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УВОД  
 

 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ОПШТИНИ КУЛА је 

израђен у оквиру пројекта „Интеграција родне равноправности у развојно планирање општина 

Кула и Ковин и града Суботице“ који реализује Асоцијација за женску економску иницијативу 

„Femina Creativa“ из Суботице у периоду од 15. априла 2011.  године до 15. јуна 2012. године. 

 

Сврха пројекта је израда програма интеграције родне равноправности у развојно планирање 

поменутих општина, сходно обавезама из Закона о родној равноправности, Стратегији односно 

Акционом плану за побољашање положаја жена у Републици Србији  и Европским стандардима, 

као саставном делу интеграционих процеса. 

 

Пројекат је део програма “Унапређивање женских економских и социјалних права у Србији”, који 

спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији и у 

Црној Гори, UN WOMEN. Пројекат се спроводи уз финансијску подршку Владе Краљевине 

Норвешке. 

 

ЗАХВАЛНОСТ  
 

Захваљујемо се Агенцији Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена 

Србији и Црној Гори, UN WOMEN, и за финансијску подршку од стране Владе Краљевине 

Норвешке. 

 

Посебну зазхвалност дугујемо Г-ђи Ружици Рудић Вранић извршној директорки Асоцијације за 

женску економску иницијативу „Femina Creativa“ из Суботице. 

  

Партнер у реализацији пројекта je Агенција за развој општине Кула, а активности на изради 

акционог плана  су спроведене у сарадњи са сталном радном групом, која је учествовала у свим 

фазама рада. 

 

Захављујемо се члановима/цама радне групе и координаторки активности Зорици Ачански 

Омеровић као и Драгани Жекић, чланици пројектног тима општине Кула. 

 

Чланови /це  радне групе: 

 

1. Дамјан Миљанић-заменик председника општине Кула; 

2. Иван Марић-директор НСЗ, филијала Кула; 

3. Радојка Ждрња-секретарица председника општине Кула; 

4. Драгана Потпара-представница одељења за друштвене делатности општинске управе 

Кула (чланица Савета за родну равноправност општине Кула); 

5. Радмила Васовић Дамјановић-стручна сарадница за борачко инвалидску заштиту, 

општинска управа Кула; 

6. Адријана Срдић Ћировић-шефица одсека за опште послове општинске управе Кула; 

7. Биљана Жарић-шефица рачуноводства, општинска управа Кула (чланица Савета за родну 

равноправност општине Кула); 

8. Светлана Милић- чланица пројектног тима општине Кула; 

9. Татјана Мрдак-председница Пчеларског друштва „Сивац“ (чланица Савета за родну 

равноправност општине Кула); 

10. Миљана Ђаковић- чланица Удружења жена „Панонија“ Сивац; 

11. Марица Бошковић- чланица Удружења жена „Панонија“ Сивац; 

12. Јована Маринков Плавшић- чланица Удружења жена „Панонија“ Сивац; 
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13. Емилија Ђаковић-председница Удружења жена „Панонија“ Сивац; 

14. Милена Бељкаш-председница Удружења жена „Креативне сестре“ Кула (чланица Савета 

за родну равноправност општине Кула); 

15. Наталија Емејди-чланица Удружења жена  „Бајка“  Руски Крстур (чланица Савета за родну 

равноправност општине Кула); 

16. Тања Орос-чланица Удружења жена „Бајка“ Руски Крстур; 

17. Вања Харди-чланица Удружења жена „Бајка“  Руски Крстур; 

18. Весна Харди-чланица Удружења жена „Бајка“ Руски Крстур; 

19. Хајналка Кањо-председница КУД „Непкер“; 

20. Моника Кањо-чланица КУД „Непкер“; 

21. Драгана Жекић-чланица пројектног тима општине Кула (чланица Савета за родну 

равноправност општине Кула; 

22. Зорица Ачански-Омеровић-стручна сарадница у Агенцији за развој општине Кула 

(чланица Савета за родну равноправност општине Кула). 

 

Такође се захваљујемо Средњој школи eкономскe струке из Куле и Локалној самоуправи 

општине Кула на подршци, доброј сарадњи и разумевању у релизацији овог документа: 

 

1. Светозар Буквић-председник општине Кула; 

2. Славојка Перић-председница Савета за родну равноправност општине Кула; 

3. Дејан Николић-директор Агенције за развој општине Кула; 

4. Жељко Ковач-председник СО Кула; 

5. Дамјан Миљанић-заменик председника општине Кула; 

6. Милош Данилов-стручни сарадник у Агенцији за развој општине Кула; 

7. Миле Тадић-члан пројектног тима општине Кула; 

8. Ендре Фарбаш-члан пројектног тима општине Кула. 
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ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
1
  

(извод) 

 

 

 

   

 

         

                                                 
1
Публикација, Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу, издавач Стална конференција градова и општина  

 

Улога локалних и регионалних управа у промоцији родне равноправности је 

утврђена Светском декларацијом Међународног савеза локалних власти (IULA) о 

“женама у локалној управи” која је усвојена 1998. год.   
 

Ако желимо да створимо друштво засновано на равноправности, веома је важно да 

локална и регионална власт узме у обзир питање родне припадности и њихових 

стратегија, организације и праксе. А у данашњем и сутрашњем свету, равноправност 

између мушкараца и жена је такође кључ економског и друштвеног успеха – не само 

на европском и државном нивоу, већ и у региону, градовима и локалним 

заједницама. 
 

Такође, веће учешће жена у развоју и имплементацији локалне и регионалне 

политике омогућава да њихово животно искуство, способност и креативност буду 

узети у обзир. 

 

Начела 

3. Подједнако учешће жена и мушкараца у процесима одлучивања је предуслов за 

демократско друштво. 

Право на равноправност жена и мушкараца захтева да локалне и регионалне власти 

предузму све одговарајуће мере и усвоје све потребне стратегије у циљу 

промовисања подједнаке заступљености и учешћа жена и мушкараца у свим 

сферама управе. 
 

4. Елиминисање родних стереотипа је фундаментално за постизање равноправности 

између жена и мушкараца. Локалне и регионалне власти морају подстицати 

елиминацију стереотипа и препрека на којима се темеље неједнакости у погледу 

статуса и положаја жена и који повећавају неједнако вредновање улога жена и 

мушкараца у политичком, економском, друштвеном и културном смислу. 
 

5. Уврштавање родних ставова у све активности локалне и регионалне управе је 

неопходно у процесу побољшања равноправности између жена и мушкараца 

Становишта родне равноправности морају бити узета у обзир приликом састављања 

стратегија, метода и инструмената који утичу на свакодневни живот локалног 

становнишва – на пример, кроз примену техника “родне сензибилизације” и “родног 

буџетирања ”. 
 

6. Правилно обезбеђивање ресурса за акциони план и програм је неопходан алат у 

унапређивању родне равноправности Локалне и регионалне управе морају 

саставити акциони план и програм равноправности, који обухвата довољно 

финансијских и људских ресурса који су потребни за његово спровођење. 
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СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА:  

СЕКЦИЈА  I. ПРАВНИ И СТАТЕШКИ ОКВИР 

Преглед националних законских обавеза за интегрисање  принципа родне 

равноправности у локални развој   

• Национални стратешки документи (Опис стратешких приоритета и циљева 

усвојених на националном нивоу, који треба да се примене и у локалним 

стратегијама, обавеза стварања локалних секторских стратегија) 

• Међународни  документи о родној равноправности, Миленијумски циљеви 

развоја 

• ЕУ димензију интеграције родне равноправности у развој 

СЕКЦИЈА  II. МЕТОДОЛОГИЈА  

1. Mетодолошки приступ 

2. Pодна анализа 

СЕКЦИЈА III. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-

ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ОПШТИНИ КУЛА 

ФАЗЕ РАДА  

1.  Анализа носиоца итереса, (stakеholdera) 

2.  Анализа положаја жена и њихово учешће у развоју (SWOT анализа)  

3.  Анализа тренутне социо-економске ситуације у Општини из родне перспективе    

         (SWOT анализа)    

4.  Компаративна анализа SWOT-ова  жена и општине, идентификовање заједничких  

         предности и слабости, могућности и препрека. 

5.  Анализа конкретних локалних могућности: Шта могу Локалне власти радити у  

         корист жена, овде и сада, односно у будућности?  

6.  Родна  анализа Стратегије развоја општине Кула 

         Рангирање најповољнијих могућности  

7.  ЗАМИСЛИ БУДУЋНОСТ, ВИЗИЈА  

         Идентификовање могуће будућности, елементи визије развоја, за 2016. годину  

СЕКЦИЈА  IV. ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН, МАТРИКС 

Предлог конкретних мера и активности за унапређење социо-економског положаја 

жена који су директно повезани са циљевима, мерама и активностима постојеће 

Стратегије и Акционог плана за одрживи развој општине Кула (2009-2019. год.) 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

• Основни циљ израде АКЦИОНОГ ПЛАНА је да се допринесе побољшању животног  

стандарда жена кроз активно и равноправно учешће у планирању и спровођењу 

развојних процеса у општини Кула. 
 

• АКЦИОНИ ПЛАН дефинише правце деловање и приоритете који ће у планираном 

периоду допринети да се у развоју општине Кула примене принципи једанких 

могућности и родне равноправности сходно законским обавезама и националним 

стратешким приоритетима у овој области. 

• АКЦИОНИМ ПЛАНОМ се дефинишу циљеви, мере и активности који ће допринети  

побољшању социо-економског положаја жена у општини Кула. 

• Сврха АКЦИОНОГ ПЛАНА је равноправно, програмско укључивање женских 

економских иницијатива, знања, потенцијала и радних ресурса у локалне планове 

развоја, односно у буџет и пројектно финансирање. 

• Период примене од 2012. године до 2016. године 

 

СЕКЦИЈА I. ПРАВНИ И СТАТЕШКИ ОКВИР 
 

ДОМАЋИ ЗАКОНСКИ И СТРАТЕШКИ ОКВИРИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДНАКИХ 

МОГУЋНОСТИ И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

 Доношењем закона о родној равноправности и усвајањем Стратегије и Акционог плана за 

побољашање положаја жена и унапређивање родне равноправности Република Србија је 

заокружила законски оквир односно стратешки оквир за примену политике родне 

равноправности у складу са уставом. 

 Законске одредбе и стратешки циљеви обавезују све учеснике у јавном животу, 

националне, покрајинске и локалне институције и извршну власт да поштују и примењују усвојене 

принципе и мере у свом свакодневном раду. 

 

З А К О Н О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
2
 (изводи) 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

 Овим законом уређује се стварање једнаких могућности остваривања права и обавеза, 

предузимање посебних мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и 

роду и поступак правне заштите лица изложених дискриминацији.  

 

Поштовање међународних стандарда и уставно јемство 

Члан 2. 

 Равноправност полова подразумева равноправно учешће жена и мушкараца у свим 

областима јавног и приватног сектора, у складу са општеприхваћеним правилима међународног 

права, потврђеним међународним уговорима, Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав) 

и законима, и сви су дужни да је поштују. 

 Јемчи се равноправност полова у складу са општеприхваћеним правилима међународног 

права, потврђеним међународним уговорима, Уставом и законима. 

Одредбе овог закона не могу се тумачити на начин који би довео до укидања или ограничења 

неког постојећег права утврђеног другим прописом. 

                                                 
2
 http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/rodna-ravnopravnost 
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 Државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, 

организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица која оснива или 

финансира у целини, односно у претежном делу Република Србија, аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: органи јавне власти) дужни су да прате 

остваривање равноправности засноване на полу у свим областима друштвеног живота, примену 

међународних стандарда и Уставом зајемчених права у овој области. 
 

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07 и 65/08), Влада доноси:   

 

НАЦИОНАЛНУ СТРАТЕГИЈУ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ
3
  (изводи) 

 

1.    УВОД 

 Овим документом се утврђује целовита и усклађена политика државе у циљу 

елиминисања дискриминације жена, побољшања њиховог положаја и интегрисања принципа 

родне равноправности у све области деловања институција система, као један од елемената 

модернизације и демократизације друштва, у циљу бржег, равномернијег и ефикаснијег 

друштвеног развоја, у складу са политиком једнаких могућности прокламованом у Уставу 

Републике Србије (члан 15). 

 Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне 

равноправности (у даљем тексту: Стратегија) обухваћене су области које се тичу учешћа жена у 

креирању политика и у доношењу одлука у области економије, образовања, здравља, насиља над 

женама, као и питања средстава јавног информисања и јавног мњења, пошто је кроз широку и 

демократску дикусију процењено да су ове области кључне за побољшање положаја жена и 

унапређивање родне равноправности. 

            Планиране активности утврђене су на основу претходно сагледаних потреба и односе се на 

период од 2009. до 2015. године. Њихово спровођење треба да омогући да дугорочна 

акумулација до сада позитивних промена доведе до дубинске и трајне трансформације родних 

односа у Републици Србији. Активности су уграђене и у Национални програм интеграције 

Републике Србије у Европску унију и чине саставни део укупних напора Републике Србије на путу 

ка чланству у ЕУ. 

            У периоду од 2000. године до данас, појединачним помацима као што су оснивање Савета 

за равноправност полова Владе Републике Србије, формирање посебних унутрашњих 

организационих јединица у Министарству рада и социјалне политике, Управе за родну 

равноправност и формирањем Одбора за равноправност полова Народне Скупштине Републике 

Србије, утврђени су приоритети деловања и мера у циљу побољшања положаја жена и 

унпаређивања родне равноправности. Такође, извршене су измене кривичног, радног и 

породичног законодавства. Принцип родне равноправности укључен је у нацрте Закона о забрани 

дискриминације и Закона о равноправности полова, као и у неке од државних стратегија. 

            У мају 2007. године Комитету за елиминацију дискриминације жена Уједињених нација на 

38. седници презентован је Иницијални извештај Републике Србије о спровођењу Конвенције о 

елиминацији свих облика дискриминације према женама (CEDAW). Добијени су закључни 

коментари са препорукама за поступање од Комитета УН. 

            Ова стратегија треба да омогући не само проширење и продубљење постојећих капацитета 

и програма, већ и да обезбеди систематски рад на успостављању, развијању, спровођењу и 

промовисању политика једнаких могућности.   

 

 

 

 

                                                 
3
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2.    ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

           Стратегија представља прекретницу у јавној политици према женама, будући да се кроз 

њено спровођење први пут планира примена системских мера. Њеним усвајањем испуњавају се 

међународне обавезе из ове области.     

 

2.1.  Нормативни оквир 

            Ова стратегија је део укупних промена у друштву, усклађена са другим стратешким 

документима, посебно са Стратегијом за смањење сиромаштва у  Србији и Миленијумским 

циљевима развоја УН. Такође, она прати токове друштвених промена и реална је у погледу 

материјалних могућности државе. 

            Она показује јасно опредељење наше земље за унапређивање људских права, политике 

једнаких могућности у складу са Уставом Републике Србије из 2006. године, стварањем услова за 

њихово адекватно спровођење. 

  Основ нормативног оквира ове Стратегије чине Устав Републике Србије из 2006. године, 

као и међународни документи: Универзална декларација о  правима човека, усвојена на 

заседању Генералне скупштине УН, 1948;  Међународни пакт о грађанским и политичким 

правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI), 1966. („Службени лист СФРЈ- 

Међународни уговори” 7/71); Међународни пакт о економским, социјалним и културним 

правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI), 1966. („Службени лист СФРЈ - 

Међународни уговори” 7/71); Факултативни протокол уз Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима („Службени лист СРЈ - Међународни уговори” 4/01); Факултативни протокол 

уз Међународни пакт о социјалним и економским правима („Службени лист СРЈ - Међународни 

уговори” 4/01); Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена, Резолуција 

Генералне скупштине УН 34/180, 1979. („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори” 11/81); 

Опциони протокол уз Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена („Службени 

лист СРЈ - Међународни уговори” 13/02); Најробијска правила о побољшању будућег положаја 

жена, УН, 1985; Бечка декларација и Акциони програм, УН, 1993; Пекиншка декларација и 

Платформа за акцију, усвојена на Четвртој светској конференцији о женама, 1995; Миленијумски 

циљеви развоја УН, усвојени на Миленијумском самиту УН, 2000; Европска конвенвија за заштиту 

људских права и основних слобода, Савет Европе, 1950. измењена у складу са Протоколом број 

11. („Службени лист СЦГ - Међународни уговори” 9/03, 5/05 и 7/05-испр.); Декларација о 

једнакостима између жена и мушкараца као фундаментални критериј демократије, Савет Европе, 

1997; Конвенција о политичким правима жена, 1953; Декларација о политици супротстављања 

насиљу према женама у демократској Европи, ЕУ, 1993; Повеља за европску безбедност, 1999; 

Универзална декларација о демократији, 1997.  
 

2.2.  Политика једнаких могућности 

 Модернизација и европеизација Републике Србије биће знатно унапређене политиком 

једнаких могућности за остваривање родне равноправности у свим областима друштвеног 

развоја и стратешког партнерства између жена и мушкараца. 

 Унапређење родне равноправности јесте једно од кључних развојних питања јер 

омогућава адекватно коришћење женских људских ресурса и директно доприноси побољшању 

квалитета живота свих грађанки и грађана. 

 Предуслов економског развоја јесте друштвена стабилност, која је заснована на политици 

једнаких могућности, солидарности, социјалној инклузији и друштвеној правди. 

Равномеран економски развој није могућ без адекватног коришћења женских људских ресурса, 

па је зато неопходно да се посебним мерама жене подстакну на веће укључивање у тржишну 

економију. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД  2010. 

ДО 2015. ГОДИНЕ
4
 (изводи) 

УВОД  
 Акционим планом за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и 

унапређивање родне равноправности (у даљем тексту: Акциони план) утврђују се активности које 

ће се остваривати у периоду од 2010. до 2015. године.  

 Акциони план треба да обезбеди заинтересованим органима, организацијама, 

појединцима и свим другим заинтересованим субјектима да остваре циљеве Стратегије. 

Акционим планом су прецизно дефинисане улоге и одговорности носилаца реализације, као и 

институционални механизми који треба да омогуће постизање планираних резултата, а самим 

тим и остваривања општих стратешких циљева.     

 Акциони план је усаглашен са релевантним стратешким документима које је донела 

Влада, и то: Националном стратегијом Србије за приступање ЕУ, Стратегијом за смањење 

сиромаштва, Националном стратегијом привредног развоја Србије за период од  2006. до 2012. 

године, Миленијумским циљевима, Националном стратегијом за младе, Стратегијом регионалног 

развоја Републике Србије за период од 2007-2012. године, Стратегијом развоја стручног 

образовања у Републици Србији, Стратегијом развоја образовања одраслих у Републици Србији, 

Националном стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља, Стратегијом развоја 

социјалне заштите у Републици Србији и Националном стратегијом одрживог развоја за период 

од 2009. до 2017. године. Акциони план је усаглашен и са акционим плановима који прате 

реализацију усвојених стратегија, као и са Акционим планом за спровођење Националне 

стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља (2010-2012).  

 У дефинисању и изради Акционог плана укључени су социјални партнери, као и све 

релевантне организације, удружења и други актери, како би се различитим приступима 

омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера   

остварили резултати са додатном вредношћу.  

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ОКВИРИ 

 

ТАБЕЛА 2. КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА И ПРЕПОРУКА 

међународних докумената за унапређење положаја жена 

 

МKESKP-ICESCR 

 

CEDAW ПЕКИНШКА 

ПЛАТФОРМА 

Члан 6. 

1.Државе потписнице 

ове конвенције 

признају право на 

рад, које подразумева 

право сваког 

појединца да добије 

могућност да 

обезбеди себи 

средства за живот, 

обављајући посао по 

слободномм избору и 

пристанку, те ће 

предузети 

одговарајуће  мере да 

се ово право заштити. 

Члан 11. 

1. Државе чланице предузимају све подесне мере 

ради елиминисања дискриминације жена у области 

запошљавања, како би се на основу равноправности 

мушкараца и жена обезбедила једнака права, а 

посебно: 

(а) право на рад као неотуђиво право свих људи; 

(б) право на једнаке могућности запошљавања,  

(ц) право на слободан избор професије и запослења, 

сва права и услове који проистичу из рада, као и 

право на стручно оспособљавање и 

преквалификацију, укључујући учење у привреди, 

више стручно оспособљавање и повремено додатно 

оспособљавање; 

 (е) право на социјалну заштиту, посебно у случају 

одласка у пензију, незапослености, болести, 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ  А.1. 

Размотрити, усвојити и 

одржавати 

макроекономску 

политику и развојне 

стратегије којима ће се 

водити рачуна о 

потребама и напорима 

жена које живе у 

сиромаштву. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ А.2. 

Ревидирање закона и 

административне праксе 

тако да се осигурају 

једнака права жена и 

приступ економаким 
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2.Мере које ће свака 

држава потписница 

ове конвенције 

предузети да би  

постигла потпуно 

остварење овог права 

обухватиће  техничко 

и стручно усмеравање 

и обуку као и 

програме , политику и 

наставне  методе како 

би се постигао стални 

привредни, 

друштвени и културни 

развој и пуна 

запосленост и 

продуктивност 

чувајући притом 

основне политичке и 

економске слободе 

појединца. 

Члан 9. 

Дражаве поптиснице  

признају право 

сваком појединцу  на 

социјалну сиугрност , 

укључујући ту и 

социјално  осигурање. 

Члан 11. 

1.Државе поптиснице 

признају право 

свакоме на 

одговарајући животни 

стандард довољан за 

њега и његову 

породицу 

подразумевајући ту и 

одговарајућу исхрану, 

одевање и становање  

као и стално 

побољшање  услова 

живота. Потписнице 

ће предузети 

целисходне мере у 

циљу обезбеђења 

остварења овог права, 

признајући у ту сврху 

суштинску важност 

добровољно 

прихваћене 

међународне 

сарадње. 

инвалидности, старости и друге неспособности за 

рад, као и право на плаћено одсуство; 

Члан 13. 

Државе чланице предузимају све одговарајуће мере 

ради елиминисања дискриминације жена у свим 

областима привредног и друштвеног живота како би 

им се, на основу равноправности жена и мушкараца, 

обезбедила једнака права, а посебно: 

(а) право на породична давања; 

(б) право на банкарске зајмове, хипотекарне и друге 

врсте финансијских кредита; 

Члан 14. 

1. Државе чланице узеће у обзир посебне проблеме 

с којима се суочава жена на селу, као и значајну 

улогу коју она има у економском опстанку своје 

породице, укључујући њен рад у секторима 

привреде у којима се не остварује доходак, и 

предузеће све одговарајуће мере како би 

обезбедиле да се одредбе ове конвенције 

примењују на жене на селу. 

2. Државе чланице ће предузети све одговарајуће 

мере ради елиминисања дискриминације жена у 

сеоским подручјима како би обезбедиле да оне, на 

основу равноправности мушкараца и жена, учествују 

у развоју села и да од тога имају користи, посебно да 

би обезбедиле њихово право на: 

(а) учешће у изради и спровођењу планова развоја 

на свим нивоима; 

(б) приступ одговарајућој здравственој заштити, 

укључујући информације, савете и услуге у вези с 

планирањем породице; 

(ц) директно коришћење програма социјалне 

заштите; 

(д) стицање свих врста обуке и образовања, 

формалног и неформалног, укључујући 

описмењавање,  као и приступ свим услугама у 

оквиру месне заједнице, као и саветодавним 

услугама,интер алиа ради проширења њихових 

општих,техничких знања 

(е) организовање група за самопомоћ и задруга како 

би оствариле једнак приступ привредним 

делатностима путем запошљавања или обављања 

самосталне делатности; 

(ф) учешће у свим активностима месне заједнице; 

(г) доступност пољопривредних кредита и зајмова, 

олакшица за продају производа, одговарајуће 

технологије и једнаког третмана у земљишној и 

аграрној реформи, као и програма за поновно 

насељавање; 

(х) адекватне животне услове, посебно у погледу 

становања, хигијенских услова, електричне енергије 

и снабдевања водом и саобраћаја 

ресурсима. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ  А.3. 

Обезбедити женама 

приступ штедним и 

кредитним 

механизмима и 

институцијама. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ А.4. 

Разрадити методологије 

у којима се води рачуна  

о полу и спровести 

истраживање са  циљем 

решевања проблема 

фемианизације 

сиромаштва. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ Ф.1. 

Унапређивати економска 

права и независност 

жена укључујући приступ 

запослењу, одговарајуће 

радне услове  и 

управљање над 

економским ресурсима. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ Ф.2. 

Омогућити 

лакшиприступ жена 

ресурсима, 

запошљавању, тржишту 

и трговони. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ Ф.3. 

Осигурати пословне 

услуге , обуку и приступ 

тржиштима , 

информацијама и 

технологији, посебно 

женам са ниским 

приходом. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ Ф.4. 

Јачати економску 

способност жена и 

женске комерцијалне 

мреже. 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ Ф.5. 

Елиминисати 

професиохналну 

сегрегацију и све  облике 

дискриминације при 

запошљавању 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ Ф.6. 

Промовисати 

усклађивање радних и 

породичних обавеза 

жена и мушкараца. 

 

        Колона 1. Међународна конвенција о економским , социајалним и културним правима , UN 

                        2.  CEDAW конвенција о елиминисању свих облика дискриминације према женама  

                        3. Прва  светска конференција о правима жена, Пекинг 1995, Платформа за акцију 
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СЕКЦИЈА  II. МЕТОДОЛОГИЈА 
 

1. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 

 Одрживи и инклузивни развој заснива се на концепту у коме инклузија подразумева 

друштвене промене ради прилагођавања различитостима, као и борбу против дискриминације и 

друштвене неједнакости, промовишући владавину људских права. Зато се може рећи да се 

инклузивни развој односи на двоструки процес: усмерава се на друштво како би се разбиле 

препреке које маргинализују (mainstreaming) и на маргинализоване групе како би се могли 

изградити њихови капацитети и како би се омогућило лобирање за њихову инклузију (политика 

једнаких могућности). 

 Увођење политике родне равноправности: процес процењивања последица сваке 

планиране акције, укључујући законодавство, политике и програме, за жене и мушкарце, у свим 

областима и на свим нивоима. То је стратегија која узима у обзир интересе и искуства жена и 

мушкараца и уједињује их у процесе креирања, реализације, праћења (мониторинга) и 

евалуације политика и програма у свим политичким, економским и друштвеним областима, тако 

да жене и мушкарци остварују равноправну добит и неравноправност се не репродукује.
5
 

 

За креирање АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У 

ОПШТИНИ КУЛА (у даљем тексту АКЦИОНИ ПЛАН) одабран је модел изразито активног учешћа 

локалних носиоца интереса из породице PLA методологија (Participatory Learning Action), односно 

његова полазна варијанта PRA (Participatory Rural Aprasial) у преводу Партиципативна процена 

руралних подручја. 

 Партиципативни приступ често је у супротности са конвенционалним приступима 

истраживања. Конвенционална истраживања најчешће се карактеришу контролом коју обављају 

научници и стручњаци за развој који долазе споља, тј. представљају спољње сараднике. Спољни 

сарадници унапред постављају план рада и спроводе истраживања без икаквог утицаја или 

учешћа чланова локалне заједнице (Chambers, 1993). У конвенционалном приступу не само да 

нема укључивања локалног становништва у процесе планирања и имплементације развојних 

пројеката већ се потпуно искључује и њихово познавање локалног окружења, као и познавање 

структуре њиховог друштвеног, економског и политичког система. То је разлог што се многи 

развојни пројекти завршавају неуспехом у постизању циљева јер су они неприлагођени локалној 

ситуацији. Партиципативно дизајнирање развојних програма подразумева да су крајњи 

корисници (у овом случају рурална популација), позвани да сарађују са онима који желе да 

помогну у креирању локалних развојних планова.
6
 

  PLA/PRA (Participatory Rural Aprasia ) или Партиципативна процена руралних подручја се 

може описати као породица приступа, метода и понашања који омогућавају људима да изразе и 

анализирају реалности и услове њиховог друштвено–економског положаја, да на основу тога 

планирају акције које је потребно предузети, као и да прате и оцењују резултате тих акција. 

 PLA/PRA је приступ анализи локалних проблема и формулисању прелиминарних решења 

уз широко учешће различитих локалних  актера који у овом процесу пролазе и кроз период 

интензивног учења и подизања нивоа способности. 
 

Намеће се питање: Како открити потенцијалне који би били одраз става већине учесника у 

процесу? 

У том смислу, неопходно је проћи кроз две основне фазе: 
 

1. Анализирати ситуацију у локалној заједници – установити постојеће проблеме заједнице, али и 

потенцијале којима се она користи или се може користити за отклањање наведених 

проблема(применом PRA средстава); 
 

                                                 
5
 Приричник за методологију партиципативног учења и деловања (PLA/RRA)   www.ruralinfoserbia.rs 

6
 Leonard, Dorothy and Jeffrey F. Rayport. Spark Innovation Through Empathic Design. Boston: Harvard Business Review Nov-Dec 1997  
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2. Открити могућности за побољшање постојеће ситуације (применом средстава намењених 

планирању).  
 

 Пионирска димензија задатка који смо поставили је диктирала одабир ове високо 

патиципативне методологије рада и специфичан начин одабирања чланова локалних радних 

група које ће учествовати у изради локалних стратегија.  

 Из тог разлога нису формиране искључиво стручне радне групе, него је спроведена лоби 

кампања за окупљање свих који познају тему, имају интереса, поседују лична искуства или моћ 

одлучивања да образложе и утичу на жељене промене. На почетку реализације програма 

формирана је  стална радна група на бази заинтересованости и добровољности  која је 

учествовала у свим фазама процеса израде  АКЦИОНОГ ПЛАНА. 

 Целокупни програм је био дизајниран као низ акција са вишеструким функцијама, као што 

су сагледавање тренутне ситуације, локалних слабости, снага, могућности и препрека, 

идентификовање могуће будућности и оперативни план за достизање жељених промена.  

 

Сврха примене ове методологије је била да се учесници/це радионица уведу у процес 

препознавања елемената родно позитивног стратешког планирања које ће резултирати са: 

 

• Бољим разумевањем родне димензије развојних  процеса;  

• Практичним примерима увођења родне равноправности у локално стратешко планирање; 

• Подизањем капацитета учесника/ца да се залажу за укључивање принципа родне 

равноправности у планирање и реализацију локалне развојне политике. 

Посебну карактериситку програма чини увођење родне анализе и димензије у више фазе рада. 

 

2. РОДНА АНАЛИЗА 

Шта је то родна анализа и шта нам то говори? 

 

 Родна анализа се односи на различите приступе и методе коришћене за процену и 

разумевање разлике у животима жена и мушкараца, девојчица и дечака и односа међу њима, 

укључујући и њихов приступ ресурсима и могућностима, њихове активности, и ограничења са 

којима се суочавају у упоређењу са другом страном. 

 То је процес који идентификује различите улоге и одговорности које жене, мушкарци, 

имају у породици, заједници, као и у економским, правним, политичким и друштвеним 

структурама. 

 

Шта  родна анализа чини видљивим? 

• Различите потребе, приоритете, капацитет, искуства, интересовања и ставове жена, 

мушкараца; 

• Ко има приступ и / или контролу над ресурсима, могућностима и моћ одлучивања;  

• Ко ће бити тај/та који ће вероватно имати корист и / или изгубити у настајању резвојних 

иницијатива; 

• Родне разлике у друштвеним односима; 

• Различите обрасце и ниво укључености жена, мушкараца у економске, политичке, социјалне и 

правне структуре.
7
 

 

 Родну анализу је потребно применити у најранијој могућој фази припремања развојних 

програма, јер је од виталног значаја да родно одређене информације и препоруке буду 

интегрисане у сваку  фазу израде програма као и у активности спровођења, имплементације, 

мониторинга и евалуације. 

                                                 
7 http://nzaidtools.nzaid.govt.nz 
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СЕКЦИЈА III. 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА   

ЖЕНА У ОПШТИНИ КУЛА 

 

КЉУЧНЕ СМЕРНИЦЕ: 

• Свеобухватни приступ интеграцији родне равноправности у локални развој; 

• Мултисекторски приступ и сарадња различитих заинтересованих локалних актера уз 

укључивање локалних развојних служби; 

• Примена изразито партиципативне методологије рада; 

• Подршка искусних експерата, оданих партиципативном моделу деловања. 

 

ЦИЉ иницијативе: Израда АКЦИОНОГ ПЛАНА  општине Кула 
Специфични циљеви :  

• Иницирање процеса родне анализе постојећег локалног развојног плана, у општини Кула, 

сходно принципима родне равноправности и партиципативне демократије. 

• Иницирање процеса разумевања и идентификовања културних, друштвених и економских 

препрека за постизање родне равноправности у области стратешког планирања. 

• Мапирање знања, искуства женских ОЦД и других локалних заинтересовани страна у 

области учешћа и потенцијала жена у локалном развоју.  

• Иницирање процеса родно осетљивог стратешког приступа локалном развојном 

планирању.  

• Активна интеграција принципа политике једнаких могућности и родне равноправности у 

локално стратешко планирање. 

 

Промотивна функција : 

• Да демонстрира корист од увођења родне равноправности и учешћа жена у активности 

развоја кроз приказ примера добре праксе. 

• Промовисање учешћа жена у развоју мера и акција у развојној политици. 

• Повећање свести о чињеници да одрживи развој није могућ без укључивања принципа 

једнаких могућности и родне равноправности. 

 

 

ФАЗЕ РАДА: 

1.  Анализа заинтересованих страна 

2.  Анализа положаја жена и њихово учешће у развоју (SWOT анализа)  

3.  Анализа тренутне социо-економске ситуације у општини Кула из родне перспективе  

        (SWOT анализа)    

4.  Компаративна анализа SWOT-ова  жена и општине, идентификовање заједничких  

         предности и слабости, могућности и препрека. 

5.  Анализа конкретних локалних могућности: Шта могу локалне власти да раде у  

         корист жена, овде и сада, односно у будућности?  

6.  Родна  анализа нацрта акционог плана за ревизију Стратегије одрживог развоја 

општине Кула (у фази израде), рангирање најповољнијих могућности.  

7.  ЗАМИСЛИ БУДУЋНОСТ, ВИЗИЈА  

     Идентификовање могуће будућности, елементи визије развоја за 2016. годину  
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ЛОКАЛНА ДИМЕНЗИЈА, АНАЛИЗЕ 
 

1. НОСИОЦИ ИНТЕРЕСА  
Радна група је идентификовала следеће главне носиоце интереса по питању родне 

равноправности у општини Кула: 

• Локална самоуправа Кула, Општинска управа, Одељење за друштвену делатност, Савет за 

родну равноправност и остваривање једнаких могућности општине Кула; 

• Агенција за развој општине Кула (текући пројекат Жене у акцији); 

• Национална служба за запошљавање-филијала Кула (јавни радови, обука за књиговође, обука 

за самозапошљавање); 

• Приватници/це предузетници/це; 

• Женске НВО и жене подједнако урбано и рурално; 

• Месне заједнице; 

• Председник општине Кула, председник СО Кула, заменик председника општине Кула. 

2.  АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА  

SWOT  анализа жена у Оштини Кула 

 

СНАГЕ: 

женски ресурси 

иницијатива, воља и жеља да се ради 

образовање 

упорност /тврдоглавост ,инат 

неговање традиције 

осећај за прави моменат 

лепота / племенитост 

жеља за самодоказивањем 

брига о другима 

одговорно родитељство 

лукавост 

лепо васпитање 

СЛАБОСТИ: 

неинформисаност 

пожртвованост 

финансијска зависност 

недовољна едукованост о родној равноправности и 

самозапошљавању 

недостатак самопоуздања 

неинвентивност 

помирење са препрекама (лако и брзо одустајање) 

патријархално васпитање 

емотивност/рањивост 

неангажованост 

стидљивост 

МОГУЋНОСТИ: 

простор од МЗ 

повезивање и умрежавање са 

општином, Националном службом за 

запошљавање, предузетницима 

ресурси 

Стратегија одрживог развоја општине 

Кула 

креирање Акционог плана је у току-

могући уплив 

одборница у локалном парламенту 

добра инфраструктура 

коришћење разгласа на пијаци и у 

центру 

 

ПРЕПРЕКЕ: 

немогућност /недостатак пласмана  

недостатак подршке у породици и у друштву 

предрасуде 

монопол над информацијама у опшини 

криза културе 

неумреженост институција 

економска криза 

недостатак Савета/Комисије за родну равноправност 

недостатак општинске Туристичке организације 

некоришћење ресураса 

непримењивање стратегије и закона о родној 

равноправности 

недостратак простора за рад женских удружења и 

иницијатива 
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SWOT АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА 
 

 Жене у општини Кула су образоване, стручне, амбициозне, упорне и креативне, али с 

друге стране нису довољно информисане о правима жена и облицима самозапошљавања, а због 

недостатка самопоуздања релативно брзо одустају од својих иницијатива. Корене констатованих 

слабости, већина види у још увек снажном присуству патријархалног окружења и начина 

размишљања подједнако жена и мушкараца, укључујући и власти на свим нивоима. Могућности 

су виђене у изградњи сарадње између женских организација међусобно и са институцијама, 

развој родно осетљивих докумената/програма и активирање институционалне подршке на 

вишим нивоима као и развоју постојећих ресурса жена у оквиру приоритета општине Кула. 
Препреке за унапређење положаја жена су виђене: 

• У околини: недостатак подршке породице и друштва, односно неразумевање за женске 

економске иницијативе и стога некоришћење женских  радних потенцијала. 

• На институционалном нивоу: у непримењивању постојећих закона, неумрежености и 

неусклађености рада различитих секторских институција, монопола  над информацијама 

кризи економије и културе. Такође је указано на недостатак одређених механизама за 

примену закона и друге регулативе на локалном нивоу.  

 

3. АНАЛИЗА ТРЕНУТНЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ У ОПШТИНИ КУЛА ИЗ РОДНЕ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
SWOT постојећег стања у опшини Кула у односу на побољшање положаја жена и примену 

принципа родне равноправности у развоју  

 

 Сврха израде ове SWOT анализе је била да инспирише чланове/це радне групе да 

сагледају жене и њихове економске проблеме и потенцијале у ширем друштвеном контексту. 

Друга намера је била да се успостави дијалог и заједничка визија о положају жена у општини 

Кула, од стране учесника/ца који долазе из различитих сектора. То је отворило веома живу 

дискусију и резултирало консенсусом мишљења у већини случајева. 

 

СНАГЕ 

постојање женских НВО 

образоване и креативне жене 

предузетнице 

иницијатива жена 

успешне пољопривреднице 

(пример добре праксе) 

докторице и службенице (за 

боље женско здравље и 

остваривање женских права) 

одборнице 

Агенција за развој општине Кула 

Национална служба 

запошљавања 

СЛАБОСТИ 

недостатак ажурности 

непостојање патронажне службе и геронтодомаћица/на 

незаинтересованост за проблеме грађана и грађанки 

недостатак одговорности општине у поштовању закона о 

родној равноправности 

лоша информисаност 

незапосленост и пасивност 

здравствена заштита жена 

непостојање комисије за родну равноправност 

недовољно развијен женски НВО 

непоштовање предвиђених квота 

непостојање жена доносиоца одлука 

недостатна комуникација општине са грађанима/кама 
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МОГУЋНОСТИ 

добра саобраћајна умреженост

сеоски туризам 

субвенције-кредити 

образовање (преквалификације

секретаријати (конкурси за 

бесповратна средства) 

конкурси фондација 

министарстава 

позитивни политички интереси

 

КРЕТАЊА У ЗАПОСЛЕНОСТИ
 

 Општину Кула чини шест

Крушчић и Липар. 

 Општина Кула се налази

Сада, Сомбора и Суботице и 

Мали Иђош. 

 Становништво је насељено

живи 10.315 становника (20,81%), 

(40,34%). Сеоско становништво

  

 СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ

         

Кретања на евиденцији Националне

на евиденцији посматрајући период

2009. године на приближно истом

или незнатно већи. Може се констатовати

године 5100-5300 лица. 
 

 У току године број 

карактеристична сезонска колебања

евиденцији био у 2008. години

јануару 6175.  Док 2009. и 2010. 

 

умреженост 

преквалификације) 

интереси 

ПРЕПРЕКЕ 

патријархалност на свим нивоима (националном

покрајинском…) 

економска криза 

небрига и недостатак разумевања на националном

покрајинском нивоу 

мало жена доносиоца одлука на националном

покрајинском нивоу 

корупција 

криминал 

негативни политички интереси и уплитање

равноправности 

ЗАПОСЛЕНОСТИ И НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ОПШТИНИ КУЛА 

шест катастарских општина: Кула, Црвенка, 

налази на плодној Војвођанској равници на раскрсници

 граничи се са општинама: Врбас, Оџаци, Сомбор

насељено у 7 насеља. У Кули живи 19.739 становника

(20,81%), док у сеоским насељима живи укупно

становништво чини 38% становништва општине Кула. 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ 

Националне службе за запошљавање карактерише

период од краја 2004. године, да би се тај тренд

истом нивоу, а предвиђа се за 2010. годину да

констатовати да последње три године имамо на

 лица на евиденцији варира по месецима

колебања. Из следеће табеле се види да је најмањи

години за октобар и новембар и износио је 4900, а

2010. карактеришу значајно мање осцилације по месецима

националном, 

националном и 

националном и 

уплитање у питања родне 

 

, Сивац, Руски Крстур, 

раскрсници између Новог 

Сомбор, Бачка Топола и 

становника (39,85%), у Црвенки 

укупно 18.789 становника 

карактерише смањење броја лица 

тренд зуставио 2008. и 

да ће тај број бити исти 

на евиденцији на крају 

месецима тако да имамо 

најмањи број лица на 

а највећи исте године у 

месецима.  
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Из наведене табеле (црвена поља

евиденције.  

Једино су значајне разлике у заступљености

да се тумачи да су жене образованије

запослење.  

По подацима из октобра 2010. 

образовања, а да су заступљеније

 

 

 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ ЖЕНА 
 

 Из структуре незапослених

израженија незапосленост жена

истаћи да су жене образованије

стручне спреме је много веће од

Из истих разлога се настоји

запошљавања са посебном пажњом

црвена поља представљају број жена) се види 

заступљености жена по степену образовања на

образованије а и да жене  са високим образовањем

2010. видимо да су жене најмање заступљене

заступљеније са четвртим, шестим и седмим степеном стручне

незапослених лица у 2009. и 2010. години се јасно

жена од незапослености мушкараца у општини 

образованије односно њихово учешће у стручном кадру

од мушкараца. 

настоји спровођење родно равноправних мера

пажњом на укључивање жена у мере, при чему

 

 да је жена више на 

на евиденцији. То може 

образовањем теже налазе 

заступљене са петим степеном 

стручне спреме.  

 

јасно види да је и даље 

 Кула. Такође је важно 

кадру од IV-VII степена 

мера активне политике 

чему предност у односу на 



17  

 

мушкарце са истим карактеристикама треба да имају жене без искуства у струци, жене- избегла и 

расељена лица, Ромкиње, самохране мајке, жене-жртве породичног насиља и трговине људима, 

кориснице материјалног обезбеђења и слично.
8
  

 Из структуре незапослених лица у 2009. и 2010. години се јасно види да је и даље 

израженија незапосленост жена од незапослености мушкараца у општини Кула. Такође је важно 

истаћи да су жене образованије односно њихово учешће у стручном кадру од IV-VII степена 

стручне спреме је много веће од мушкараца.  

 

 

СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ У 2011. ГОДИНИ 

 

 
 

 

  

Према подацима за 2011. годину, број незапослених жена са III и IV степеном стручне спреме је 

већи него број мушкараца са истим степеном стучне спреме. Такође, број жена са VII-1 степеном 

стручне спреме је већи него број мушкараца са истим степеном стучне спреме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Акциони план за запошљавање општине Кула, 2010. година 
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4. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА SWOT-ова ЖЕНА И ОПШТИНЕ КУЛА, ИДЕНТИФИКОВАЊЕ 

ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРЕДНОСТИ И СЛАБОСТИ, МОГУЋНОСТИ И ПРЕПРЕКА  

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПРЕПРЕКА ЖЕНА И ОПШТИНЕ КУЛА  

 

СЛАБОСТИ  рангирање ПРЕПРЕКЕ рангирање 

ЖЕНЕ  

Патријархално васпитање 

Неинформисаност  

Стидљивост жена,  

мањак самопоуздања  

Претерана пожртвованост  

Помирење са препрекама (лако и 

брзо одустајање), линија мањег 

отпора 

Неангажованост/скрајнутост 

Неинвентивност 

Емотивност/рањивост 

Недостатак подршке у породици 

и у друштву 

46 

бодова 

ЖЕНЕ МУШКАРЦИ  

Недовољна едукованост о родној 

равноправности и 

самозапошљавању  

Предрасуде, неосвешћеност 

мушкараца и жена у односу на 

ситуацију и могућности на свим 

нивоима  

Патријархалност жена и 

мушкараца, на свим нивоима 

(националном, покрајинском)  

Неодговорност према себи и 

другима 

 15 

бодова  

СЛАБОСТИ ОПШТИНЕ  

Непримењивање стратегије и 

закона о родној равноправности 

недостатак одговорности опшине 

у поштовању закона о родној 

равноправности   

Не брига опшине за питање 

родне равноправности  

нема визије и мисије у погледу 

родне равноправност 

Непоштовање предвиђених квота  

Нема подстицања од стране 

општине  али ни организоване 

женске иницијативе, недовољно 

развијен женски НВО сектор  

Локална самоуправа, недостатак 

ажурности, незаинтересованост 

за проблеме грађана и грађанки   

26 

 

 

 

ПРЕПРЕКЕ У ОПШТИНИ  

Негативни политички интереси 

6 

Негативни политички интереси се 

уплићу у питања родне 

равноправности 

Неумреженост институција  

Небрига и недостатак 

разумевања на националном и 

покрајинском нивоу 

6 

Монопол над информацијама у 

општини  

Лоша информисаност 

недостастатна комуникација 

општине са грађанима/кама 

 

Непостојање жена доносиоца 

одлука мало жена доносиоца 

одлука на националном и 

покрајинском нивоу 

 

(Образовање у функцији социо-економског развоја –формално и алтернативно 

Подизање капацитета , повезивање сектора)  

Некоришћење ресурса  

( у Општини)  

Недостатак општинске 

Туристичке организације 

18 Економска криза  

Криза културе  
 

Финансијска зависност жена  

( допуштање ситуације, 

недостатак подршке) 

11 Немогућност /недостатак 

пласмана на тржиште 

 

(Економско оснаживање жена на бази постојећих ресурса жена и могућности у оквиру 

стратегије развоја општине Кула) 
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 Гледано из женске перспективе, као главна слабост локалног управљања се препознаје и 

даље снажно присутан патријархални приступ који за последице има непримењивање закона и 

стратегија које се односе на родну равноправност,  непоштовање квота за учешће жена и посебно 

неискоришћење радних потенцијала и економских ресурса жена.  

 Као препреке за промене и побољашање ситуације виде се неумреженост, неусклађеност 

рада сектора и институција, негативна политички интереси, недостатак интересовања, небрига, 

монопол над инфорамцијама и низак ниво протока информација од интерса за грађане и 

грађанке. 

 

УПОРЕДНА АНАЛИЗА  СНАГА  И МОГУЋНОСТИ  ЖЕНА И ОПШТИНЕ КУЛА  

 
 Анализа заједничких снага жена и општине Кула је показала да општина Кула може и 

треба да рачуна образоване, креативне жене и на већ постојеће и будуће женске економске 

иницијативе. 

 Идентификоване заједничке снаге отварају простор за креирање развојних планова са 

родном димензијом и у складу са тим креирање програма за пројектно финасирање активности 

запобољшање социо-економског положаја жена у општини Кула. 

  У складу са овим налазима сачињен је и преглед активности које би локална самоуправа 

Кула могла покренути у интересу неутралисања препрека и слабости, а у интересу јачања 

констатованих снага и могућности. 

 

5.   ШТА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА МОЖЕ УРАДИТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА: 

 

• Деловање Савета за родну равноправност; 

• Организовање едукације чланица Савета о РР и чланица запослених у општини Кула о 

родној равноправности; 

• Интензивнији рад на искорењивању корупције и криминала; 

• Обезбеђивање више конкурса и донација за женске НВО (АРОК); 

• Препознавање и промовисање примера добре праксе (АРОК); 

• Оснивање Туристичке организације и Завичајног одељења народне библиотеке; 

• Уродњавање тела за доношење одлука (Општинско веће, Савет за буџет и финансије; 

• Унапређење женског спорта; 

СНАГЕ ЖЕНЕ  

иницијатива, воља и жеља да се ради 

брига о другима 

образовање 

жеља за самодоказивањем 

осећај за прави моменат (у послу) 

упорност /тврдоглавост, инат 

одговорно родитељство 

неговање традиције 

лукавост  

женски ресурси 

СНАГЕ ОПШТИНА КУЛА 

иницијатива жена 

постојање женских НВО 

образоване и креативне жене 

предузетнице, успешне пољопривреднице 

(пример добре праксе) 

докторице и службенице (за боље женско 

здравље и остваривање женских права) 

одборнице 

Агенција за развој општине Кула 

МОГУЋНОСТИ ЖЕНЕ 

добра инфраструктура-простор од МЗ 

повезивање и умрежавање са општином 

Националном службом за запошљавање 

предузетницима 

Стратегија одрживог развојаопштине Кула 

креирање Акционог плана је у току-

могући уплив 

одборница у локалном парламенту 

МОГУЋНОСТИ ОПШТИНЕ 

добра саобраћајна умреженост 

сеоски туризам 

субвенције-кредити 

образовање (преквалификације) 

секретаријати (конкурси за бесповратна 

средства) 

конкурси фондација, министарстава 

позитивни политички интереси 
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• Оснивање Патронажне службе, Саветовалишта за младе, Припреме за родитељство; 

• На сајту општине уврстити садржаје о родној равноправности; 

• Иницирати запошљавање и геронтодомаћина; 

• Подизање компентенција, квалитета комуникације и пословног понашања запослених у 

локалној самоуправи. 

 

6.   РОДНА АНАЛИЗА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ КУЛА  

СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ПРЕПОЗНАЈУ МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА У ОКВИРУ 

ЗАЦРТАНИХ ПРИОРИТЕТА ОПШТИНЕ 

I група 

Циљеви 

постављени у 

Акционом 

плану за 

развој  

Општине Кула  

Разрада активности са циљем укључивања жена у развојне приоритете 

општине Кула 

Радна група 

Мера/ циљ Активности Ко спроводи Ко финансира 

1.4.1. 

Спречавање 

одлива . 

Самозапошљава

ње. 

1. Фестивали (фолклор, рецитатори, 

мед, домаћа храна, позориште), +2, 3 

Организације из 

области културе 

Удружења 

  МЗ 

 Локална самоуправа 

 Министарство културе 

 Донатори 

 Покрајина 

2.3. 

Туризам  

2. Изложбе (ликовне галерије, ручни 

радови) 

- формирање Туристичке организације 

и њена сарадња са АРОК, +1, 3 

Туристичка 

организација 

Удружења 

 Туристичка 

организација 

35  

Култура 

 

3. Обилазак културних знаменитости 

општине кула 

- формирање организација из области 

културе, +1, 2 

Организације из 

области културе 

Ликовне уметнице 

Удружења  

МЗ 

Локална самоуправа 

Покрајина 

 

 

II  група 

Циљеви постављени у 

Акционом плану за 

развој ОК 

Разрада активности са циљем укључивања жена у развојне 

приоритете општине Кула 

Радна група  
Мера/ циљ Активности Ко спроводи Ко финансира 

4.2 

4.3 

Унапређење квалитета 

подршке старима, деци, 

младима са поремећајем у 

друштвеном понашању и 

дисфункционалним 

породицама у општини Кула 

(социјална категорија) 

Формирање комисије за 

предузетништво и развој малих и 

средњих предузећа 

Формирање Саветовалишта за 

младе и Саветовалишта за 

родитеље 

Скупштина  

општине 

Удруж.преду

зетника 

Дом 

здравља 

Општина 

(жене) 

Покрајина 

Министарства 

2.3. 

Повећање туристичке 

понуде. 

План и програм Савет о РР 

АРОК  

Туристичка 

организација 

Туристичка 

организација 

Општина 

Савет за РР 

Покрајина 

Министарства 

1.4.1. 

Подстицање развоја 

руралних подручја, положаја 

жена и младих 

Промоција рада комисије (савети, 

предлози, информације, обука, 

конкурси за средства) 

Комисије x 2 

 

Туристичка 

организација 

Општина 

Савет за РР 
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самозапошљавање.  

Покрајина 

Министарства 

34. – 39. 

Обезбеђивање 

одговарајућих услова за рад 

у области културе 

Обуке за конкурисање за средства  Општина 

Министарство 

Покрајина 

После 43. 

Обезбеђивања одговарајуће 

медицинске опреме и 

уислова за рад 

специјалистичких служби 

Умрежавање АРОК-а, Савета за 

родну равноправност и туристичке 

организације 

 Општина 

Министарство 

Покрајина 

 

 

III група 

Циљеви постављени у 

Акционом плану за 

развој ОК 

Разрада активности са циљем укључивања жена у развојне 

приоритете општине Кула 

Радна група 

Мера/циљ Активност Ко спроводи Ко финансира 

1.4.1. 

Подстицање развоја 

руралних подручја 

Формирање Савета за рурални 

развој (мењање статута) 

Програм, мере 

Аграрни буџет 

Скупштина 

општине 

Савет за РР 

 Локална 

самоуправа 

 

2.3. 

Повећање туристичке 

понуде 

Повезивање са туристичком 

организацијом 

Конкурисање  

АРОК 

Туристичка 

организација 

Општина 

Министарство 

Покрајина 

 

 

2.1.  

Стварање институционалне 

подршке за развој 

предузетништва и МСП. 

Едукација 

Формирање Савета за родну 

равноправност 

Промовисање примера добре 

праксе 

АРОК 

НЗС 

Општина 

Министарство 

Покрајина 

 

1.1 

Унапређење сарадње 

локалне самоуправе и 

пољопривредних 

произвођача. 

Субвенције  Скупштина 

АРОК 

 

Општина 

Министарство 

Покрајина 

 

 

 

IV група 

Циљеви 

постављени у 

Акционом плану за 

развој ОК 

Разрада активности са циљем укључивања жена у развојне приоритете 

општине Кула 

Радна група 

Мера/циљ Активност Ко спроводи Ко финансира 

35. 

Култура. 

 

Културно уметнички програм (фолклор, 

плес, певање, позориште, тамбураши) 

посета музеју, галерији 

Изложбе  

Женске НВО 

МЗ 

Дом културе 

Општина 

МЗ 

Локална 

самоуправа 

Покрајина 

1.4.1 

Развој руралног 

подручја, 

самозапошљавање 

жена, одлив младих 

Дочек на етно салашу (кући) 

Посета изложби (стари ручни радови)-

продајног карактера 

Посета Цркви 

Ручак на салашу у етно кући 

Вожња фијакером, обилазак места и 

околине, радионице 

Туристичка 

организација 

Коњички клуб, 

Удружења ловаца, 

риболоваца 

Локална 

самоуправа 

Покрајина 

Министарство 

Донатори 



22  

 

Лов, риболов, вожња чамцем 

2.3. 

Туризам 

Формирање туристичке организације 

НВО регистроване за туристичке услуге 

Општина 

Месна заједница 

Локална 

самоуправа 

 

РАНГИРАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ЕКОНОМСКИ НАПРЕДАК 
 

Кроз родну анализу Акционог плана за развој општине Кула, издвојене су следеће области које 

по оцени радне групе пружају највеће могућности за повећање запошљавања и 

самозапошљавања жена: 

 

1.4.1. Подстицање развоја руралног подручја (издвојиле све 4 групе) 

3.5.    Туризам (издвојиле све 4 групе) 

2.3.    Културу ( издвојиле 3 групе) 

2.1.    Стварање институционалне подршке  (издвојиле 2 групе) 

 

Ове четри области су затим оцењене кроз четри критеријума: 

Хитно- у којој мери је важан временски распоред деловања у одабраној области, приоритети 

Битно-колика је важност деловања у одређеној области у односу на покретање развојних процеса 

Изводљивост-процена могућности за деловање у датим условима 

Брзина релизације-које су реалне могућности за почетак и брзину релизације активности у 

одабраној области 

 

ХИТНО  БИТНО  

1.4.1  

2.3.  

3.5. 

2.1. 

5 

5 

5 

5 

1.4.2  

2.4.  

3.5. 

2.1. 

5 

5 

5 

5 

ИЗВОДЉИВОСТ  БРЗИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1.4.3  

2.5.  

3.5. 

2.1. 

4 

3 

3 

4 

1.4.4  

2.6.  

3.5. 

2.1. 

4 

2 

2-1 

4 

 

Оцењено је да би се најбржи ефекти добили интензивним развојем руралних подручја 

и туризма. 

 

7. ЗАМИСЛИ БУДУЋНОСТ, ВИЗИЈА  

ВИЗИЈА  И ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА АКЦИОНИ ПЛАН 
 

 Израда ове стратегије мотивисана је сазнањима, принципима и вредностима које 

подразумевају да се економским оснаживањем жена истовремено подстиче развој заједнице и 

унапређује квалитет живота циљне групе. Веће ангажовање економског потенцијала жена 

доприноси повећању укупне створене вредности у економији општине Кула и тиме укупном 

економском расту.  

 Унапређење структуре и квалитета економских активности жена доприноси 

диверзификацији локалне економије и тиме подстиче развој. Истовремено, унапређење 

економске активности жена доприноси и већој родној равноправности и укупном побољшању 

квалитета њиховог живота и самим тим живота укупне заједнице. На тај начин се стварају услови 

за прекидање негативних циклуса као што су опадање економских активности, депопулација и 

сиромашење.  
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ЕЛЕМЕНТИ ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА  ИЗ РOДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ  

    
• јаке, запослене=пријављене, задовољне, здраве жене 

• родно сензибилисана локална самоуправа окренута интересима заједнице 

• значајно више жена са иницијативом, организаторки, спроводитељки иницијатива 

• родно сензитиван језик у пракси као стандард 

• високо развијена туристичка организација са председницом на челу 

• оснажене, информисане жене које себе заступају 

• квоте прате демографску слику и поштују се 

• родно буџетирање 

• активан Савет за родну равноправност састављен од: одборника/ца, представника/ца НВО, 

удружења предузетника/ца, експерата/ткиња за родну равноправност, запослених у општини 

Кула 

 

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ МОГУЋЕ БУДУЋНОСТИ 

Визија за побољшање положаја жена у општини Кула до 2016. год. : 

 

ВИЗИЈА 

Оснажене, информисане, образоване, запослене жене живе и делују у 

родно сензибилисаној општини Кула 
 

 

МИСИЈА 

Унапредити економски положај кроз креирање родно осетљивих 

политика и програма, унапређење знања, вештина и информисаности 

жена спровођење мера за олакшан приступ и располагање ресурсима; 

повећање нивоа и квалитета запослености жена; креирање амбијента 

за пуну партиципацију жена, промоцију иницијативе и потенцијала 

жена 

 

Вредности на којима почива Акциони план 
9
 

Стратегија за унапређење социо-економског положаја жена у општини Кула се темељи на 

вредностима као што су: 

Солидарност, базирана на пружању међусобне помоћи и повезаности ради имплементације 

основних циљева.  

Равноправност, која се заснива на постулату стварања једнаких могућности за све грађанке и 

грађане ради њиховог пуног учествовања у друштвеном животу.  

Поштовање женских људских права се надовезује на равноправност, узимајући у обзир 

неповољни положај жена у друштву. У том смислу, унапређење положаја жена је утемељено на 

                                                 
9
 Нацрт Стратегије за побољшање положаја сеоских жена у Војводини, UN Women, Секретаријат за рад,   

запошљавање и равноправност полова 
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ширем принципу остваривања људских права и остваривању неотуђивих права које би требало да 

имају сви чланови друштва.  

Одговорност, чији је основ у препознавању различитих друштвених проблема и развијања 

свести код свих друштвених актера о њиховим акцијама и последицама њиховог делања.  

Партиципативност, која подразумева пуно укључивање жена у процесе стратешког и развојног 

планирања и одлучивања. Партиципативност је посебно важна за процесе укључивања жена из 

руралних подручја јер се односи на њихово оснаживање у процесима креирања планова који се 

тичу њих лично.  

Очувању културне баштине, подразумева поштовање и бригу за универзално значајне културне 

разноликости и природна богатсва. 

Толеранција, која се ослања на међусобно уважавање, потенцирање дијалога, отвореност за 

комуникацију и слободу мишљења.  

Уважавање различитости је засновано на међусобном поштовању различитих културних, 

религијских, националних, политичких али и индивидуалних особина.  

Заштита животне средине се базира на напорима ка одрживом управљању и очувању 

природних ресурса, природне равнотеже и квалитета природних вредност. 

Одрживи развој је заснован на принципу да развој треба да буде инклузиван и задовољи 

друштвене и економске изазове садашње и будуће генерације, али и да истовремено очува 

природне ресурсе.  
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СЕКЦИЈА IV. 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН-МАТРИКС 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКЦИОНОГ ПЛАНА  
 

• Основни циљ израде АКЦИОНОГ ПЛАНА је да се допринесе побољшању 

животног стандарда жена кроз активно и равноправно учешће у планирању 

и спровођењу развојних процеса у општини Кула. 

 

• АКЦИОНИ ПЛАН дефинише правце деловање и приоритете који ће у 

планираном периоду допринети да се у развоју општине Кула примене 

принципи једанких могућности и родне равноправности сходно законским 

обавезама и националним стратешким приоритетима у овој области. 

 

• АКЦИОНИМ ПЛАНОМ се дефинишу циљеви, мере и активности који ће 

допринети побољшању социо-економског положаја жена у општини Кула. 

 

• Сврха АКЦИОНОГ ПЛАНА је равноправно, програмско укључивање женских 

економских иницијатива, знања, потенцијала и радних ресурса у локалне 

планове развоја, односно у буџет и пројектно финансирање. 

 

• Период примене од 2012. године до 2016. године 

 

У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ИДЕНТИФИКОВАНИ СУ СЛЕДЕЋИ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ПРИМЕНУ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ КУЛА: 

 
1. Економско оснаживање жена на бази постојећих ресурса и потенцијала,у оквиру  

 стратегије развоја општине Кула. 
 

2. Унапређење социо-економског положаја жена у општини Кула, кроз образовање  

 и информисање у функцији  развоја. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

РАЗРАДА АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ОВИХ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ДАТА ЈЕ 

У ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ, ОДНОСНУ ПОСЕБНОМ МАТРИКСУ.



26  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-ЕКОНOМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У 

ОПШТИНИ КУЛА 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 МАТРИКС 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ОПШТИНИ КУЛА 
 

1. Економско оснаживање жена на бази 

    постојећих ресурса и потенцијала у оквиру   

    Стратегије одрживог развоја општине Кула. 

ИНДИКАТОР  2016. год. 

% повећања запошљавања жена 

% повећања броја жена које су иницирале и регистровале самозапошљавање  

% повећања броја жена на руководећим радним местима (приватно/јавно) 
 

2. Унапређење социо-економског положаја жена у  

    општини Кула, кроз образовање иинформисање у  

    функцији развоја. 

ИНДИКАТОР 2016 

% повећања обука организованих са циљем доприноса социо-економском положају 

жена и бољем разумевању принципа родне равноправности 

 

Идентификовани стратешки циљеви су резултат рада сталне радне групе и експертског тима и заснивају се на родној анализи Стратегије 

одрживог развоја општине Кула и посебно на анализи Акционог плана општине Кула. 

Сврха оваквог приступа је да се специфични циљеви мере и активности, које су идентификоване као реалне могућности за побољшање социо-

економског положаја жена, у највећој могућој мери повежу са већ усвојеним приоритетима у развоју општине Кула.На тај начин се указује на 

чињеницу да укључивање женских ресурса у локално планирање обогаћује потенцијале развоја и истовремено доприноси увођењу принципа 

родне равноправности у управљање локалном заједницом.  

Стратешки циљеви за побољшање положаја жена у општини Кула, везују се следеће приоритете усвојене у Акционом плану развоја општине 

Кула: 

  2. ПРИОРИТЕТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

                                       3. ПРИОРИТЕТ:  ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 
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СТРУКТУРА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

ВИЗИЈА:

СИГУРНО И ТОПЛО У СРЦУ БАЧКЕ

1. ПРИОРИТЕТ : 

ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИВОТНА 
СРЕДИНА

1.1. Развијена и изграђена 
саобраћајна и комунална 
инфраструктура која 

задовољава потребе грађана и 
привреде.

1.2. Уређена инфраструктура за 
водоснабдевање, сакупљање и 
одвођење атмосферских и 

одпадних вода 

1.3. Еколошки свесни  грађани 
и изграђена инфраструктура за 

управљање отпадом

СТРУКТУРА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЛА, ПОГЛЕД ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

СИГУРНО И ТОПЛО У СРЦУ БАЧКЕ

2. ПРИОРИТЕТ: 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2.1. Допринос расту животног стандарда 
становника општине Кула чији је извор 

прихода директно или индиректно везан 
за пољопривреду

2.2. Побољшање економске климе  за
развој привреде, пољопривреде, туризма

и МСПП и подршке за запошљавање

2.3.Смањење загађења и повећање 
енергетске ефикасности 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

3.1.

3.2.  

3.3. 
бољи и квалитетнији културни живот 

3.4.
територији 

3.5. 

ВИЗИЈА ИЗ ЖЕНСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ:

ОСНАЖЕНЕ, ИНФОРМИСАНЕ
ЖЕНЕ ЖИВЕ И ДЕЛУЈУ У РОДНО СЕНЗИБИЛИСАНОЈ 

ОПШТИНИ КУЛА

ОПШТИНЕ КУЛА, ПОГЛЕД ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

 

3. ПРИОРИТЕТ: 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

3.1. Унапређење нивоа учешћа 
грађана на локалном нивоу

3.2.  Унапређење квалитета пружања
здравствених услуга 

3. Обезбедити адекватне услове за 
бољи и квалитетнији културни живот 

у локалној заједници

4. Омасовити и развити спорт на 
територији целе општине Кула

3.5. Унапредити квалитет социјалне 
заштите

ВИЗИЈА ИЗ ЖЕНСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ:

ИНФОРМИСАНЕ, ОБРАЗОВАНЕ, ЗАПОСЛЕНЕ 
ЖИВЕ И ДЕЛУЈУ У РОДНО СЕНЗИБИЛИСАНОЈ 

ОПШТИНИ КУЛА
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ СОЦИО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ОПШТИНИ КУЛА (АППСЕПЖ) 

 
Општина Кула Стратегија одрживог развоја Акциони план 2012 – 2016. год. 

О.К.  2. ПРИОРИТЕТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Стратешки циљ: 

 

АППСЕПЖ 

 

2. Економско 

оснаживање жена 

на бази постојећих 

ресурса и 

потенцијала у 

оквиру стратегије 

одрживог  

развоја Општине 

Кула. 

Индикатор 2016. 

год. 

% повећања 

запошљавања 

жена 

% повећања броја 

жена које су 

иницирале и 

регистровале 

самозапошљавање  

% повећања броја 

жена на 

руководећим 

радним местима 

(приватно/јавно) 

О.К.   Стратешки циљ 2.1.: Допринос расту животног стандарда становника општине Кула чији је извор прихода 

директно или индиректно везан за пољопривреду 

Специфични циљ 2.1.1.: Унапређење сарадње лок. самоуправе и пољопривредних произвођача кроз увођење институционалне 

подршке и ефикасније искоришћење фондова у области пољопривреде годишње до 2020. године 

Индикатор: Просечна бруто зарада по запосленом у области  пољопривреде 

Специфични циљ 2.1.2.: Повећање просечног годишњег прихода по пољопривредном газдинству за 10% на територији општине Кула у 

периоду 2012-2014. године 

Индикатор : Број регистрованих пољопривредних газдинстава 

Специфични циљ 2.1.3.: Повећање броја инвестиција за увођење нових технологија у пољопривредној производњи 

Индикатор: Површина земљишта под органском производњом (у hа) 

Специфични циљ 2.1.4.: Подстицање развоја руралних подручја, побољшање положаја жена и спречавање одлива младих уз програме 

самозапошљавања у пољопривреди 

Индикатор: Број општинских инвестиција у развој руралних подручја на годишњем нивоу 

Озн. Општина 

Кула 

Пројекти  

Акциони план ПСЕПЖ ОК 

Активности/мере 

Реализација Потребна 

средства 

у EUR 

Извор 

финансирања 

Индикатор  

(2.1.1.) Унапређење 

развоја 

пољопривред

е и села кроз 

оснивање 

центра за 

рурални 

развој 

Едукација 

пољопривредника/ца за 

увођење стандарда у 

производњи и преради 

Средња стручна 

школа Црвенка 

Савет за РР ОК 

НВО 

Експерти 

Агенција за развој 

ОК 

90.000 Мин. 

пољoпривреде 

Покр. 

секретаријат за 

пољопривреду 

IPA програми 

BCIF 

Израђени план едукације  

Број, трајање и квалитет и 

разноврсност обуке 

Број учесница  

Број нових излазака на 

тржиште 

Број новорегистрованих 

агробизниса на жене 

Рок:  

2016. год. 

О.К. Стратешки циљ 2.2.: Побољшање економске климе за развој привреде, пољопривреде, туризма и МСПП и подршке за 

запошљавање 

Специфични циљ 2.2.1.: Стварање институционалне подршке за развој предузетништва и МСП 

Индикатор: Број регистрованих привредних субјеката на 1000 становника 
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Специфични циљ 2.2.2.: Повећање туристичке понуде са нагласком на развој сеоског, бањског и наутичког туризма 

Индикатори: Број кревета-смештајни капацитети, број туриста, број ноћења, Приход од боравишних такси у РСД 

 Пчеларством до 

биодиверзитета 

Укључивање жена у 

пчеларство путем 

едукације и инфомисања  

Примери добре праксе, 

изложбе 

Формирање базе података 

Савет за РР ОК 

НВО 

АРОК 

 

10.000 EU, IPA 

Фондови 

Мин. за рад 

Мин. за ЗЖС 

Покр. 

секретаријат за 

Лок. 

самоуправу 

Број нових пчеларки 

Број одржаних 

манифестација 

Формирана база података  

% повећања производње 

меда , % профита 

Рок: 

2013. 

год. 

 

(2.2.

2) 

Кухиња за 

традицију 

Израда гастрономске 

мапе, 

Укључивање младих у 

прикупљање старих 

рецепата јачањем 

волонтаризмa 

Економ. школа 

Кула 

Савет за РР ОК 

Лок. самоуправа 

НВО 

АРОК 

50. 000 EU, IPA 

Фондови 

Израђена Гастро мапа ОК 

Број укључених жена 

Број прикупљених рецепата 

Број волонтера/ки 

 

Рок: 

2016. 

год. 

 Сарадњом до ЛЕР 

Подршка само-

запошљавању 

жена 

Женско 

предузетништво 

у граду и на селу 

Едукације жена о 

могућностима 

самозапошљавања жена 

Едукација за започињање 

малог бизниса 

Едукација предузетница на 

средњем и вишем нивоу 

Финансијски менторинг, 

Консалтинг, инфомисање о 

могућностима, субвенције, 

кредити,пројектно 

финасирање 

Удружење 

предузетника/ца 

Савет за РР ОК 

АРОК  

Лок. самоуправа 

30.000 IPA фондови 

Мин. 

економије 

Покр. 

секретаријат 

SIEPA  

Израђен и усвојен програм 

подршке 

Број учесница, број врста , 

трајање тренинга  

Број менторинга 

Број укључених 

предузетница 

% повећања броја 

предузетница  

Број новозапослених жена 

 

Рок: 

2013. 

год. 

 Јачање Промоција, пласман Лок.самоуправа 10.000 IPA фондови Број маркетиншких акција  
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партнерства 

приватног и 

цивилног сектора 

у циљу подизања 

локлане 

конкурентности 

маркетиншко 

истраживање и излазак на 

савремено етно тржиште 

Мапирање и подршка 

регистрацији производа са 

географским пореклом и 

брендирање производа 

Укључивање женских 

организација 

Савет за РР ОК 

Агенција за развој 

ОК 

НВО 

Рок: 

2015. 

год. 

Министарства 

Покр. 

Секретаријат за 

рад 

Број регистрованих 

производа и брендова,  

са посебним освртом на 

укључивање производа 

жена  

Број укључених женских 

организација 

 

 

 

Подршка 

афирмацији жена 

на локалном 

нивоу 

Сарадња са цивилним 

сектором, посебно са 

женским организацијама 

Подршка удруживању 

жена 

Информисање и едукација 

о могућностима за 

укључивање жена у 

локални развој, анализа 

потенцијала  

Савет за РР ОК 

АРОК ОК 

Лок. Самоуправа 

Месне заједнице 

НВО 

10.000 Мин. за рад 

Покр. 

секретаријат за 

рад, 

запошљавање 

и 

равноправност 

полова 

IPA фондови 

Број и садржај 

афирмативних акција 

Број укључених женских 

организација  

 

Рок: 

2014. 

год. 

 Унапређење 

културних и 

туристичких 

манифестација 

Планирање и спровођење 

програма едукације за 

жене у следећим 

тематским областима : 

• Туризам, могућност за 

економску независнот 

• Очување аутентичних 

домаћих знања, 

производа и услуга  

• Значај и могућности за 

укључивања жена у 

локалне и друге 

манифестације  

Савет за РР ОК 

НВО 

Агенција за развој 

ОК 

 

10.000 EU 

IPA фондови 

Мин. Ек. 

Мин. ЖС 

Мин. 

Омладине  

Покр. 

секретаријати 

Лок. 

самоуправа 

 

Издрађена мапа туристичких 

локалитета и културних 

манифестација ОК са 

укљученом женском 

перспективом 

Број, врста и трајање 

едукације 

Број учесница едукација 

Резултати едукација 

Нове идеје 

% повећања женских 

иницијатива у туризму 

 

Рок: 

2014. 

год. 



31  

 

 
Општина Кула Стратегија одрживог развоја Акциони план 2012 – 2016. год. 

О.К.  3. ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

                     

Стратешки циљ: 

 

АППСЕПЖ 

 

Унапређење 

социо-економског 

положаја жена у 

општини Кула кроз 

образовање и 

информисање у 

функцији  развоја. 

 

Индикатор 2016. 

год. 

 

% повећања обука 

организованих са 

циљем доприноса 

социо-економском 

положају жена 

бољем разумевању 

принципа родне 

равноправности 

 

 

 

 

 

 

О.К. Стратешки циљ 3.1.: Унапређење партиципативног нивоа учешћа грађана на локалном нивоу 

Специфични циљ 3.1.1.: Унапређење учешћа грађана у одлучивању на локалном нивоу, примене принципа једнаких могућности, родне 

равноправности и заштита права маргинализованих , друштвених  група. 

Индикатор: 

Број регистрованих НВО које се баве питањима родне равноправности 

Број састанака савета за родну равноправност 

Озн. Општина 

Кула 

Пројекти 

Акциони план ПСЕПЖ ОК 

Активности/мере 

реализација Потребна 

средства у 

EUR и Рок 

Извор 

финансирања 

Индикатор  

(3.1.1) Увођење 

родно 

сензитивног 

језика 

Организовање едукације о РР за 

управну структуру и особље 

локалне самоуправе Кула 

Уродњавања тела и свих 

локалних докумената 

Промоција РР на сајту општине 

Кула 

Савет за РР ОК 

Омбудсман 

Агенција 

 за развој ОК 

Лок. самоуправа 

НВО 

10.000 Мин. за рад 

Покр. 

серетаријат за 

рад 

Донатори 

Лок. 

Самоуправа 

BCIF 

Број и квалитет едукација 

Број и разноврсност 

учесника/ца 

Број подржаних 

иницијатива  

Издвојена средства за 

рад Савета за РР 

Број величина и и 

квалитет прилога на сајту 

Рок:  

2015. год. 

 Азбука 

женских 

занимања 

Едукација о важности 

економског оснаживања жена 

Едукација о родној 

равноправности за НВО, 

професионална удружења, јавна 

предузећа и остале приватне и 

јавне структуре 

Мапирање ресурса жена на 

територији општине Кула 

Промоција идентификованих 

потенцијала 

Идентификовање и промоција 

Лок. самоурава 

НВО 

Савет за РР ОК 

Агенција за развој 

ОК 

10.000 

 

Рок:  

2013. год. 

Мин. за рад 

Покр. 

секретаријат за 

рад 

BCIF 

Број, разноврсност и 

квалитет едукација 

Број и разноврснот 

учесника/ца 

Спроведено мапирање 

Број и квалитет 

промоција 

Број идентификованих и 

представљених примера 

добре праксе 
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добрих пракси 

 Жене у 

акцији 

Подршка умрежавању женских 

организација и повезивању са 

приватним и цивилним 

сектором у региону 

Савет за РР ОК 

Агенција за развој 

ОК 

НВО 

Лок. самоуправа 

5.000 Мин. 

Економије 

Покр. 

Секретаријат за 

рад 

Лок. сам. 

BCIF 

Број партнерстава 

Број активних  удужења 

жена 

Број одржаних 

манифестација 

Економска добит 

Рок:  

2012. год. 

 Јачање 

положаја 

жена на селу 

 

Едукација о правима жена и 

родној равноправности 

Кампање, промоције 

Укључивање жена у одлучивање 

о локалном развоју (LEADER, EU) 

Савет за РР ОК 

Агенција за развој 

ОК 

НВО 

10.000 

 

Мин. за рад 

Покр. 

секретаријат за 

рад 

BCIF 

 

Број едукација и учесница 

Број кампања и 

промоција Рок:  

2014. год. 

 

  Едукација о 

родној 

равноправно

сти у 

средњим 

школама 

 

Едукација о родној 

равноправности у сеоским МЗ 

Организовање округлог стола 

представника институција 

(Завод за равноправност полова, 

Омбудсман, Покрајински 

секретаријат за равноправност 

полова) и представника ђачких 

парламената 

Радионице у циљу подизања 

свести о значају РР 

Савет за РР ОК 

Омбудсман 

Агенција за развој 

ОК 

НВО 

Економска школа 

10.000 Мин. за рад 

Покр. 

секретаријат за 

рад 

IPA фондови 

Број укључених  

школа и ученика 

Број едукација Рok: 

2013. год. 

Општина Кула Стратегија одрживог развоја Акциони план 2012 – 2016. год. 

О.К.  3. ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

                     

Стратешки циљ: 

 

АППСЕПЖ 

 

Унапређење 

О.К. Стратешки циљ 3.2.: Унапређење квалитета пружања здравствених услуга 

Специфични циљ 3.2.1.: Промовисање здравих стилова живота и превентивне здравствене заштите кроз повећану ангажованост 

здравствених радника на едукацији и информисању становништва. 

Индикатори: Број прегледа 

                           Број жена са дијагнозом  

Озн. Општина Кула Акциони план реализација Потребна Извор финансирања Индикатор  
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социо-

економског 

положаја жена у 

општини Кула 

кроз образовање 

и информисање 

у функцији 

развоја. 

 

Пројекти 

 

ПСЕПЖ ОК 

Активности/мере 

средства 

у EUR и 

Рок 

(3.2.1.) Развој програма превентивне 

заштите и организовање 

кампање за заштиту свих 

видова репродуктивног 

здравља жена са посебним 

освртом на учешће сеоских 

жена 

Информисање 

прегледи 

кампање 

(брошуре, флајери) 

Едукације 

Савет за РР ОК 

Дом здравља Кула 

Лок. самоуправа 

20.000 IPA фондови 

Мин. здравља 

Покр. секретаријат 

за социјалну 

заштиту 

Лок. самоуправа 

 

Број прегледа 

Број, врста и 

трајање едукације 

Број учесница 

Број програма 

Рок: 

2014. год. 

Општина Кула Стратегија одрживог развоја Акциони план 2012 – 2016. год. 

О.К. 3. ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

                     

Стратешки циљ: 

 

АППСЕПЖ 

 

Унапређење 

социо-

економског 

положаја жена у 

општини Кула 

кроз образовање 

и информисање 

у функцији 

развоја. 

 

O.K. Стратешки циљ 3.3.: Обезбедити адекватне услове за бољи и квалитетнији културни живот у локалној заједници 

Специфични циљ 3.3.1.:  Побољшање услове за развој културног стваралаштва 

Индикатори: Број жена у области културе  

                           Број радионица, изложби  

Озн. Општина 

Кула 

Пројекти 

 

Акциони план ПСЕПЖ ОК 

Активности/мере 

реализација Потребна 

средства 

у EUР и 

Рок 

Извор финансирања Индикатор  

(3.3.1.) Очување и 

осавремењи

вање 

традиције 

Едукација о очувању 

традиционалних вештина и знања и 

могућностима осавремењавања 

истих 

Пренос знања између генерација 

Едукација о коришћењу мотива и 

техника у формирању производа за 

савремено тржиште 

Дизајн, паковање, промоција 

Савет за РР ОК 

НВО 

Агенција за развој 

ОК 

Месне заједнице 

 

20.000 IPA програми 

Мин. за рад 

Покр. секретаријат 

за рад 

BCIF 

Број едукација и 

учесица/ка 

Однос младих и 

старијих ( у %) 

Број успешно 

остварених 

иницијатива 

Излазак на 

тржиште 

Рok: 

2015. год.  

 

 

 

 



34  

 

Општина Кула Стратегија одрживог развоја Акциони план 2012 – 2016. год. 

О.К. 3. ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

                     

Стратешки циљ: 

 

АППСЕПЖ 

 

Унапређење 

социо-

економског 

положаја жена у 

општини Кула 

кроз образовање 

и информисање 

у функцији 

развоја. 

 

 

O.K.   Стратешки циљ 3.4.:  Омасовити и развити спорт на територији општине Кула 

Специфични циљ 3.4.1.: Унапређење квалитета спортских активности за ученике основних и средњих школа и жене на територији 

општине Кула 

Индикатори: Број женских група у свим спортовима 

                           Број промоција здравог начина живота и важности бављења спортом 

Озн. Општина 

Кула 

Пројекти 

 

Акциони план ПСЕПЖ ОК 

Активности/мере 

реализација Потребна 

средства у 

EUР и Рок 

Извор 

финансирања 

Индикатор  

(3.4.1.) Анимирање 

девојчица и 

жена за 

укључивање 

у спорт и 

рекреацију 

Промоција здравог начина живота и развијање 

спортског духа 

Презентација примера добре праксе 

Трибина са представницима Центра за спорт, 

туризам и омладину, представницима школа 

Анкетирање девојчица и дечака о сазнањима, 

могућностима и жељама  за бављење спотром 

Родна статистика 

Ангажовање професора за организовање ван-

наставних активности 

Лок. 

Самоуправа 

Спортски 

клубови 

Школе 

 

 

10.000 Мин. спорта и 

омладине 

Покр. 

секретаријат 

за спорт и 

омладину 

 

 

Број 

спортисткиња 

Број спортиста 

Родна 

статистика 

Број примера 

добре праксе 

Рok:  

2016.год. 

 

Општина Кула Стратегија одрживог развоја Акциони план 2012 – 2016. год. 

О.К.  3. ПРИОРИТЕТ: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

Стратешки циљ: 

 

АППСЕПЖ 

 

Унапређење 

социо-

економског 

положаја жена у 

општини Кула 

О.К. Стратешки циљ 3.5.: Унапредити квалитет социјалне заштите 

Специфични циљ 3.5.1.: Унапредјење социо-економског положаја маргинализованих категорија (ромкиње, самохране мајке, жене са 

инвалидитетом)  

Индикатори: 

Озн. Општина Кула 

Пројекти 

 

Акциони план ПСЕПЖ ОК 

Активности/мере 

реализација Потребна 

средства у 

EUР и Рок 

Извор 

финансирања 

Индикатор  

(3.5.1.) Формирање 

базе података 

Састанци са представницима Центра за 

социјални рад, НВО 

Центар за 

социјални 

18.000 Мин. за 

социјалну 

Број састанака  

Број учесника 
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кроз образовање 

и информисање 

у функцији  

развоја 

 

жена у 

маргиналиаз 

категоријама  

Радионица са корисницима услуга Центра 

Интервјуи, анкете корисника и потенцијалних 

корисника 

Унос и ажурирање података 

Родна статистика 

рад 

НВО 

Савет за РР 

Друштвене 

делатности 

Рок: 

2015. год. 

политику 

Покр. 

секретаријат 

Донатори 

Број 

анкетираних 

Број корисника 

 

 

 

 


