкарцима да се одвојено по групама баве спортом, да се 

кроз спорт друже, упознају, такође пружа и могућност стицања знања из самоодбране 

за жене, и на тај начин представља још један вид подршке женама и девојкама да у 

чину самоодбране науче да одреагују. 

Такође јако битна чињеница је и та да код Националне службе за запошљавање у 

Кладову, постоји посебан формулар који попуњавају жене које су жртве насиља када се 

пријављују на евиденцију, и који им омогућује и даје одређену предност приликом 

запошљавања.Да би се уписала у тај формулар жена мора да поседује одређени 

адекватни документ, потврду из центра за социјални рад или судску пресуду путем које 

би остварила могућност да јој се пружи предност приликом запошљавања. Чињеница је 

да  жртви насиља економска стабилност пружа могућност да се охрабрии истраје у 

борби за своја права. 

Ново истрживање Светске здравствене организације и њој партнерских 

организација је дошло до закључка да се готово свака трећа жена у свету суочила са 

физичким или психичким обликом насиља. Овим истраживањем обухваћени су подаци  

од 2010. до 2018. године, што значи да утицајепидемије Корона вируса није обухваћен 

овим истраживањем.Додатна истраживања која су рађена показују да је током 

пандемије, нарочито у периодима примена мера тоталне изолације, као и забране 

кретања нагло скочио пораст породичног насиља.18Неопходно је у наредном периоду 

развијати програме за заштиту жртава насиља, као и кампање за подизање свести о 

важности превенције свих облика насиља. 

 

 

 

 

 

                                                             
18https://www.danas.rs/svet/szo-gotovo-svaka-treca-zena-u-svetu-zrtva-fizickog-ili-seksualnog-nasilja/- 

посећено 31.03.2021. 

https://www.danas.rs/svet/szo-gotovo-svaka-treca-zena-u-svetu-zrtva-fizickog-ili-seksualnog-nasilja/-
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4.Општи и посебни циљеви  ЛАП 

 

Дефинисана су два општа циља и у оквиру њих посебни циљеви, мере и 

активности.У табеларном приказу ЛАП који следи за сваки општи циљ, посебне 

циљеве, мере и активности дефинисани су и сви форматом за ЛАП о родној 

равноправности предвиђени индикатори и параметри (видети табеларни приказ ЛАП 

даље у тексту). 

 

 

Општи циљ 1.  Унапређење институционалног оквира и капацитета за систематско 

увођење родне перспективе у израду и имплементацију локалних политика   

 

Посебни циљ 1.1. Унапређење капацитета и повећане активности локалних механизма 

за родну равноправност 

 

Мера 1.1.1.Промоција Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу   

Активност 1.1.1.1 Организовање промоције вредности и начела родне 

равноправностиЕвропске повеље о родној равноправности на локалном нивоу 

 

Мера 1.1.2. Успостављање   механизма  за родну равноправност  и обезбеђивање 

ресурса и капацитети за њихово функционисање. 

Активности 1.1.2.1.Успостављање Савета за родну равноправност 

Активности 1.1.2.2. Успосатвљање Комисије за родну раноправност 

Активност 1.1.2.3. Успостављање тела за родно одговорно буџетирање 

 

Посебни циљ 1.2.Увођење родне перспективе у израду и имплементацију локалних 

политика 

 

Мера 1.2.1.Увођење система/механизма прикупљања, праћења, анализе и објављивања 

родно осетљивих података на локалном нивоу и  увођење родно осетљивог језика. 

Активност 1.2.1.1. Увођење  родно осетљивог језика у документа ЈЛС. 

Активност 1.2.1.2.  Предлагање  и усвајање метода  прикупљања, праћења, анализе и 

објављивања родно осетљивих података на локалном нивоу. 

Активност 1.2.1.3. Информисање  и оснаживање кључних локалних актера за примену 

примена родно осетљивог језика и родно осетљиво прикупљање података. 

 

Мера 1.2.2.  Родна анализа  јавних политика, програма и мера и буџета ЈЛС  

Активност1.2.2.1.Успостављене институционалне структуре са одговарајућим 

ресурсима  за родну анализу јавних политика, програма и мера и буџета ЈЛС 

 

 

Општи циљ 2. Успостављен систем једнаких могућности за све и елиминисан сваки 

облик  дискриминације по основу пола  
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Посебни циљ 2.1.Повећање нивоа социјалне заштите жена из посебно осетљивих група 

(жена са инвалидитетом, жена у руралним подручјима, старијих жена) 

 

Мера 2.1.1. 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 преоптерећене 

самосталном бригом о немоћним члановима домаћинства 

Активност 2.1.1.1. Анализа доступности услуга социјалне заштите женама из посебно 

осетљивих група и потреба за успостављањем нових или унапређењем постојећих 

услуга социјалне заштите 

Активност 2.1.1.2. Доношење одлука о успостављању нових услуга или унапређењу 

постојећих сагласно утврђеним потребама жена из посебно осетљивих група 

 

Посебан циљ 2.2.Унапређење система за сузбијање насиља над женама и заштиту жена 

које су претрпеле насиље. 

 

Мера 2.2.1.Подизање капацитета институција надлежних за сузбијање и процесуирање 

насиља над женама и развој  програма подршке жртвама   

Активност 2.2.1.1. Организовање обука  и подизање нивоа знања запослених о заштити 

жртава насиља у институцијама надлежним за сузбијање насиља 

Активност 2.2.1.2. Унапредити систем прикупљања статистичких података када је у 

питању насиље у породици и насиље над женама 

Активност 2.2.1.3. Развој програма подршке  и подизање нивоа свести девојака и жена о 

правима која поседују када је у питању насиље и оснаживање жена које су претрпеле 

било који вид насиља. 

 

Посебан циљ 2.3. Унапређење активности локалне самоуправе усмерених ка 

економском оснаживању жена 

 

Мера 2.3.1. Креирање посебних програма за запошњавање, економско оснаживање 

жена и женског предузетништва нарочито  за жена из осетљивих група.  

Активност 2.3.1.1. Реализовати  посебне програме за запошљавање жена, нарочито 

жена које припадају теже запошљивим лицима и осетљивим групама 

 

Мера 2.3.2. Креирање програма подршке женског предузетништва, посебно жена из 

руралних подручја 

Активност 2.3.2.1. Реализација  посебних програма за економско оснаживање жена и 

женског предузетништва 

Активност 2.3.2.2.Организовати обуке и подићи свест жена у руралним подручјима о 

предузетничким могућностима и о начинима и могућностима за покретање сопственог 

посла. 
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Посебан циљ 2.4.Унапређена здравствена заштита и обезбеђен равноправан приступ 

услугама женама из посебно осетљивих група 

 

Мера  2.4.1. Подизање свести жена о значају  заштите здравља  

Активност 2.4.1.1. Реализовати програме неформалног образовања путем којим би се 

подигла свест о значају очувања здравља, репродуктивног здравља младих  и вршила 

промоције здравог стила живота  

Активност 2.4.1.2. Организовати  превентивне прегледе за све жене без обзира на 

узраст, место становања, или здравствено осигурање у циљу превенције и раног 

откривања малигних болести 

3. Спровођење ЛАП за родну равноправност 
 

ЈЛС 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 међу-секторски и координисани приступ свих одговорних 

институција. укључујући организације цивилног сектора. Њихово  деловање и 

активности координисаће  Комисија за родну равноправност ЈЛС. 

Комисија за родну равноправност ЈЛС  је одговоран и  за праћење  успешности 

примене овог ЛАП. 

Кључни партнери у примени Локалног акционог плана за родну равноправност 

поред  Комисије за родну равноправност ЈЛС, органа и служби ЈЛС су и  надлежна 

филијала Националне службе за  запошљавања, женска и друга удружења у оквиру 

цивилног сектора, Центар за социјални рад, Група за заштиту од насиља у породици, 

образовне институције, укључујући установе предшколског образовања и васпитања, 

полиција и тужилаштва и Стална конференција градова и општина.  

Комисија за родну равноправност ЈЛС  ће успоставити механизам континуираног 

прикупљања појединачних извештаја свих одговорних органа институција и 

организација   за примену ЛАП за родну равноправност. 

Одговорни органи ЈЛС, институције  и организације  достављаће Комисија за 

родну равноправност годишње извештаје о спроведеним активностима, по потреби и по 

захтеву Комисије за родну равноправност  и додатне извештаје и податке. 

Кoмисија за родну равноправност ЈЛС ће припремати годишње извештаје са 

оценом успешности примене ЛАП и достављати Скупштини општине до 31.марта 

текуће године за претходну календарску годину.  

Ради мерења ефеката примене ЛАП урадиће се евалуације 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 . 
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6.Извори 

 

 Устав Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр.98/2006); 

 Закон о родној равноправности („Службени гласник Републике Србије", бр. 52 

/2021); 

 Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2005,  61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично 

тумачење); 

 Закон о забрани дискриминације („Службени гласник Републике Србије“, 

бр.22/2009); 

 Одлука о буџету Општине Кладово за 2021.годину („Службени лист општине 

Кладово“, бр. 10/2020); 

 Сања Ћопић, Родна равноправност у Србији: стање и перспективе – Институт 

за криминолошка и социолошка истраживања, Београд 2016. 
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