
(„Службени лист општине Мајданпек“ број 17/2011) 
 
РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И 
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК 
 
На основу Истраживања о проблемима и потребама жена на територији општине Мајданпек и 
идентификованих приоритета и у складу са Националном стратегијом за унапређење положаја жена и 
Акционим планом за спровођење Националне стратегије, радна група утврдила је области деловања -  
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН  
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЖЕНА  

У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК 

То су: 
 
1. ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ 
 
2. ПОБОЉШАЊЕ ЗДРАВЉА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ 

ПОЛИТИЦИ 
 
3. ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ   
 
4. ПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ СВИХ ВИДОВА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

СВЕОБУХВАТНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА  
 
5. ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЖЕНА У ПРОЦЕСИМА ОДЛУЧИВАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 

ПОЛОВА 

 
 

 
1. ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА 

 

 
 

2. ПОБОЉШАЊЕ ЗДРАВЉА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ПОЛИТИЦИ 

 
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИНДИКАТОРИ РОК ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
Заштита и 
унапређење 
здравља 
жена 

2.1 Едукација  жена у сеоским 
домаћинствима о мерама 
здравствене заштите 

Локална самоуправа, 
Дом здравља, медији, 
Месне заједнице, 
удружења грађана 

- Број спроведених 
едукација 
- Број едукованих 
жена 

2012 / 
континуирано 

Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

2.2 Организовани 
мамографски и гинеколошки 
прегледи за жене (посебно за 
ризичне групе) 

Локална самоуправа, 
Дом здравља, медији, 
Месне заједнице 

- Доступност 
здравствених услуга  
у сеоским 
срединама 
- Отворена 
саветовалишта 
- Број прегледаних 
жена  

2012 / 
континуирано 

Буџет општине 
Мајданпек 

2.3 Организовати кампању Комисија за родну -Организована 2012 / Буџет општине 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ РОК ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Равноправни 
приступ 
жена и 
мушкараца 
економским 
ресурсима и 
стварање 
једнаких 
могућности 
за њихово 
коришћење 

1.1 Спровођење програма 
Националне службе за 
запошљавање 

Националана служба 
за запошљавање 

Број полазница на 
програмима  

2012 -  
2016 

Буџет општине 
Мајданпек, Буџет 
Републике Србије 

1.2 Доношење ЛАП-а за 
запошљавање 

Локална самоуправа Усвојен план 2012 Нису потребна 
посебна средства 

1.3 Формирање базе 
података о женском 
предузетништву у циљу 
подстицања предузетништва 
код девојака, младих 
жена,самохраних мајки, жена 
са сеоског подручја, 
жена са инвалидитетом; 

Националана служба 
за запошљавање, 
Центар за социјални 
рад, НВО 

- Одржани семинари 
- Обележен 
Међународни 
дан жена предузетница 
- Штампање упутстава 
за 
лакше започињање 
предузетвиштва 

 
 
2012 - 
2014 

 
 
Буџет општине 
Мајданпек 

1.4 Вођење статистике и 
помоћ у решавању радних 
спорова у којима су претежно 
заинтересоване странке 
жене 

Основни суд 
Неготин, УГ „Ресурс 
центар“, Правна 
клиника 
Универзитета 
УНИОН 

- Публикација 
- Број спорова 
- Број пружених 
правних савета 

 
2012 - 
2013 

Средства УСАИД-
а, пројекат 
„Атрактивно радно 
место за све“. 



поводом Међународног дана 
здравља 7. априла у циљу 
упознавања са правима 
пацијената, посебно 
информисање о примарној 
здравственој заштити на селу 

равноправност, Дом 
здравља 

кампања 
-Одржане трибуне 
на 
сеоском подручју 

континуирано Мајданпек, 
средства 
донатора 

2.4 Едукација ученика/ца и 
студената/киња на 
тему репродуктивног здравља 

Дом здравља, 
Канцеларија за 
младе, школе, ђачки 
парламенти, 
удружења грађана 

- Одржане 
радионице, 
- предавања, 
- број обухваћених 
полазника/ца, 
- Штампање 
пропагандног 
материјала 

 
 
2012 - 2014 

 
 
Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

 
 

 
3. ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИНДИКАТОРИ РОК ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
Постизање 
равноправности 
полова у 
области 
образовања 

3.1 Трибине по месним 
заједницама са циљем 
едуковања жена о њиховим 
правима и предностима које 
пружа образовање 

Локална самоуправа, 
медији, Месне 
заједнице, Комисија 
за родну 
равноправност, 
удружења грађана 

- Број одржаних 
трибина 
- Број учесника 

2013-
2015 

Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

3.2 Организовање семинара 
ради превазилажења родних 
стереотипа приликом избора 
професионалне оријентације и 
занимања 

Локална самоуправа, 
Комисија за родну 
равноправност, 
медији, Месне 
заједнице 

- Број одржаних 
семинара 
- Број учесника 

2013-
2015 

Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

3.3 Организовање вечерњих 
школа у већ постојећим 
институцијама , организовањем 
наставника који имају мањак 
фонда часова  

Локална самоуправа, 
школе, медији 

-Број полазница 2012-
2014 

Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

3.4 Израда кодекса 
понашања према 
стандардима родне 
равноправности 

Локална самоуправа, 
школе, удружења 
грађана 
 

 

- Израђен кодекс  
2013 

 
 
Буџет општине 
Мајданпек 

3.5 Обезбеђивање програма 
стипендирања 

 

Локална самоуправа, 
школе 

- Број стипендија  
2013-
2014 

 

 
Буџет општине 
Мајданпек 

3.6 Организовати и спровести 
најмање једном 
годишње оспособљавање за 
коришћење информационих 
технологија, за жене, а 
посебно за жене на селу 

Локална самоуправа, 
Комисија за родну 
равноправност, 
удружења грађана 

-Број одржаних 
обука 
-Број полазница 
-Уручени сертфикати 
 

 
2012-
2016 

Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

 
 
 
 

4. ПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ СВИХ ВИДОВА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  
СВЕОБУХВАТНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА 

 
 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ИНДИКАТОРИ РОК ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

Елиминис-
ње свих 
облика 
насиља над 
женама и 
девојчицама
 
 

4.1 Стварање мобилних тимова 
састављених од особа 
запослених у институцијама које 
пружају услуге жртвама насиља 
на локалном нивоу 

Локална самоуправа, 
Дом здравља, Центар 
за социјални рад, 
Полицијска станица, 
удружења грађана 

- Број интервенција континуирано Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

4.2 Формирање СОС линије и 
институционализација исте 

Локална самоуправа, 
Дом здравља, Центар 
за социјални рад, 
удружења грађана 

- Број пријава континуирано Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

4.3 Спровођење редовног 
обавештавања јавности о 
систему заштите жена ради 
информисаности жена о 
њиховим правима и 
успостављања поверења у 
институције заштите  

Комисија за родну 
равноправност, 
Центар за социјални 
рад, медији, 
удружења грађана 

-Организована 
кампања 
-Одржане трибуне на 
сеоском подручју 
- Број емисија на 
локалним 
 медијима 

континуирано Буџет општине 
Мајданпек 



4.4 Организовати најмање 
једном годишње радионице или 
предавање о ненасилној 
комуникацији за ђаке основних и 
средњих школа 

Дом здравља, 
Канцеларија за 
младе, школе, ђачки 
парламенти, 
удружења грађана                                                                                        

- Одржане 
радионице, 
- предавања, 
- број обухваћених 
полазника/ца, 
- Штампање 
пропагандног 
материјала 

 
 
2012 - 2015 

 
 
Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

4.5 Створити услове и 
припремити се за 
организовање бесплатне правне 
и психолошке 
помоћи за жртве насиља у 
породици 

Локална самоуправа, 
Центар за социјални 
рад, медији, 
удружења грађана 

- Број жена које су 
затражиле  
стручну помоћ 

 
2012-2015 

Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

 
 
 

5. ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЖЕНА У ПРОЦЕСИМА ОДЛУЧИВАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ 
РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА 

 
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИНДИКАТОРИ РОК ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
Равноправно 
учешће жена 
и мушкараца 
на свим 
нивоима 
одлучивања  

5.1 Урадити предлог измена 
Пословника скупштине општине 
и Статута месних заједница у 
вези са избором заменика/ца 
који треба да је супротног пола 
од председника/це а у случају 
избора више 
подпредседавајућих критеријум 
30 % мање заступљеног пола 
треба бити испоштован. Исти 
критеријум треба бити 
испоштован и у избору 
општинских већа и одбора. 

Локална самоуправа, 
Месне заједнице 

- Број предложених 
измена. 
- Број прихваћених 
измена. 
 

2012 Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

5.2 Израда смерница за 
политичке странке, синдикате и 
удружења послодаваца за 
израду плана деловања и 
посебних мера за подстицање и 
унапређење равномерне 
заступљености жена и 
мушкараца у органима странке, 
и приликом кандидовања за 
изборе одборника, као и за 
изборе у синдикатима и 
удружењима послодаваца 

Одбори политичких 
странака, удружења 
послодаваца, 
синдикати 

- Постојање планова 
деловања и посебних 
мера за подстицање 
и унапређење 
равномерне 
заступљености жена 
и мушкараца у 
органима  политчких 
странака, синдиката и 
синдикалних 
удружења 

2012-2013 Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

5.3 Одржавање семинара о 
смерницама за доносиоце 
одлука у политичким 
странкама, синдикатима, 
удружењима послодаваца и 
смерницама за израду плана 
деловања  

Комисија за родну 
равноправност, 
Одбори политичких 
странака, удружења 
послодаваца, 
синдикати, удружења 
грађана 

- Одржана три 
семинара у обе 
градске средине 

2012-2014 Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

5.4 Одржавање семинара за 
жене из политичких странака у 
вези смерница за доносиоце 
одлука и смерница за израду 
плана деловања  

Комисија за родну 
равноправност, 
Форуми жена у 
политичким 
странкама, 
синдикати, удружења 
грађана 

- Број одржаних 
семинара. 
- Број жена у 
извршним органима 
политичких странака. 

 
 
2012 - 
2014 

 
 
Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

5.5 Спровести истраживање са 
циљем утврђивања података о 
женама из двоструко 
дискриминисаних група (колико 
их има, где живе, социјална 
карта и сл.)  
 

Комисија за родну 
равноправност, 
Месне заједнице, 
Центар за социјални 
рад, удружења 
грaђана. 

- Спроведено 
истраживање и 
урађен документ  

2012 Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

5.6. Унапредити капацитете 
општинске Комисије за 
равноправност полова за 
адекватно решавање проблема 
родне неравноправности 

Комисија за родну 
равноправност, 
удружења грђана. 

Број обука, Одлука о 
изменама и допунама 
Одлуке о формирању 
Комисије за 
равноправност 
полова.  

2012 Буџет општине 
Мајданпек, 
средства 
донатора 

 

 

 


	5. ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЖЕНА У ПРОЦЕСИМА ОДЛУЧИВАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
	5. ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЖЕНА У ПРОЦЕСИМА ОДЛУЧИВАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА

