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УВОД
Родна равноправност подразумева да жене и мушкарци имају једнаке могућности, права и
обавезе у свом друштвеном, професионалном и породичном окружењу. Родна
равноправност је услов одрживог развоја с циљем да грађанке и грађани живе у срећнијем
и модернијем друштву у коме и жене и мушкарци имају једнак приступ ресурсима и
једнако располажу оствареним резултатима , односно где је однос моћи изједначен.
Акциони план за родну равноправност заснива се на препорукама и закључцима за
унапређење положаја жена и родне равноправности у општини Смедеревска Паланка у
складу са Извештајем о проблемима и потребама жена.

Устав Републике Србије усвојен 2006. Године( Службени гласник даје законски основ за
увођење и уређивање родне равноправности у Србији и установљава равноправност
полова као основно уставно начело. Уставом је утврђена обавеза државе да јемчи
равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности (члан 15
Устава Републике Србије), а уведено је и начело забране дискриминације, између осталог,
и дискриминације на основу пола (члан 21 Устава РС) . У Србији делују и покрајински
механизми за родну равноправност (Одбор за равноправност полова Скупштине АП
Војводине, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и
равноправност полова, Покрајински завод за равноправност полова, Покрајински
заштитник грађана — омбудсман за равноправност), као и локални механизми, чије је
оснивање, усвајањем Закона о равноправности полова из 2009. године, постало обавеза
локалних самоуправа. Редовно и свеобухватно праћење и приказивање родно осетљивих
података омогућава сагледавање стања у друштву у погледу родне дискриминације,
односно утврђивање да ли постоји неравноправност између жена и мушкараца. Оно такође
омогућава креирање, планирање и спровођење политика које су усмерене на отклањање
неједнакости и унапређење положаја дискриминисаних група или појединаца.
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1. ПРАВНИ ОКВИР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

1.1 Међународна правна регулатива
Република Србија је , као чланица УН , Савета Европе и других међународних
организација, потписница низа међународних докумената који се односе на права жена
и родну равноправност , међу којима се истичу:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Универзална декларација о људским правима (1948. год).
Конвенције о политичким правимна жена (1952.год) ,
Конвенција о грађанском и политичким правима (1966.године ) ,
Конвенција о економским , социјалним и културним правима ( 1966. године)
Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW-1979.год)
Пекиншка декларација и платформа за акцију (1995.год.).
Декларације о заштити жена и деце у случајевима опасности и оружаног сукоба
(1974.год. )
Декларација о елимнинацији злостављања жена(1993.год.).
Универзална декларација о демократији (1997.год. ),
Резолуција Савета безбедности УН БР. 1325(2000.ГОД.)
Миленијумска делкларација УН (2000.год.),
Инстанбулска конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици (2011.год.).

Савет европских општина и региона (CEMR) усвојио је 2006.године Европску повељу о
једнакости мушкараца и жена у локалном животу , коју је до сада потписало 256
европских регионалних управа .
,, Родна равноправност претпоставља да у једном друштву , заједници , или
организацији постоје једнаке могућности за жене , мушкарце и особе другачијих
родних идентитета , да допринесу културном , политичком , економономском и
социјалном напредтку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и
добробити од напредка једне заједнице . “
( Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу )
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1.2 Национално законодавство
Уставом из 2006.године , Република Србија се обавезала да развија политику једнаких
могућности за мушкарце и за жене , као предпоставку битну за унапређење демократије ,
за политичку и економску стабилност и за стварно између жена и мушкараца у вођењу
послова друштава у коме они раде условима једнакости и комплиментарности , узајамно
се обогаћајући својим разликама.
•

•
•
•

•
•

Закон о раду (“ Службени гласник РС “број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, и 13/2017- одлуку УС ) забрањује родну дискриминацију као и сексуално
узнемиравање на послу .
Кривични закон санкционише насиље у породици и силовање у браку .
Трговина људима дефинисана је као организовани криминал.
Породични закон (“Службени гласник РС број 18/2005, 72/2011-др.закон и 6/2015)
регулише односе између партнера , штити права детета , уводи специјалне мере
против насиља и побољшава процедуре приликом усвајања , као при разводу брака
.
Изборни закон предвиђа систем квота од 30% за мање заступљен пол за
парламентарне , покрајинске и локалне изборе .
У децембру 2009.године донет је Закон о равноправности полова (“Службени
гласник РС”Број 104/2009) који одређује да су сви да поштују равноправно учешће
жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног сектора , у складу са
опште прихваћеним правилима међународног права , потврђеним међународним
уговорима , Уставом Републике Србије и Законима .

Закон обавезује органе јавне власти да развију активну политику једнаких могућности
и да прате остварење равноправности засноване на полу у свим областима друштвеног
живота , примену међународних стандарда и Уставом зајемчена права у овој области .

Кључни закони на које се ослања овај акциони план су Закон о забрани дискриминације
(,,Службени гласник РС”, број 22/09) и Закон о равноправности полова (,,Службени
гласник РС”, број 104/09).
Акциони план доприноси реализацији антидидкриминационих одредби и посебних мера
предвиђених за побољшање положаја припадница рањивих група у следећим законима :
•

•
•
•
•
•

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (,, Службени гласник
РС “,број 33/2006и 13/2016);
Закон о заштити права и слобода националних мањина (,, Службени лист СРЈ
11/2002, “Службени лист СЦГ “, број 1/2003- Уставна повеља и “ Службени гласник
РС “, број 72/2009-др. Закон и 97/2013- одлука УС и 47/2018 );
Кривични закон (,,Службени гласник РС ,85/2005,88/2005-испр. 107/2005испр.72/2009,111/2009,121/2012,104/2013,108/2014 и 94/2016 и 35/2019);
Породични закон (,,Службени гласник РС број 18/2005,72/2011-др. Закон и 6/2015)
Закон о социјалној заштити (,,Службени гласник Рс “, број 24/11);
Закон о раду ( Службени гласник РС “ број 24/2005, 61/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014и 13/2017 - одлука УС и 95/2018-аутентично тумачење);
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Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (,,Службени гласник
РС “, број 36/09, 88/10, 38/15 113/2017 и 113/2017 –др.закон );
Закон о јавном
информисању
и медијима (,,Службени гласник РС”, број
83/2014,58/2015,12/2016-аутентично тумачење );
Закон о електронским медијима (,,Службени гласник РС”, број 83/2014 и 6/2016-др.
Закон);
Закон о основама система образовања и васпитања (,, Службени гласник РС “, број
88/2017 27/2018 – др.закон , 10/2019 и 6/2020 );
Закон о високом образовању (,,Салужбени гласник РС”, број 88/2017, 73/2018,
27/2018- др.закон, 67/2019и 6/2020 );
Закон о црквама и верским заједницама (,,Службени гласник РС”,број36/06);
Закон о локалним изборима (,,Службеми гласник РС”,број 129/07, 34/10-УС, 54/11
,12/2020,16-2020-аутентично тумачење и 68/2020);
Закон о здравственој заштити (,,Службени гласник РС”, број 25/2019)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник
РС, број 120/04,54/07, 104/09 и 36/10);
Закон о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС, број 129/07и 83/14 –др. закон
,101/2016 – др.закон , и 47/2018 );
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
( ,,Службени гласник РС” број 36/09 и 32/13);
Закон о младима (,, Службени гласник РС”, број 50/11);
Закон о предшколском васпитавању и образовању (,, Службени гласник РС ”, број
18/10, 101/2017, 113/2017- др.закон , 95/2018 –др. закон и 10/2019 ) ;
Закон о спорту (,,Салужбени гласник РС”, број10/2016);
Закон о спречавању злостављања на раду (,,Службени гласник РС”, број 36/10);
Закон о националним саветима националних мањина (,, Службени гласник РС”,број
72/09,20/14-УСи 55/14 и 47/2018);
Закон о јавним медијским сервисима (,, Службени гласник РС”, број
83/2014,103/2015,103/2015и 108/2016);
Закон о култури (,,Службени гласник РС”, број 72/2009,13/2016 и 30/2016-испр. и
6/2020);

Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. године до 2020.
године са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године (,,Службени гласник
РС”, број 4/2016) представља основ за стратешко планирање на локалном нивоу . У оквиру
шест стратешких области , дефинисано је три посебна и деветнаест појединачних
циљева чије је остварење планирано кроз реализацију бројних активности предвиђених
Акционим планом .
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2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

2.1 Републички институционални механизам
Институционални механизми који у Републици Србији спроводе и надгледају процес
унапређења родне равноправности су :
•

•
•
•
•

Одбор за равноправност полова Народне скупштине Републике Србије ( основан
2002.године );
Координационо тело за родну равноправност Владе Републике Србије
Заштитник грађана ( Закон је донет 2005. године ; заменица за родну
равноправност, права детета и права особа са инвалидитетом је именована 2008.
године );
Повереник за заштиту равноправности (основан је доношењем Закона о забрани
дискриминације 2010. године , повереник је именован 2010. године );
Покрајински механизми за родну равноправност су установљени као и наведени
републички и функционишу у АП Војводини ;

Усвајањем Закона о равноправности полова , оснивање локалних механизама за
спровођење процеса унапређења родне равноправности постало је обавеза локалних
самоуправа .

2.2 Институционални оквир за унапређење родне равноправности у Општини
Смедеревска Паланка
У Општини Смедеревска Паланка решењем Скупштине општине Смедеревска Паланка од
10.12.2020 број 02-106/2020-02/2 образована је Комисија за родну равноправност .

Задатак Комисије је да утврди план активности и учествује у изради Нацрта Локалног
акционог плана за родну равноправност Општине Смедеревска Паланка за период 20212025.

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је дана 10.12.2020 год. (број 016-4/2020/2)
донела Одлуку о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
која је сачињена од стране Савета европских општина и регија (CEMR) а која је саставни
део Одлуке у којој се овлашћује председник Општине Смедеревска Паланка да у име
Општине потпише уписницу Европске повеље за родну равноправност.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
У процесу израде Акционог плана примењен је партиципативни метод , заступљен у свим
фазама процеса.
Прикупљање података обављено је уз подршку – институција организација и удружења са
територије општине Смедеревска Паланка.

Дефинисани су циљеви и активности, све у складу са правним оквиром за област родне
равноправности, а нарочито са стратешким правцима дефинисаним у Националној
стратегији за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 2016-2020
као и са надлежностима локалне самоуправе.
Као извори података коришћени су званични подаци Републичког завода за статистику,
Националне службе за запошљавање, Републичког завода за социјалну заштиту ,
Евиденција центра за социјални рад Смедеревска Паланка , Евиденција Спортског савеза
Смедеревска Паланка, Евиденција која се води код Општинске управе Смедеревска
Паланка и други доступни подаци .

4. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Приоритети Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на подручју
општине Смедеревска Паланка за период 2021. до 2025. године усмерени су на:

• Повећање учешћа жена у процесу одлучивања о јавним пословима,
• Оснаживање улоге жена и унапређење родне равноправности ради доприноса у
успостављању равнотеже међу половима, и изградњи хармоничних односа на
добробит друштва:
• Јачање предузетничких капацитета жена ради економског осамостаљивања и
самозапошљавања:
• Омогућавање лакшег приступа жена ресурсима , запошљавању, тржишту и
трговини,
• Обезбеђивање пословних услуга, обука, приступа тржиштима, информацијама и
технологијама, посебно женама са ниским примањима,
• Промовисање усклађених радних и породичних обавеза жена и мушкараца, и очување здравља жена
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5. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛИЗЕ СТАЊА
Смедеревска Паланка је градско насеље и седиште истоимене општине у Подунавском
округу. Смедеревска Паланка простире се на површини од 421 км² и према последњим
подацима Завода за статистику има 45080 становника . Територију Општине чине 4
градске Месне заједнице и 17 сеоских Месних заједница.
Основни подаци
Површина (км2)1
Број насеља2
Становништво ─ процена средином године3
Густина насељености (број становника/км2)3

421

(2018)

18

(2018)

45080

(2019)

107

(2019)

6

(2019)

18

(2019)

Стопа живорођених3
Стопа умрлих3
Стопа природног прираштаја3
Очекивано трајање живота живорођених
(просек година)3
Просечна старост (у годинама)3

-11

(2019)

74

(2019)

45

(2019)

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)3

173

(2019)

Просечан број чланова домаћинства4
Пројектован број становника (средња
варијанта - нулти миграциони салдо)3
Пројектован број становника (средња
варијанта са миграцијама)3

3,08

(2011)

39298

(2041)

36024

(2041)

1 Републички геодетски завод
2 Територијални регистар, РЗС
3 Витална статистика, РЗС
4 Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС

Извор:

5.1 Демографија
Становништво према старосним групама и полу, 2018─2019
Ж
Деца старости до 6 година (предшколски
узраст)

Деца старости 7─14 година (узраст основне
школе)
Деца старости 15─18 година (узраст средње
школе)
Деца старости 0─17 година

Број младих (15─29 година)

Радни контингент становништва (15─64
година)
Укупан број становника

Извор : РЗС

2018

1176
1725
946

М
1226
1910

1009

Ж

2019

1187

923

1021

1676

3599

3896

3493

14286

15086

13899

3552

23160

4039

22663

М

1133

3469

22754

1838
3800
3973

14769
22326
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5.2 Родна равноправност у партнерским и породичним односима −
економија старања и расподела времена
Популациона и демографска политика и родни стереотипи доводе до тога да се
родитељство види првенствено као одговорност и улога жена, а младе жене се
доживљавају првенствено као будуће мајке. Ово је уједно један од основних разлога
институционалне и индивидуалне дискриминације према женама на тржишту рада1 и
облик дискриминације који грађани и грађанке највише препознају. Неповољан положај
жена је изражен у свим типовима породица, али је највидљивији у породицама с децом до
шест година, као и у случајевима самохраних родитеља, који су углавном жене. Већина, тј.
79% једнородитељских породица припада типу „мајка с децом”.

Подаци Републичког завода за статистику показују да већину становништва старијег од 65
година чине жене, посебно у једночланим домаћинствима, где 78% једночланих
домаћинстава особа старијих од 65 година чине жене.

Особености коришћења времена жена и мушкараца нису само показатељи родног односа,
него указују и на развијеност друштвених односа и услуга у друштву и држави. Програм
УН за развој (UNDP) је однос између плаћеног и неплаћеног рада унутар домаћинства
поставио као један од индикатора хуманог развоја. Заправо је родна неравноправност
једна од димензија друштвеног развоја, а специфичности у коришћењу времена су
релевантан показатељ. Истраживање о коришћењу времена Републичког завода за
статистику показало је значајне разлике у оптерећености жена и мушкараца, поготово по
основу неплаћеног посла између жена и мушкараца. Иако мушкарци проводе више
времена на плаћеном послу, жене проводе значајно више времена у неплаћеном послу, те у
укупном збиру надмашују мушкарце за један сат дневно. Под неплаћеним активностима се
подразумевају тзв. кућни послови: бављење храном, одржавање домаћинства, брига о
детету/деци или одраслом члану/чланици домаћинства, прављење и брига о текстилу,
куповина и услуге, поправке, баштованство, као и путовања у вези са наведеним
активностима. Укупно, у неплаћеним активностима свакодневно учествује 95% жена и
Повереник за заштиту равноправности (2013). Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за
2012. годину, Београд: Повереник за заштиту равноправности; Повереник за заштиту равноправности (2014). Редован
годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину, Београд: Повереник за заштиту
равноправности.

1
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само 77% мушкараца. У неплаћеним пословима оне (95% од свих жена) проведу 5,08 h, а
мушкарци који обављају неплаћене послове (77% од свих мушкараца) 2,58 h, односно око
40% мање. Истраживање о коришћењу времена је такође показало да време проведено на
путу до и од посла жене углавном проводе у јавном превозу, док мушкарци углавном
путују аутомобилима. У слободном времену мушкарци свакодневно уживају један сат дуже
него жене.
Оваква породица представља базу за репродуковање неравноправних родних
улога и неједнак однос моћи чије последице могу бити дугорочне. Неопходне су мере које
ће расподелу ресурса, међу којима је и време, као и терета кућних послова и бриге о деци и
старима учинити равноправнијим.

Извор : РЗС и Национална служба за запошљавање

5.2.1 Економски положај жена
Упркос томе што имају капацитета, знања, потреба и интереса, жене не учествују
равноправно са мушкарцима у креирању економске и развојне политике. Уколико
учествују, онда је то у областима које се непосредно односе на жене, попут женског
предузетништва. Специфичан положај жена није препознат у тзв. „mainstream” економској
политици. Увођење родне равноправности у економску политику укључиће и улоге коју
жене и мушкарци имају или могу да имају у стварању нове економске вредности.
Одлучивање о економском развоју је кључно за унапређење економског положаја жена.
Економска политика која се заснива на родној равноправности и која је подстиче нужно је
мултисекторска. Таква економска политика не раздваја у планирању економске мере од
мера у другим областима, као што су образовање, социјална политика, пољопривреда,
здравље и насиље над женама, с обзиром на то да су ефекти ових политика за положај
жена и мушкараца међусобно повезани и испреплетени. Економски положај жена и
мушкараца одређују и њихови извори прихода и власништво над имовином и средствима
рада. Мушкарци чине већину лица којима је главни извор средстава за живот зарада
(58%), потом следе новчана накнада за незапослена лица (60%), приходи од имовине
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(63,8%), као и зајам/уштеђевина (64%). Жене чине већину међу лицима којима су главни
извор прихода пензија (57%), стипендије (56,5%) и социјална примања (55,5%). Већина
издржаваних лица су такође жене (57,6%). Жене се знатно ређе јављају на позицији
носиоца/носитељке газдинства него мушкарци. У Општини Смедеревска Паланка ,на
основу података из Републичког завода за статистику само 13 % жена се јавља као носиоц
породичног газдинства . Жене су знатно ређе него мушкарци власнице имовине која
представља значајан економски капитал, станова, пословног простора, земљишта и
сл.Непходно је оснажити и подржати жене за достизање равноправнијег положаја кроз
промоцију у овој области.

5.2.2 Предузетништво

Родни јаз у предузетништву је још увек изражен. У пословном сектору на
руководећим положајима и у улози власника/власница и оснивача/оснивачица малих и
средњих предузећа и даље су најчешће мушкарци (77,9%). Жене су најчешће власнице
радњи (34,3%) и средњих привредних друштава (22,1%). Жене најчешће послују у
трговини и другим услужним делатностима, док су грађевински послови, превоз робе и
путника/путница и одржавање возила делатности резервисане за мушкарце. Подаци
указују на то да су предузећа на чијем се челу налазе жене теже одржива, односно да их
одликује већа стопа гашења. Перцепције родно специфичних проблема показују да је
20,6% активних предузетница искусило различит третман у односу на мушке колеге, а
76% сматра да жене нису прихваћене и да се не схватају озбиљно у послу. Један облик
родне дискриминације огледа се у неповерљивости пословног окружења, некада чак и у
одбијању да се посао склопи са женом. Менаџерке се сусрећу са препрекама при
напредовању и у једнаком награђивању као менаџери мушкарци. Највећи изазови за
предузетнице представљају недостатак финансија и повољних извора финансирања за
успешно започињање сопственог посла, недовољне пореске олакшице, слаби пословни
контакти и недостатак информација. Неповољни положај жена у пословном сектору
резултат је веће оптерећености жена бригом о породици и домаћинству и различитих
форми дискриминације и родних предрасуда. Жене поседују и мање некретнина
регистрованих на своје име, што им отежава добијање кредита услед недостатка средстава
обезбеђења. Поред тога, улазак жена у предузетништво често је условљено постојањем
стереотипа, недовољно развијеном и нефлексибилном бригом о деци, као и тешкоћама у
усклађивању породичних и пословних обавеза. У политикама и прописима непосредно
усмереним на регулисање и развој предузетништва, родна перспектива није довољно
укључена, те ове политике и прописи не препознају специфичне проблеме жена у
предузетништву, нити омогућавају специфичне облике подршке. У наредном периоду
пажња ће бити посвећена прикупљању родно осетљивих података ( родна анализа) ради
дефинисања прецизнијих активности. Основна подршка ће се реализовати у информисању
жена кроз сарадњу са цивилним друштвом.
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5.2.3 Пољопривреда
Жене које живе у сеоским подручјима чине једну од најрањивијих група у погледу једнаких
могућности остваривања људских права у свим областима јавног и приватног живота и
наслеђивања газдинстава и друге имовине. Кућни рад, брига о деци и стварима готово се у
потпуности препушта женама . Уз интензивни рад у пољопривреди, то им поставља велика
радна оптерећења. Стил живота жена на селу је претежно традиционалан и патријархалан
и тиме су оне двоструко маргинализоване: зато што су припаднице руралних
пољопривредних домаћинстава и зато што унутар економске и породичне организације
домаћинства имају ограничен приступ приходима, имовини и одлучивању. Оне најчешће
не одлучују о пољопривредној производњи. Имовинске неједнакости по основу рода су
веома изражене. Куће у којима живе жене на селу на територији општине Смедеревска
Паланка су у 87% случајева у власништву мушкараца. Жене чине 55% незапосленог
руралног становништва и 74% неплаћених помажућих чланова/чланица пољопривредних
газдинстава.. Укупно 12% жена нема здравствено осигурање, а преко 60% жена није
покривено пензијским осигурањем. Код жена које се налазе у статусу помоћних
чланова/чланица домаћинства стање је још неповољније − велика већина љих не уплаћује
пензијско осигурање, углавном због недостатка новца. Овакав положај их излаже већем
ризику од сиромаштва.

АНГАЖОВАНА РАДНА СНАГА 2012
ГОДИНЕ

Ж
Носиоци породичног газдинства

Чланови породице који су обављали
пољопривредне активности на породичном
газдинству
Стално запослени на породичном
газдинству

М

Укупно

870

5759

6629

6220

3590

9810

Стално запослени на газдинству правног
лица

71

Управници / менаџери на
газдинствима

798

1

8

9

126

197

5949

6747

ИЗВОР:Попис пољопривреде 2012 год.

На основу ових података јасно се види неповољан положај жена. У наредном периоду
неопходно је радити на информисању и осмишљавању мера које ће допринети активацији
жена у пољопривреди и промоцији једнаких могућности.

5.2.4 Родна равноправност у систему формалног образовања и васпитања

У Републици Србији и у општини Смедеревска Паланка је девојчицама и дечацима,
девојкама и младићима, женама и мушкарцима, обезбеђен једнак приступ образовању на
свим нивоима. Не постоје разлике у школама и школским предметима у погледу
доступности девојчицама и дечацима.
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Спровођење концепције једнаке доступности у образовању у протеклих 50 година довело
је до тога да не постоји разлика у стопи уписа девојчица (98%) и дечака (98,4%) у основну
школу. Традиционализам у односу на родне улоге условљава већу техничку неписменост
жена, што их касније додатно маргинализује на тржишту рада.
•

Предшколско образовање

Број установа

1

(2019)

Број објеката

18

(2019)

255

(2019)

27,3

(2019)

Деца узраста 0─3 године у предшколском васпитању и
образовању
Обухват деце узраста 0─3 године предшколским
васпитањем и образовањем (%)
*
Деца узраста од 3 године до поласка у ППП у
предшколском васпитању и образовању
Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП

546

(2019)

62,9

(2019)

*

предшколским васпитањем и образовањем (%)

Предшколско образовање ─ капацитет, 2019.
Градска
насеља

Укупно
Број примљене деце
Уписана деца преко
капацитета
Деца која нису
примљена због
попуњености

Остала
насеља

1135

805

330

48

48

0

0

0

0

Деца која похађају припремни предшколски програм
* ППП ─ припремни предшколски програм Извор: Статистика образовања, РЗС

•

Основно образовање

Основне школе ─ матичне школе

11

(2019)

Основне школе ─ подручна одељења

11

(2019)

у ниже разреде (I ─ IV)

1446

(2019)

у више разреде (V ─ VIII)

1769

(2019)

Ученици уписани у основне школе ─ матичне школе

Ученици уписани у основне школе ─ подручна одељењ
у ниже разреде (I ─ IV)

204

у више разреде (V ─ VIII)

26

(2019)

95,5

(2019)

Нето стопа обухвата основним образовањем (%)
Ученици који су завршили 8. разред основне школе
Стопа завршавања основне школе (%)
Стопа одустајања од школовања у основном
образовању (%)

(2019)

474

(2019)

96,0

(2019)

0,7

(2019)

Број деце обухваћене основним образовањем за децу
са сметњама у развоју и инвалидитетом

24

(2019)

Број одраслих обухваћених основним образовањем

50

(2019)

Извор: Статистика образовања, РЗС
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Средње образовање
Средње школе
Ученици уписани у средње шк
коле

3

(2019)

1444

(2019)

Обухват деце средњим образовањем (%)

-

-

Ученици који завршавају средњу школу

376

(2019)

-

-

-0,1

(2019)

0

(2019)

Стопа завршавања средње школее (%)
Стопа одустајања од школовања у средњем
образовању (%)
Број деце обухваћене средњим образовањем за децу
са сметњама у развоју иинвалидитетом
Извор: Статистика образовања, РЗС

Високе школе и факултете уписују и завршавају већински жене. Међу уписаним
студентима/студенкињама има 56% жена, а међу дипломираним 58% (подаци за 2012.
годину). У 2012. години докторирало је више мушкараца (52%) него жена (48%). Приступ
образовању је отежан деци, посебно девојчицама из маргинализованих група (као што су
сиромашни, Роми, деца са инвалидитетом, деца у сеоским подручјима). Као део
успостављања система родно осетљивих података ,подаци се морају ажурирати и пратити
на годишњем нивоу како би се пратили трендови и увидело да ли је дошло до промена. У
погледу нивоа образовања одраслих, скоро 10% жена и око 4% мушкараца који живе у
градским насељима су без основне школе или имају непотпуну основну школу. Kада је реч
о образовању, сеоским срединама општине Смедеревска Паланка карактерише изразит
проблем ниског образовања жена. Чак 17,5% радно активних жена из сеоских средина
није завршило основну школу. Kада се томе дода проценат оних које имају само основну
школу, добија се већина од 57% радно способних жена које имају основно образовање или
су без школе. Образовна структура жена у сеоским срединама је таква да је само 4,49%
оних које имају више и високо образовање. 95,61% жена има само средњу школу или ниже
образовање. У градским срединама ситуација је нешто повољнија па је највећи број жена
са завршеном средњом школом.
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5.2.5 Социјална заштитa
Према подацима ДевИнфо базе за 2019 годину ,капацитети за администрирање социјалне

заштите и породичне заштите од стране Центра за социјални рад (ЦСР)изражено бројем
становника на једног стручног радника је неповољан у односу на републички просек.
Број становника на 1 стручног радника ЦСР
Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији

Смед. Паланка
5635
11,2

Србија
4245
10,3

Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији индицира да је оптерећеност ЦСР
у Смедеревској Паланци (11,2%)нешто веће нео у Републици ( 10,3%).

Према подацима ЦСР,приказ капацитета ,у односу на кориснике изгледа на следећи начин.
Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за
социјални рад
Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%)*
Број стручних радника у Центру за социјални рад**
Однос броја корисника социјалне заштите и стручних радника
Центра за социјални рад
Однос броја становника и стручних радника Центра за социјални
рад

5065

(2019)

11,2

(2019)

8

(2019)

633

(2019)

5635

(2019)

Извор: Републички завод за социјалну заштиту

По полу дистрибуција корисника ЦСР је приличпно уједначена ,нешто већи удео је
корисника мушког пола (53%) у односу на кориснице (47%).

Укупни расходи за социјалну заштиту ( материјална подршка и услуге соццијалне заштите

у надлежности ЈЛС) у 2018.години су износили нешто мање од 17 милиона2. Удео расхода

за ове програме су износили 1,3%. По ажурираним подацима планираних издвајања за
2021 годину овај удео је значајније повећан услед увођења услуге –Лични пратилац детета.

2 Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији. Београд: Тим за
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.
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Расходи за материјалну подршку (програми новчаних давања и помоћи у натури ) су у
2018. години3 износили 8,6 милиона динара, док су издаци за услуге социјалне заштите у

надлежности јединица локалне самоупрваве износили 8,2 милиона динара.

Буџет за услуге социјалне заштите у надлежности ЈЛС је у 2021. Години повећан за 5
милиона динара , увођењем услуге лични пратилчац детета.

У 2021.години спроводе се три услуге социјалне заштите које таргетирају децу и младе са
сметњама у развоју и одрасле особе са инвалидидтетом и то:
•
•
•

Дневни боравак за децу и младе

Дневни боравак за одрасле особе са инвалидидтетом и

Лични пратилац детета

Обухват овим услугама социјалне заштите ,просечно месечно износи 50 корисника ,који су

претежно из урбане средине ,а по полу ,кориснице женског пола чине 22%.

Недостајућа приоритетна услуга је свакако помоћ у кући за стара лица ,где међу
потенцијалним корисницима ,свакако преовлађују жене старости преко 65 година,судећи
по искуствима из других општина а и на основу Републичког просека. Тај просек у Србији
износи нешто мало више од 70%.

Посебно је изражена потреба за заштитом жена од насиља . У Смедеревској Паланци
активна је невладина организација Удружење жена „Фемина“ ,које прати потребе жена у
ситуацијама насиља.

5.2.6 Насиље над женама

У патријархалном друштву, у коме су различите родне улоге намењене мушкарцима и

женама, а улоге и особине мушкараца су привилеговане, жене и девојчице су чешће и
озбиљније од мушкараца и дечака погођене различитим облицима родно заснованог
насиља. Насиље над женама је најчешћи облик кршења женских људских права. Најчешћи

облик насиља у породичним и партнерским односима је психолошко насиље, затим

физичко и економско насиље. Трећина жена је искусила неки облик или комбинацију
3

Ибид
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различитих облика насиља. Најозбиљнији случајеви физичког насиља над женама су
извршени од стране мушкарца (96%). На територији

Општине Смедеревска

Паланка,према подацима Републичког завода за социјалну заштиту и Удружења жена
„Фемина“ из Смедеревске Паланке у току 2019 . године пријављено је 122 случаја насиља

над женама. Према подацима полиције жртве насиља у Смедеревској Паланци су скоро
свих старосних категорија ,а најчешће су женског пола . Насиље у породици трпе жене

,венчане и невенчане али на жалост и мајке. На основу прикупљених података из РЗС што
се тиче насиља над мушкарцима у 18,11% од укупно пријављених случајева

насиља

учиниле су партнерке над партнером . У 29,2% случајева насиље је починио син над оцем
док у 20,09% починиоц насиља је отац а жртва син . У 16,62% пријављених случајева

насиље над мушкарцем извршено је од стране брата према брату. Насиље у породици и
насиље над женама је нешто са чим се суочавају све државе света и све локалне самоуправе

у нашој држави. У сарадњи са цивилним друштвом у наредном периоду ће се посветити

пажња заштити и превенцији од насиља. Осмислиће се и кампања као подршка женама
које су у ситуацији насиља ,као и информисање девојака и жена у циљу превенције насиља
и оснаживања жена.

5.2.7 Жене у процесима одлучивања и остваривања равноправности полова
Прегледом података о заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у
локалној самоуправи,јавним предузећима и установама као и у Месним заједницама,
односно тамо где локална самоуправа има утицаје на процесе именовања /избора у
општини Смедеревска Паланка . Жене су у недовољној мери заступљене где се креирају
политике и програми који имају утицај на свакодневни живот грађана. Велика
заступљеност жена бележи се у броју запослених у органима Општинске управе где је на
месту начелника Општинске управе жена ,док на руководећим местима у одељењима и
службама у Општинској управи мушкарци заузимају 70% места односно жене су
руководиоци само на 3 од укупно 10 одељења и служби. Када су у питању места у
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Управним одборима од укупно 33 члана Управних одбора 22 члана су жене што је 66,6%
од укупног броја чланова. Што се тиче чланова Надзорних одбора јавних предузећа на
територији Општине Смедеревска Паланка од укупно 12 члана само 4 члана су жене што је
33,3% .Када су у питању конкретна руководећа радна места ,од укупно 8 установа на
територији општине Смедеревска Паланка на челу 4 установе налазе се жене што је 50 %.
Код јавних предузећа ситуација је мало другачија па од 4 јавна предузећа на територији
општине Смедеревска Паланка само једно предузеће има за директора жену што је само
25% у односу на укупан број предузећа.
Питања од значаја за свакодневни живот у локалној заједници подједнако су значајна и за

мушкарце и за жене ,те је важно да се оне равноправно укључе и дају свој допринос при
креирању и усвајању као и спровођењу локалних развојних политика и програма и у том
смислу ће оријентисати будуће мере.

5.2.8 Унапређење родне равноправности у области спорта , културе

и

рекреације

Извор : Спортски савез Смедеревска Паланка
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Није тајна да су мушкарци већином лидери у спортским организацијама ,како широм света
тако и у Србији а и у Смедеревској Паланци. Један од циљева Локалног акционог плана за
родну

равноправнст

свакако

мора

бити

подизање

свести

о

важности

родне

равноправнопсти уз спорту . На територији општине Смедеревска Паланка велика је

разлика у односу дечака и девојчица у броју деце који учествују у ваннаставним спортским
школским активностима . Подела на мушке и женске спортове свакако повећава тај број

јер девојчице избегавају бављење „мушким спортом“ као што су фудбал и рукомет .

Највећи број девојчица на тероторији Смедеревске Паланке тренира кошарку ,на другом
месту је атлетика док треће место деле карате и одбојка . Што се тиче чисто женских

клубова у нашој општини постоје само три женска клуба и то Одбојкашки клуб“Јасеница“ ,

кошаркашки клуб „Систем 2000“ и Рукометни клуб „Лавићи 026“ .Сви остали клубови су
мешовитог састава или типично „мушки“.

6. ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Локални акциони план за родну равноправност за период 2021-2025 треба да допринесе
побољшању положаја жена и унапређењу родне равноправности на територији општине
Смедеревска Паланка.
Дефинисано је седам општих циљева у оквиру којих су дефинисани посебни циљеви, мере
и активности, а у табеларном приказу и почетно стање. очекивани резултати, циљне
вредности , носиоци активности и извори финансирања .

Општи циљеви су :
1) Побољшање економског положаја жена
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
6) Унапређење родне равноправности у области културе,спорта и рекреације
7) Развој локалних механизама за примену политика
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Општи циљ 1. Побољшање економског положаја жена
Истраживања о проблемима и потребама жена показало је да је највећи проблем жена у
општини
Смедеревска
Паланка
јесте
незапосленост. Скоро свака друга жена у
општини Смедеревска Паланка је незапослена.
Овај проблем је још израженији у сеоским
срединама. И поред тога што жене показују
спремност да се запосле и покрену сопствтвени
бизнис констатује се да тренутно не постоје
услови за то. Оваква лоша пракса највише се
уочава код жена из сеоске средине и самим тим
је неопходно да кроз одржавање радионица и
семинара у сесоким срединама жене се упознају
са својим правима као и са могућностима које им
се нуде. Потребно је обезбедити равноправни приступ жена и мушкараца економским
ресурсима и стварање једнаких могућности за њихово коришћење.
У оквиру општег циља 1. Побољшање економског положаја жена, дефинисани су следећи
посебни циљеви мере и активности:
Посебна циљ 1.1. Равноправни приступ жена и мушкараца економским ресурсима и
стварање једнаких могућности за њихово коришћење

Мера 1.1.1. Увођење родне перспективе у програма за економско оснаживање жена и
женског предузетништва
Активност 1.1.1.1. Континуирана едукација жена о могућностима побољшања економског
положаја кроз институционалне оквире
Активност 1.1.1.2. Доношење Локалног акционог плана за запошљавање

Активност 1.1.1.3. Формирање базе података о женском предузетништву у циљу
подстицања предузетништва код девојака, младих жена, самохраних мајки, жена са
сеоског подручја, жена са инвалидитетом

Активност 1.1.1.4. Вођење статистике и помоћ у решавању радних спорова у којима су
претежно заинтересоване странке жене
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родне

равноправности у здравственој политици
Подаци у вези здравља жена говоре да свака друга жена на здравствени преглед иде по
потреби. Као најчешће здравствене услуге жене користе услуге лекара опште праксе што
је последица доступности ових услуга у сеоским срединама. Женама, а нарочито
припадницама рањивих група, није обезбеђен довољан ниво приступа квалитетној
здраственој заштити. Расположиви финансијски, технички и људски ресурси у овој
области нису били ни довољни ни одрживи. Неопходно је радити на превенцији малигних
и кардиоваскуларних болести као и на афирмисању и подизању свести о важности
превентивних прегледа са нагласком жена на селу . Такође треба повећати и олакшати
доступност здравственим услугама, укључујући оне везане за репродуктивно здравље.
Треба унапредити
обезбеђење приступности и припадницама вишеструко
дискриминисаних и рањивих група, путем мобилних тимова и на друге одговарајуће
начине. На територији општине Смедеревска Паланка од укупно 17 сеоских Месних
заједница у само 7 сеоских Месних заједница ради амбуланта у којима мештани могу
остварити право на услугу примарне здравствене заштите. Уједно је потребно уложити
више средстава у уређење сеоских амуланти како би услуге здравствене заштите биле
што приступачније женама на селу које због мањка времена или финансија су спречене да
за услуге здравствене заштите долазе у град.
Из приложеног графикона види се да већина
села на територији општине Смедеревска
Паланка нема амбуланту у којој би се
остварила примарна здравствена заштита и
свакако је то проблем који се треба решити.
Треба увести посете лекара специјалиста
како би се повећао број специјалистичких
превентивних прегледа посебно код жена
како би се спречила малигна обољења која
сваке године бележе тренд раста код жена .

У оквиру општег циља 2. Побољшање здравља жена и унапређивање родне
равноправности у здравственој политици дефинисани су следећи посебни циљеви мере и
активности:

Посебна циљ 2.1. Подигнут квалитет здравствених услуга и нивоа свести о важности
превентивних прегледа жена, посебно жена са села и из осетљивих група
Мера 2.1.1. Унапређење здравствене заштита и обезбеђење приступа превентивним
прегледима женама са села и из осетљивих група
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Активност 2.1.1.1. Едукација жена у сеоским подручјима о мерама здравствене заштите

Активност 2.1.1.2. Организовани мамографски и гинеколошки прегледи за жене, посебно
за ризичне групе
Активност 2.1.1.3. Едукација ученика на тему репродуктивног здравља.

Општи циљ 3. Остваривање родне равноправности у образовању
Имајући у виду кључну улогу коју образовање и васпитање имају у отклањању родних
стереотипа и предрасуда, потребна је ефикаснија државна интервенција ради обезбеђења
родно осетљивих наставних програма и садржаја у формалном образовању на свим
нивоима, као и ради спровођења политике једнаких могућности у образовним
институцијама свих нивоа. Неопходно је тежити промовисању једнакости и социјалне
кохезије ,побољшању креативности и иновативности . Питања дискриминације и људских
права обрађују се у образовном систему само у оквиру грађанског васпитања. Управо је
зато битно да се млади упознају са остваривањем принципа родне равноправности кроз
радионице и друге врсте ваннаставних активности. Редовно прикупљање и праћење
података уз анализу постојећег стања довешће до сагледавања реалне ситуације у систему
образовања . Перспектива промоције родне равноправности мора бити присутна на свим
нивоима образовања и у свим областима образовања. Координацијом, на локалном нивоу
, између релевантних институција и цивилног друштва треба постићи да се реши основни
задатак а то је свакако стицање знања о реалном положају жена , рушење предрасуда о
њиховим
претераним и неоправданим
захтевима , документовање њиховог
неравноправног положаја.
У оквиру општег циља 3. Остваривање родне равноправности у образовању дефинисани
су следећи посебни циљеви мере и активности:
Посебна циљ 3.1. Постизање равноправности полова у образовању

Мера 3.1.1. Унапређење знања женског дела популације о правима на образовање,
значају образовања и отклањању родних стереотипа везаних за избор занимања
Активност 3.1.1.1. Одржавање трибина по Месним заједницама са циљем информисања
жена о њиховим правим и предностима које пружа образовање

Активност 3.1.1.2. Организовање семинара ради превазилажења родних стереотипа
приликом избора професионалне оријентације и занимања
Мера 3.1.2. Организовање основног образовања одраслих и подизање нивоа
информатичке писмености жена, посебно жена на селу

Активност 3.1.2.1. Организовање вечерњих школа за основно образовање у већ
постојећим институцијама
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Активност 3.1..2.2. Оспособљавање за коришћење информационих технологија за жене, а
посебно за жене на селу

Општи циљ 4. Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и
обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља

Упркос евидентном напретку који је Република Србија постигла у успостављању
нормативног, стратешког и институционалног одговора на насиље над женама, овај вид
насиља је и даље широко распрострањен. Насиље над женама и породично насиље у
великом делу проистичу из постојећих стереотипа о родно заснованим улогама жена и
мушкараца, због чега је неопходно да сви органи и институције, укључујући систем
образовања и медије, предузимају мере у циљу подизања свести о недозвољености насиља
над женама и породичног насиља. . Неспорно ,насиље над женама и девојчицама је
проблем који је из приватне изашао у јавну сферу. О том проблему се извештава у
медијима и говори у друштву. Из тог разлога важно је повести дебату о одговорности
медија и начину на који извештавају и покрећу расправу о насиљу над женама и
породичном насиљу. Медији требају узети активну улогу о едукацији о насиљу над
женама и насиљу у породици. Кроз циљеве Акционог плана у програмском периоду за
реализацију од 2021- 2025 године треба подићи ниво знања и информисаности младих и
утицати на изградњу или промену њихових ставова о сексуално и родно заснованом
насиљу. Кроз циљане активности треба мотивисати младе на активизам у средини
локалне самоуправе на тему родно заснованог насиља. У периоду трајања локалног
акционог плана неопходно је унапредити институционални одговор у превенцији заштите
од насиља у основним и средњим школама. Потребно је пружити подршку за ојачавање
капацитета и партнерска сарадња јавног и приватног непрофитног сектора.

У оквиру општег циља 4. Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и
обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља, дефинисани су
следећи посебни циљеви мере и активности:
Посебни циљ 4.1. Елиминисање свих облика насиља над женама и девојчицама

Мера 4.1.1. Подизање капацитета институција надлежних за превенцију и сузбијање
насиља над женама и пружање подршке жртвама насиља

Активност 4.1.1.1. Стварање мобилних тимова састављених од особа запослених у
институцијама које пружају услуге жртвама насиља на локалном нивоу
Мера 4.1.2. Креирање програма за оснаживање и подршку женама које су претрпеле било
који вид насиља у сарадњи свих релевантних институција и организација цивилног
друштва
Активност 4.1.2.1. Спровођење редовног обавештавања јавности о систему заштите жена
ради информисаности жена о њиховим правима и успостављања поверења у институције
заштите
Активност 4.1.2.2. Организација предавања о ненасилној комуникацији за ђаке основних
и средњих школа
Активност 4.1.2.3. Организовање бесплатне правне и психолошке помоћи за жртве
насиља у породици
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Општи циљ 5. Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање
равноправности полова
Повећање учешћа жена у процесима одлучивања јесте једна од приоритетних тема многих
међународних конференција ,организација и акционих програма који наглашавају
чињеницу да недовољна заступљеност жена на позицијама одлучивања спречава
уважавање интереса и потреба целокупног становништва и са тим у вези као специфичан
циљ свакако треба поставити спречавање и елиминисање стереотипа , предрасуда и
представа заснованих на идеји супериорности или инфериорности једног пола или на
стереотипним улогама мушкарца и жене. Неопходно је организовати кампању на
отвореном о значају активнијег ангажовања жена у политичком и друштвеном
одлучивању. Један од циљева свакако треба бити формирање женске одборничке групе
која је допринети оснаживању жена да се баве битним политичким питањима . Задатак ове
групе требао би да буде да примером покаже да стављање политичких разлика са стране у
интересу У оквиру општег циља 5. Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама
и обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља.
У оквиру општег циља 5. Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и
остваривање равноправности полова, дефинисани су следећи посебни циљеви, мере и
активности:
Посебни циљ 5.1. Равноправно учешће жена и мушкараца на свим нивоима одлучивања

Мера 5.1.1. Равноправна заступљеност жена и мушкараца у представничким телима,
извршним органима и на руководећим местима и јачање женске одборничке мрежу и
њеног утицаја на питања значајна за родну равноправност

Активност 5.1.1.1. Подношење иницијативе за измену Статута општине у делу који се
односи на састав сталних и повремених радних тела тако да најмање 30% чланова буде
мање заступљен пол.

Активност 5.1.1.2. Подношење иницијативе за измену Статута општине на део који се
односи на Савете Месних заједница уградњом одредбе којом се обезбеђује најмање 30%
чланова мање заступљеног пола

Активност 5.1.1.3. Израда програма за промовисање и афирмацију друштвено успешних
жена и жена које врше јавне функције
Активност 5.1.1.4. Формирање женске одборничке мреже
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Општи циљ 6. Унапређење родне равноправности у области спорта, културе и
рекреације
Што се тиче унапређења родне равноправности у школском и ваншколском спорту
потребно је поклонити више пажње женским клубовима уз обезбеђивање више термина у
спортским халама како би искористили све начине да афирмишу своје вршњакиње да се
баве спортом како би се отклонила огромна разлика која постоји међу дечацима и
девојчицама у овој сфери . Поред обезбеђивања додатних термина за девојчице неопходно
је клубове које , међу својим регистрованим играчима, имају девојчице додатно
стимулисати одређеним бенефитима. У сфери културе најчешће се суочавамо са тим да и
даље влада доминантан мушки образац у овој области . Веће признавање женског
присуства у култури значајно могу допринети родној равноправности и утицати на битна
друштвена дешавања. Испитивање потреба корисника и корисница објеката је први су
задатак предвиђен Акционим планом у области културе како би се на прави начин
приступило подстицању жена и мушкараца, дечака и девојчица да равноправно учествују у
културним манифестацијама . То пре свега значи да се уклоне баријере и поделе на
традиционално „мушке“ и „женске“ активности у култури. Као локална самоуправа
пратићемо податке везане за родну анализу и направићемо анализу пријављених
кандидата на конкурсима за културу како бисмо утврдили актуелне трендове. Посебно је
важно у овим областима елиминисати родне стереотипе како би грађани/кене би остали
ускраћени/е за садржаје у култури и спорту.
У оквиру општег циља 6. Унапређење родне равноправности у области спорта, културе и
рекреације дефинисани су следећи посебни циљеви, мере и активности:

Посебни циљ 6.1. Једнак приступ
спортским активностима

жена и мушкараца културним, рекреативним и

Мера 6.1.2. Подстицање жена и мушкараца, дечака и девојчица да равноправно учествују у
спортским и културним активностима, укључујући и оне које се традиционално сматрају
„мушким” и „женским”
Активност 6.1.1.1. Испитивање потреба корисника и корисница културних, рекреативних
и спортских активности
Активност 6.1.1.2. Организовање бесплатних спортских садржаја за децу

Мера 6.1.2. Подстицање уметника и уметница и уметничких удружења да промовишу
активности које оспоравају стереотипне ставове о мушкарцима и женама

Активност 6.1.2.1. Анализа пријављених кандидата/киња на конкурсе за културу и
спортске организације по роду
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Активност 6.1.2.2. Подстицање библиотека да оспоравају родне стереотипе избором
књига и других материјала

Општи циљ 7. Развој локалних механизама за примену политика

Иако је пораст у броју механизама родне равноправности на локалном нивоу значајан, и
даље постоје бројни изазови: улога ових тела није јасна, нису свуда активна и не
остварују утицај. Лица се задужују за ову област на волонтерској бази, немају јасан опис
послова које треба да обављају и врло ретко су на управљачким и утицајним позицијама
у структури
Примена принципа родне равноправности у свим политикама и мерама је комплексан,
свеобухватан и сталан посао који захтева постојање функционалних механизама родне
равноправности на свим нивоима. То претпоставља обезбеђење компетентних кадрова,
материјалних и финансијских ресурса, као и јасних и, са централног нивоа
координираних, смерница за рад у овој области, уз постављање минимума захтева и
истовремено спречавање бирократизације посла. Јасно ће се формулисати циљеви и
задаци које механизми родне равноправности на локалном ниову треба да остварују.
Помериће се фокус са бављења женама као жртвама ка женама и мушкарцима који су
равноправни фактори у развоју друштва.

У наредном периоду неопходно је израдити јасне и координиране, смернице за рад
институционалних механизама за родну равноправност на локалном нивоу. Увести меру
обавезног установљавања ресорног члана општинског већа задуженог за област родне
равноправности . Изменом Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Oпштинској управи општине Смедеревска Паланка именовати лице
задужено за родну равноправност , који би био координатор послова везаних за послове
родне равноправности и коме ће у опису послова стајати прикупљање и праћење родно
осетљивих података . Осигурати материјалну, финансијску и кадровску базу за њихово
деловање и континуирано радити на јачању капацитета институционалних механизама
обезбеђивањем и спровођењем едукативних програма.

У оквиру општег циља 7. Развој локалних механизама за примену политика родне
равноправности дефинисани су следећи посебни циљеви, мере и активности:

Посебан циљ 7.1. Успостављени механизми за примену принципа родне равноправности
на локалном нивоу
Мера 7.1.1. Успостављање и јачање механизма за примену принципа родне
равноправности на локалном нивоу
Активност 7.1.1.1. Формирање тела за родно одговорно буџетирање
Активност 7.1.1.2 .Тематске обуке о родној равноправности за чланове Комисије за родну
равноправност, Зенске одборничке мреже ,Тала за родно одговорно буџетирање,
одборника и представнике цивилног друштва
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Мера 7.1.2. Буџетско праћење и извештавање за родно осетљиве категорије
Активност 7.1.2.1. Анализа буџета са аспекта родне равноправности
Активност 7.1.2.1. Обука о родно осетљивом буџет

7. Спровођење ЛАП за родну равноправност

ЈЛС је одговорна за остваривање, примену и заштиту људских права на основу принципа
равноправности и недискриминације, као и за вођење политике једнаких могућности.
Имајући у виду да овај ЛАП обухвата више области јавног живота, реализација циљева и
мера, захтева међу-секторски и координисани приступ свих одговорних институција.
Њихово деловање и активности координисаће Комисија за родну равноправност ЈЛС.

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

Комисија за родну равноправност ЈЛС је одговоран за праћење примене овог ЛАП.

Кључни партнери у примени Локалног акционог плана за родну равноправност поред
Комисије за родну равноправност ЈЛС, органа и служби ЈЛС и надлежне филијала
Националне службе за запошљавања су женска и друга удружења у оквиру цивилног
сектора, Центар за социјални рад, Дом здравља, Група за заштиту од насиља у породици,
образовне институције, укључујући установе предшколског образовања и васпитања,
полиција и тужилаштва и Стална конференција градова и општина.
Комисија за родну равноправност ЈЛС ће успоставити механизам континуираног
прикупљања појединачних извештаја свих одговорних органа институција и организација
за примену ЛАП за родну равноправност.
Одговорни органи ЈЛС, институције и организације достављаће Комисији за родну
равноправност годишње извештаје о спроведеним активностима, по потреби и по захтеву
и додатне извештаје и податке. Очекује се и да Женска одборничка мрежа буде укључена у
праћење реализације ЛАП за родну равноправност.

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

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

Почетна вредност

Скоро свака друга жена у
општини је незапослена. Овај
проблем је још израженији у
сеоским срединама. И поред тога
што жене показују спремност да
се запосле и покрену сопствени
бизнис констатује се да тренутно
Запосленост
жена,
економске не постоје услови за то.
иницијативе предузетница подржане
од стране локалне самоуправе и број Мушкарци чине већину лица
програма
намењених
економском којима је главни извор средстава
за живот зарада (58%), потом
оснаживању жена
следе новчана накнада за
незапослена
лица
(60%),
приходи од имовине (63,8%), као
и зајам/уштеђевина (64%). Жене
чине већину међу лицима којима
су главни извор прихода пензија
(57%), стипендије (56,5%) и
социјална примања (55,5%).
Већина издржаваних лица су

Показатељ исхода

Развијени
програми
економског
оснаживања
жена,
посебно
жена
предузетница из руралних
подручја и
обезбеђене
исте могућности и шансе
на тржишту рада за сва
лица

Циљна вредност

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

Општи циљ 1.
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Запосленост жена

Показатељ ефекта

Посебни циљ 1.1.
Циљна вредност

Женама једнако доступни
програми активних мера
запошљавања а женама
предузетницама једнако
доступни сви програми
економског оснаживања

Почетна вредност
Скоро свака друга жена у
општини Смедеревска Паланка
је незапослена. Овај проблем је
још израженији у сеоским
срединама и самим тим је
неопходно да кроз одржавање
радионица и семинара у сеоским
срединама жене се упознају са
својим правима као и са
могућностима које им се нуде.
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Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

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

Економски положај жена и
мушкараца одређују и њихови
извори прихода и власништво
над имовином и средствима
рада.
Жене се знатно ређе
јављају
на
позицији
носиоца/носитељке газдинства
него мушкарци. само 13 % жена
се јавља као носилац породичног
газдинства.

такође жене (57,6%).
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Почетна вредност

Период спровођења

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

НСЗ

Комисија за родну
равноправност

ЈЛС- Надлежна одељења
Општинске управе

Носиоци

Донаторска средстава

Буџет РС

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања
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2021-2025

Континуирана едукација жена о могућностима побољшања економског положаја кроз
институционалне оквире

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

Циљна вредност

Увођење родне перспективе у програма за економско оснаживање жена и женског
предузетништва
У политикама и прописима
непосредно
усмереним
на
регулисање
и
развој
предузетништва,
родна
перспектива
није
довољно
за
и укључена, те ове политике и
прописи
не
препознају
специфичне проблеме жена у
предузетништву,
нити
омогућавају специфичне облике
подршке.

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

Показатељ резултата

Активност 1.1.1.1.

Број
подржаних
програма
економско
оснаживање
жена
женског предузетништва

Показатељ резултата

Мера 1.1.1

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1500. страна

Ресурси ЈЛС

Локална самоуправа
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2021-2023

Период спровођења

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

Организације цивилног друштва

Надлежно одељење локалне
самоуправа

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Активност 1.1.1.4.

Штампање упутства за лакше
започињање предузетништва

жена

Центар за социјални рад

дан

Национална служба за
запошљавање

Обележен међународни
предузетница

Носиоци

Комисија за родну
равноправност

Одржани семинари

2021-2022

Период спровођења

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

Локални савет за запошљавање

Потребна средства и
извор финансирања

Носиоци

Доношење Локалног акционог плана за запошљавање

Формирана база података о женском
предузетништву

Показатељ резултата

Активност 1.1.1.3.

Усвојен план

Показатељ резултата

Активност 1.1.1.2.

Организације цивилног друштва

1501. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Донаторска средстава

Буџет РС

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Почетна вредност

Расположиви
финансијски,
технички и људски ресурси у
овој области нису ни довољни ни
одрживи.. Треба унапредити и
доступност здравствених услуга
Обезбеђен равноправан
приступ припадницама
вишеструко
здравственој заштити жена, посебно дискриминисаних и рањивих
жена из осетљивих група
група, На територији општине
Смедеревска Паланка од укупно
17 сеоских Месних заједница у
само 7 сеоских Месних заједница
ради амбуланта.

Показатељ исхода

2021-2023

Период спровођења

Квалитетна здравствена
заштита доступна свим
женама

Циљна вредност

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Побољшање здравља жена и унапређивање родне равноправности у здравственој
политици

Надлежно одељење ОУ

Удружење жена ”Фемина,”

Основни суд Велика Плана судска јединица Смедеревска
Паланка ,

Носиоци

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

Општи циљ 2.

Број пружених правних савета

Број спорова

Статистичке публикације

Показатељ резултата

бр. 34, 10. 09. 2021. године
1502. страна

Почетна вредност

Почетна вредност

Женама са села и женама
из
осетљивих
група
доступне
здравствене
услуге
укључујући
превентивне прегледе

Циљна вредност
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Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Унапређење здравствене заштите и обезбеђење приступа превентивним прегледима
женама са села и из осетљивих група

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Подаци у вези здравља жена
Приступ здравственој заштити и број
говоре да свака друга жена на
организованих превентивних прегледа
за жене са села и жена из осетљивих здравствени преглед иде по
потреби.
Као
најчешће
група
здравствене услуге жене користе

Показатељ резултата

Мера 2.1.1.

Женама са села и женама
из
осетљивих
група
доступне
здравствене
услуге
укључујући
превентивне прегледе

Циљна вредност

Подигнут квалитет здравствених услуга и нивоа свести о важности превентивних
прегледа жена, посебно жена са села и из осетљивих група

На
територији
општине
Смедеревска Паланка од укупно
17 сеоских Месних заједница у
само 7 сеоских Месних заједница
ради
амбуланта у којима
Доступност квалитетних здравствених мештани могу остварити право
услуга,
посебно
превентивних на услугу примарне здравствене
прегледа, женама са села и женама из
заштите. Уједно је потребно
осетљивих група
уложити више средстава у
уређење сеоских амбуланти
како би услуге здравствене
заштите биле што приступачније
женама на селу

Показатељ ефекта

Посебан циљ 2.1.

1503. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Активност 2.1.1.2.

Број едукованих жена

Број спроведених едукација

Показатељ резултата

Активност 2.1.1.1.
Потребна средства и
извор финансирања

Период спровођења

Донаторска средстава

Буџет ЈЛС

2021/континуирано

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Организовани мамографски и гинеколошки прегледи за жене, посебно за ризичне
групе

Удружења грађана

Месне заједнице

Локални медији

Дом здравља

Комисија за родну
равноправност

Локална самоуправа

Носиоци

Едукација жена у сеоским подручјима о мерама здравствене заштите

услуге лекара опште праксе што
је последица доступности ових
услуга у сеоским срединама.
Женама,
а
нарочито
припадницама рањивих група,
није обезбеђен довољан ниво
приступа
квалитетној
здравственој
заштити
и
специјалистичким
и
превентивним прегледима.

бр. 34, 10. 09. 2021. године
1504. страна

услуга

Показатељ резултата

Активност 2.1.1.4.

Одржане трибине у сеоском подручју

Организована кампања

Показатељ резултата

Активност 2.1.1.3.

Број прегледаних жена

Отворена саветовалишта

Доступност здравствених
сеоским срединама

Показатељ резултата

у

Потребна средства и
извор финансирања

Донаторска средстава

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Период спровођења

2021/континуирано

Период спровођења

Носиоци

Потребна средства и
извор финансирања

Донаторска средстава

Буџет ЈЛС

Едукација ученика на тему репродуктивног здравља

Надлежно одељење ОУ

Дом здравља

Комисија за родну
равноправност

Носиоци

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Период спровођења

2021/континуирано

Организовати кампању поводом Међународног дана здравља 7. Априла у циљу
упознавања са правима пацијента, посебно информисање о примарној здравственој
заштити на селу

Локални медији

Месне заједнице ,

,Дом здравља ,

Локална самоуправа

Комисија за родну
равноправност

Носиоци

1505. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Медији

Донаторска средстава

Обухват
женске
образовањем, посебно
осетљивих група

Почетна вредност

Приступ образовању је отежан
деци, посебно девојчицама из
маргинализованих група (као
што су сиромашни, Роми, деца са
инвалидитетом, деца у сеоским

Спровођење концепције једнаке
доступности у образовању у
протеклих 50 година довело је до
тога да не постоји разлика у
стопи уписа девојчица (98%) и
популације
припадница дечака (98,4%) у основну школу

Показатељ исхода

2021-2023

Једнак обухват обавезним
основним
образовањем
жена
и
мушкараца,
посебно
у
сеоским
подручјима и из посебно
осетљивих група

Циљна вредност
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Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Унапређена родна равноправност у образовању

Удружења грађана

Школе,

Канцеларија за младе

Буџет ЈЛС

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

Општи циљ 3

Штампање пропагандног материјала

Одржане радионице

Дом здравља

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1506. страна

Циљна вредност

Умањен утицај родних
стереотипа везаних за
права на образовање и
избор занимања женског
дела популације

Почетна вредност

Традиционализам у односу на
родне улоге условљава већу
техничку неписменост жена,
што
их
касније
додатно
маргинализује на тржишту рада

Удео женске популације у групи
становништва без завршене основне
школе

Показатељ резултата

Обухват женске популације
образовањем и образовањем за
занимања традиционално везаних за
мушки део популације

Активност 3.1.1.1.

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Одржавање трибина по Месним заједницама са циљем информисања жена о њиховим
правим и предностима које пружа образовање

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Унапређење знања женског дела популације о правима на образовање, значају
образовања и отклањању родних стереотипа везаних за избор занимања

Једнак обухват обавезним
основним
образовањем
жена
и
мушкараца,
посебно
у
сеоским
подручјима

У погледу нивоа образовања
одраслих, скоро 10% жена и око
4% мушкараца који живе у
градским насељима су без
основне школе или имају
непотпуну
основну
школу.
Сеоске
средине
општине
Смедеревска
Паланка
карактерише изразит проблем
ниског образовања жена

Мера 3.1.1.

Циљна вредност

Почетна вредност

Постизање равноправности полова у образовању

Показатељ ефекта

Посебан циљ 3.1.

подручјима).

1507. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Мера 3.1.2.

Број учесника

Број одржаних трибина

Показатељ резултата

Активност 3.1.1.2.

Број учесника

Број одржаних трибина

Показатељ резултата

Потребна средства и
извор финансирања

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Период спровођења

2022-2024

Период спровођења

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

2022-2024

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Организовање основног образовања одраслих и подизање нивоа информатичке
писмености жена, посебно жена на селу

Школе

Месне заједнице

Локални медији

Комисија за родну
равноправност

Локална самоуправа ,

Носиоци

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

Удружења грађана

Комисија за родну
равноправност

Месне заједнице

Локални медији

Локална самоуправа

Носиоци

бр. 34, 10. 09. 2021. године
1508. страна

Носиоци

Проценат радно активних жена на селу
са завршеном основном школом

Показатељ резултата

Носиоци

Донаторска средства

2021- 2023

Локална самоуправа

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања
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2021- 2025

Период спровођења

Оспособљавање за коришћење информационих технологија за жене, а посебно за жене
на селу

Медији

Школе

Буџет ЈЛС

Период спровођења

у већ постојећим

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број одржаних обука

Показатељ резултата

Активност 3.1.2.2.

Број полазница

Локална самоуправа

Потребна средства и
извор финансирања

Организовање вечерњих школа за основно образовање
институцијама

Проценат радно активних
жена на селу које немају
основно
образовање
смањен за најмање 10 % у
односу
на
почетну
вредност
приликом
усвајања ЛАП

Чак 17,5% радно активних жена
из
сеоских
средина
није
завршило основну школу. Kада
се томе дода проценат оних које
имају само основну школу,
добија се већина од 57% радно
способних жена
које имају
основно образовање или су без
школе.

Активност 3.1.2.1.

Циљна вредност

Почетна вредност

Показатељ резултата

1509. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Донаторска средства

Према подацима полиције жртве

је 122 случаја насиља над женама

У току 2019 . године пријављено

Почетна вредност

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

Показатељ ефекта

Посебан циљ 4.1.

Заштита
од
насиља
доступна свим жртвама,
благовремена и ефикасна

Циљна вредност

У току 2019 . године пријављено
је 122 случаја насиља над
женама. Према подацима
полиције жртве насиља у
Смедеревској Паланци су скоро

Почетна вредност

Заштита од насиља
доступна свим жртвама,
благовремена и ефикасна

Циљна вредност

Елиминисање свих облика насиља над женама и девојчицама

пола.

категорија а најчешће су женског

Институције надлежне за сузбијање
насиља у Смедеревској Паланци
насиља над женама ефикасније у
спречавању и процесирању насиља
су
скоро
свих
старосних

Показатељ исхода

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Извештај центра за
социјални рад,
полицијска и судска
евиденција

Извор потврде

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и
обезбеђивање свеобухватног система заштите за жене жртве насиља

Комисија за родну
равноправност Удружење
грађана

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

Општи циљ 4.

Уручени сертификати

Број полазница

бр. 34, 10. 09. 2021. године
1510. страна

Показатељ резултата

у

Извор потврде

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

Нема података о ефикасности
институција
надлежних
за
сузбијање насиља.

Извештај центра за
социјални
рад,
полицијска и судска
евиденција

Циљна вредност

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Извор потврде

Континуирано

Период спровођења

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

Организације цивилног сектора

Полицијска станица

Центар за социјални рад

Дом здравља

Локална самоуправа

Носиоци

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

Циљна вредност

Почетна вредност

Подизање капацитета институција надлежних за превенцију и сузбијање насиља над
женама и пружање подршке жртвама насиља

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Мера 4.1.2.

Број интервенција

Показатељ резултата

Активност 4.1.1.1.

Ефикасност и благовременост
поступању надлежних институција

Показатељ резултата

Мера 4.1.1.

свих старосних категорија а
најчешће су женског пола.

1511. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Носиоци

Штампање пропагандног материјала

Број обухваћених полазница

Одржане радионице

Показатељ резултата

Активност 4.1.2.2.

Број емисија на локаним медијима

Одржане трибине на сеоском подручју

Организована кампања

Доступни
програми
подршке женама које су
претрпеле било који вид
насиља

Извештај
евалуацији ЛАП

о

Потребна средства и
извор финансирања

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

Период спровођења

Континуирано

Период спровођења

Удружења грађана

Канцеларија за младе

Дом здравља

Носиоци

Буџет ЈЛС
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2021-2024

Организовати предавања о ненасилној комуникацији за ђаке основних и средњих
школа

Удружења грађана

Медији

Центар за социјални рад

Комисија за родну
равноправност

Потребна средства и
извор финансирања

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

Показатељ резултата

Активност 4.1.2.1.

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

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

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1512. страна

Потребна средства и
извор финансирања

Буџет ЈЛС

Повећано учешће жена у процесима одлучивања
равноправности полова

Комисија и Савет за правна
питања СО

Надлежно одељење ОУ

Удружења грађана

Медији

Центар за социјални рад

Локална самоуправа

Носиоци

Циљна вредност
Жене
и
мушкарци
равноправно учествују у
одлучивању у јавном и
политичком животу

Почетна вредност

Жене су у недовољној мери
заступљене где се креирају
политике и програми који имају
утицај на свакодневни живот
грађана. Велика заступљеност
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Родно структуирана
званична листа
састава органа
извршне власти

Извор потврде

и остваривање

2021-2024
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Процентуално учешће жена у саставу
извршне власти у ЈЛС

Показатељ исхода

Период спровођења

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

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

Општи циљ 5

Број жена које су затражиле стручну
помоћ

Показатељ резултата

Активност 4.1.2.3.

Основне и средње школе

1513. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Почетна вредност

Жене
и
мушкарци
равноправно учествују у
одлучивању у јавном и
политичком животу

Циљна вредност

Извештај о
евалуацији ЛАП
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Извор потврде

Равноправно учешће жена и мушкараца на свим нивоима одлучивања

Велика
заступљеност
жена
бележи се у броју запослених у
органима Општинске управе где
је
на
месту
начелника
Процентуално учешће жена у саставу
Општинске управе жена , док на
извршне власти у ЈЛС и на свим
руководећим
местима
у
нивоима одлучивања
одељењима
и службама
у
Општинској управи мушкарци
заузимају 70% места односно
жене су руководиоци само на 3
од укупно 10 одељења и служби.

Показатељ ефекта

Посебан циљ 5.1.

жена бележи се у броју
запослених
у
органима
Општинске управе где је на
месту начелника
Општинске
управе жена ,док на руководећим
местима у одељењима
и
службама у Општинској управи
мушкарци заузимају 70% места
односно жене су руководиоци
само на 3 од укупно 10 одељења
и служби.

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1514. страна

Жене су у недовољној мери
заступљене где се креирају
политике и програми који имају
утицај на свакодневни живот
грађана.

Формирана женска одборничка мрежа
и усвојене измене одредби Статута
општине које се односе на на састав
сталних и повремених радних тела и
савете месних заједница

Комисија за родну
равноправност

Усвојена иницијатива од стране
Општинског Већа и усвојена
иницијатива од стране СО и измењен
Статут

Ресурси ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

2021

Период спровођења
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Подношење иницијативе за измену Статута општине на део који се односи на Савете
Месних заједница уградњом одредбе којом се обезбеђује најмање 30% чланова мање

Скупштина општине

Носиоци

Показатељ резултата

о
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Активност 5.1.1.2.

Извештај
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Подношење иницијативе за измену Статута општине у делу који се односи на састав
сталних и повремених радних тела тако да најмање 30% чланова буде мање
заступљен пол.

Женска одборничка мрежа
има утицаја у доношењу
свих одлука значајних за
родну
равноправност,
обезбеђено равноправно
учешће у представничким
телима,
извршним
органима
и
на
руководећим местима

Активност 5.1.1.1.

Циљна вредност

Почетна вредност

Равноправна заступљеност жена и мушкараца у представничким телима, извршним
органима и на руководећим местима и јачање женске одборничке мрежу и њеног
утицаја на питања значајна за родну равноправност

Показатељ резултата

Мера 5.1.1.

1515. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Активност 5.1.1.4.
Носиоци

Потребна средства и
извор финансирања

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Формирање женске одборничке мреже

Локална самоуправа
НВО

Локални медији

Комисија за родну
равноправност

Носиоци

Политичке странке

Показатељ резултата

Ресурси ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања
2021

Период спровођења

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Период спровођења

2021-2022

Период спровођења

Израда програма за промовисање и афирмацију друштвено успешних жена и жена које
врше јавне функције

Скупштина општине

Комисија за родну
равноправност

Носиоци

Усвојен програм са механизмима за
реализацију активности

Показатељ резултата

Активност 5.1.1.3.

Усвојена иницијатива у скупштини
општине и измењен Статут

Показатељ резултата

заступљеног пола

бр. 34, 10. 09. 2021. године
1516. страна

2021

Једнак приступ културним, рекреативним и спортским активностима

Почетна вредност
У сфери
културе и спорта
најчешће се суочавамо са тим да
и даље влада доминантан мушки
образац у овој области. Постоји
огромна разлика међу дечацима
и девојчицама у сфери бављења

Учешће жена и девојака и девојчица у
културним и спортским активностима

Посебан циљ 6.1.

Показатељ ефекта

Учешће жена и девојака и девојчица у
културним и спортским активностима

Равноправан
приступ
културним и спортским
активностима
жена
и
мушкараца

Циљна вредност

Подизање
свести
о
важности
родне
равноправности у области
културе и спорта

У сфери
културе и спорта
најчешће се суочавамо са тим да
и даље влада доминантан
мушки образац у овој области.
Постоји огромна разлика међу
дечацима и девојчицама у сфери
бављења спортом

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Извештај о
евалуацији ЛАП

Циљна вредност

Почетна вредност

Показатељ исхода

Извор потврде

Унапређење родне равноправности у области културе и спорта

Скупштина општине

Ресурси ЈЛС

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

Општи циљ 6.

Формирана женска одборничка мрежа

Комисија за родну
равноправност

1517. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Активност 6.1.1.2.

Број
урађених
родних
заинтересованих корисника

Показатељ резултата

Активност 6.1.1.1.

анализа

Учешће жена и девојака и девојчица у
културним и спортским активностима

Показатељ резултата

Мера 6.1.1.
Циљна вредност

Извор потврде

Равноправан
приступ
културним и спортским
активностима
жена
и
мушкараца

Извештај о
евалуацији ЛАП

савез

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Организовање бесплатних спортских садржаја за децу

родну

Смедеревска

Институције културе

Спортски
Паланка

Комисија
за
равноправност

Носиоци
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2021-2022

Период спровођења

Испитивање потреба корисника и корисница културних, рекреативних и спортских
активности

У сфери
културе и спорта
најчешће се суочавамо са тим да
и даље влада доминантан мушки
образац у овој области. Постоји
огромна разлика међу дечацима
и девојчицама у сфери бављења
спортом

Почетна вредност

Подстицање жена и мушкараца, дечака и девојчица да равноправно учествују у
спортским и културним активностима, укључујући и оне које се традиционално
сматрају „мушким” и „женским

спортом

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1518. страна

Спортски
савез
Смедеревска Паланка

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања
2021-2025

Период спровођења

Носиоци

Стваралаштво у функцији оспоравања
родних стереотип

Показатељ резултата

Потребна средства и
извор финансирања

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Период спровођења

Анализа пријављених кандидата/киња на конкурсе за културу и спортске
организације по роду

Извештај о
евалуацији ЛАП

Равноправан
приступ
културним активностима
жена и мушкараца

У сфери културе најчешће се
суочавамо са тим да и даље
влада
доминантан
мушки
образац у овој области . Веће
признавање женског присуства
у
култури
значајно
могу
допринети
родној
равноправности и утицати на
битна друштвена дешавања.

Активност 6.1.2.1.

Извор потврде

Циљна вредност

Почетна вредност

Подстицање уметника и уметница и уметничких удружења да промовишу активности
које оспоравају стереотипне ставове о мушкарцима и женама

Културни центар –
организациона јединица за
спорт

Спортски савез Смедеревска
Паланка

Носиоци

Показатељ резултата

Мера 6.1.2.

Број доступних бесплатних спортских
садржаја

Показатељ резултата

1519. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

заједничких

Ефикасност
институционалних
механизама за родну равноправност и
успостављен систем за увођење родне
перспективе у локалне политике,
доношење буџета и остале активности
локалне самоуправе

Показатељ исхода

2021-2022

Ресурси ЈЛС

Комисија за родну
равноправност

2021-2024

Период спровођења

Формирана је Комисија за родну
равноправност.

ЈЛС је приступила Европској
повељи
о
родној
равноправности на локалном
нивоу

Почетна вредност

Развијени механизми за
родну равноправност а
родна равноправност је
део
јавних
политика,
програма и буџета

Циљна вредност
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Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

Развој локалних механизама за примену политика родне
равноправности

библиотека „ Милутин
Срећковић „

Потребна средства и
извор финансирања

Носиоци

Подстицање библиотека да оспоравају родне стереотипе избором књига и других
материјала

Надлежне комисије

Ресурси ЈЛС

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

Општи циљ 7.

Број
остварених
програма

Показатељ резултата

Активност 6.1.2.2.

Број и резултати израђених анализа

Одељење за Друштвене
делатности ОУ

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1520. страна

женска

Извор потврде

Извештај
евалуацији ЛАП

Извор потврде
о

ЈЛС је приступила Европској
повељи
о
родној
равноправности на локалном

Почетна вредност

Институционални
механизми
за
родну
равноправност ефикасно

Извештај о
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Успостављање и јачање механизма за примену принципа родне равноправности на
локалном нивоу

Није формирано тело за родно
одговорно буџетирање

Није
формирана
одборничка група

Циљна вредност

Развијени механизми за
родну равноправност а
родна равноправност је
део
јавних
политика,
програма и буџета

ЈЛС је приступила Европској
повељи
о
родној
равноправности на локалном
нивоу
Формирана је Комисија за родну
равноправност.

Циљна вредност

Почетна вредност

Успостављени механизми за примену принципа родне равноправности на
локалном нивоу

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Донете одговарајуће одлуке о
успостављању Женске одборничке
мреже и Тела за родно одговорно

Показатељ резултата

Мера 7.1.1.

Успостављена Женска одборничка
мрежа и Тело за родно одговорно
буџетирање
и
уведена
родна
перспектива у локалне политике,
доношење буџета и остале активности
локалне самоуправе

Показатељ ефекта

Посебни циљ 7.1.

женска

Није формирано тело за родно
одговорно буџетирање

Није
формирана
одборничка група

1521. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

Извештај, слике ,медијске објаве са
наведене обуке

Број учесника/ца наведених обука

Број организованих обука

Показатељ резултата

Активност 7.1.1.2.

Донете
одговарајуће
одлуке
о
успостављању Женске одборничке
мреже и тела за родно одговорно
буџетирање.

Показатељ резултата

Активност 7.1.1.1.

буџетирање.
женска

Потребна средства и
извор финансирања

делују на свим нивоима.

родну

Буџет ЈЛС

2021

Период спровођења

евалуацији ЛАП

СКГО

Општина Смедеревска Паланка

Комисија за роду равноправност

Носиоци

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања
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2021-2025

Период спровођења

Тематске обуке о родној равноправности за чланове Комисије за родну равноправност,
Женске одборничке мреже ,Тала за родно одговорно буџетирање, одборника и
представнике цивилног друштва

Комисија
за
равноправност

Скупштина Општине

Носиоци

Формирање тела за родно одговорно буџетирање

Није формирано тело за родно
одговорно буџетирање

Није
формирана
одборничка група

Формирана је Комисија за родну
равноправност.

нивоу

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1522. страна

Почетна вредност

Циљна вредност

Буџетско праћење и извештавање за родно осетљиве категорије

СКГО

ЈЛС

Носиоци

Донаторска средства

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Буџет ЈЛС

Потребна средства и
извор финансирања

Обука о родно осетљивом буџетирању

Тело за родно одговорно
буџетирање

Одговарајуће службе ЈЛС

ЈЛС

Носиоци

Анализа буџета са аспекта родне равноправности
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2021-2022

Период спровођења

2021-2025

Период спровођења

Извештај о
евалуацији ЛАП

Извор потврде

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број обука и учесника

Показатељ резултата

Активност 7.1.2.2.

Припремљен Извештај о анализи
општинског буџета са аспекта родне
равноправности :

Показатељ резултата

Активност 7.1.2.1.

Предлози
политика,
Родна анализа политика, програма, Нема података о родној анализи програма и мера и буџет
мера и буџета
ЈЛС се усвајају након
политика, мера и буџета ЈЛС
анализе утицаја родности

Показатељ резултата

Мера 7.1.2.

1523. страна
бр. 34, 10. 09. 2021. године

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1524. страна
II
188.
На основу члана 32. Закона олокалној
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
самоуправи(„Службенигласник РС“ бр. 129/07,
83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и
III
члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист“ број 9/19),
Ово Решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу“.
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела
Број: 021-5/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

I
Усваја се Годишњи извештај о раду Општинске
управе Општине Смедеревска Паланка за 2020.
годину.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
III
Ово
Решењеобјавити
у
службеном листу“.

„Међуопштинском

Број: 016-5/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Милић Петар
189.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
– др Закон и 47/18), члана 11. Одлуке о Општинском
правобранилаштву Општине Смедеревска Паланка
(„МСЛ“, бр.28/14 и 19/19) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Општинског
правобранилаштва Општине Смедеревска Паланка
за 2020. годину бр. М/33 од 23. 02. 2021. године.

190
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Финансијски извештај о пословању ЈКП
„Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2020. годину
који је на седници одржаној 26. фебруара 2021.
године усвојио Надзорни одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

Ово решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 352-162/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

1525. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 34, 10. 09. 2021. године
II
191.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
III
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Ово Решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу“.
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела
Број: 350-9/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

I
Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Паланка
2020“ у Смедеревској Паланци за 2020. годину који је
на седници одржаној 09. марта 2021. године усвојио
Надзорни одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

Ово решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 352-163/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

193.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021.године донела

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

I
Усваја се Извештај о раду и пословању ЈП „Морава“
Велика Плана за 2020.годину који је на седници
одржаној 26. априла 2021.године усвојио Надзорни
одбор Предузећа.

192.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)

II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Финансијски извештај ЈП „Паланка
развој“ у Смедеревској Паланци за 2020.годину
који је на седници одржаној 06. априла 2021. године
усвојио Надзорни одбор Предузећа.

Ово решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 325-9/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

бр. 34, 10. 09. 2021. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1526. страна
194.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
II
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
III
службени лист“, број 9/19)
Ово решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу“.
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела
Број: 551-4/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
РЕШЕЊЕ
године
I
Усваја се Годишњи финансијски извештај
Предшколске установе „Чика Јова Змај“ у
Смедеревској Паланци за 2020. годину који је на
седници одржаној 26. фебруара 2021. године усвојио
Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

Ово решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 60-7/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

195.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални
рад у Смедеревској Паланци за 2020. годину који је
на седници одржаној 09. јуна 2021. године усвојио
Управни одбор Установе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
196.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Дневног боравка за децу,
омладину и одрасле са сметњама у развоју „ПУЖ“
у Смедеревској Паланци за 2020. годину који је на
седници одржаној 09. јуна 2021. године усвојио
Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском
службеном листу“.
Број: 560-14/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

1527. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 34, 10. 09. 2021. године
197.
На основу члана 32. Закона олокалној
II
самоуправи(„Службенигласник РС“ бр. 129/07,
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и
члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист“ број 9/19),
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
службеном листу“.
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела
Број: 630-2/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Финансијски извештај о раду Дома
здравља у Смедеревској Паланци за 2020. годину
који је Управни одбор Установе усвојио на седници
одржаној 02. фебруара 2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

II
Извештајиз тачке I чини саставни део овог Решења.

199.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)

Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 510-1/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
198.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Архива „Верослава
Вељашевић“ у Смедеревској Паланци за 2020. годину
који је на седници одржаној 26.08.2021. године
усвојио Управни одбор Установе.

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Библиотеке „Милутин
Срећковић“ у Смедеревској Паланци за 2020.годину
који је на седници одржаној 22. фебруара 2021.
године усвојио Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити
службеном листу“.

у

„Међуопштинском

Број: 630-3/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

бр. 34, 10. 09. 2021. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

200.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

I
Усваја се Извештај о раду Народног музеја у
Смедеревској Паланци за 2020. годину који је на
седници одржаној 22. марта 2021. године усвојио
Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

Ово Решење
службеном листу“.

у

II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 644-3/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

РЕШЕЊЕ

III
објавити

1528. страна

„Међуопштинском

Број: 631-3/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
201.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“, број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Културног центра у
Смедеревској Паланци за 2020.годину који је на
седници одржаној 29. марта 2021. године усвојио
Управни одбор Установе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
202.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службенигласник РС“ број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и
88/19) и члана 40. Статута Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службени лист“ број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП
„ВОДОВОД“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈKП „Водовод“ у Смедеревској
Паланцииз буџета Општине Смедеревска Паланка за
2021. годину које је Надзорни одбор овог Предузећа
донеона седници одржаној 20. маја 2021. године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.

1529. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Ово Решење
службеном листу“.

бр. 34, 10. 09. 2021. године

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 352-164/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

Број: 352-160/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

203.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службенигласник РС“ број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и
члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист“ број 9/19)

204.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службенигласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 59. став 2. и
7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ број 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКП „ПАЛАНКА 2020“ У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈKП „Паланка 2020“
у Смедеревској Паланцииз буџета Општине
Смедеревска Паланка за 2021. годину које је Надзорни
одбор овог Предузећа донеона седници одржаној 03.
09. 2021. године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАЛАНКА 2020“
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања ЈКП „Паланка 2020“ у Смедеревској
Паланци за 2021. годину који је Надзорни одбор
Предузећа донеона седници одржаној 03. 09. 2021.
године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.

бр. 34, 10. 09. 2021. године
III
Ово Решење објавити
службеном листу“.

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1530. страна
206.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
у „Међуопштинском
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка(„Међуопштински
Број: 352-161/2021-02/2
службени лист“ број 9/19)
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
СкупштинаОпштине Смедеревска Паланка је на
године
седници
одржаној 10. септембра 2021. године, донела
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Петар Милић
БИБИЛИОТЕКЕ „МИЛУТИН

205.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Годишњег
плана пословања Народног музеја у Смедеревској
Паланциза 2021. годину које је усвојио Управни
одбор Установе на седници одржаној 17. 06. 2021.
године.
II
Измене и допуне Годишњег плана пословања из
тачке I чине саставни део овог Решења.
Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 631-4/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

СРЕЋКОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Измене Програма пословања
Библиотеке „МилутинСрећковић“ у Смедеревској
Паланци за 2021. годину које је усвојио Управни
одбор Установе на седници одржаној 17. јуна 2021.
године.
II
Измене Програма пословања из тачке Iчине
саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити
службеном листу“.

у

„Међуопштинском

Број: 630-4/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
207.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
И ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ

1531. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 34, 10. 09. 2021. године
III
објавити у „Међуопштинском

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана
и програма рада Установе Културни центар у
Смедеревској Паланци за 2021. годину које је донео
Управни одбор Установе на седници одржаној 16.
јуна 2021. године.
II
Измене и допуне Плана из тачке I чине саставни
део овог Решења.

Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 644-4/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
208.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА АРХИВА „ВЕРОСЛАВА
ВЕЉАШЕВИЋ“ УСМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
пословања Архива „Верослава Вељашевић“ у
Смедеревској Паланци за 2021. годину које је усвојио
Управни одбор Установе на седници одржаној 27. 07.
2021. године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
деоовог Решења.

Ово Решење
службеном листу“

Број: 630-5/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
209.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧИКА
ЈОВА ЗМАЈ“ УСМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског
плана Предшколске установе „Чика Јова Змај“ у
Смедеревској Паланци за 2021. годину које је 23. 06.
2021. године усвојио Управни одбор Установе.
II
Измене и допуне Финансијског плана из тачке I
чине саставни деоовог Решења.
Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 60-8/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

бр. 34, 10. 09. 2021. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

210.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 119. Закона
о здравственој заштити (“Сл. гласник РС“, бр. 25/19)
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА РАДА
ДОМА ЗДРАВЉА У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана
рада Дома здравља у Смедеревској Паланци за 2021.
годину које је усвојио Управни одбор Установе на
седници одржаној 16. 08. 2021. године.
II
Измене и допуне Плана рада из тачке I чине
саставни део овог Решења.

Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 510-2/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
211.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40.Статута
општине Смедеревска Паланка(„Међуопштински
службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

1532. страна

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског
плана Центра за социјални рад у Смедеревској
Паланци за 2021. годину, које је Управни одбор
Установе усвојио на седници одржаној 23. 06. 2021.
године.
II
Измене и допуне Финансијског плана из тачке
Iчине саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити
службеном листу“.

у

„Међуопштинском

Број: 551-5/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

212.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40.Статута
општине Смедеревска Паланка(„Међуопштински
службени лист“ број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

1533. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ,
ОМЛАДИНУ И ОДРАСЛЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ПУЖ“
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског
плана Дневног боравка за децу, омладину и одрасле са
сметњама у развоју „ПУЖ“ у Смедеревској Паланци
за 2021. годину, које је Управни одбор Установе
усвојио на седници одржаној 23. 06. 2021. године.
II
Измене и допуне Финансијског плана из тачке I
чине саставни део овог Решења.
III
Ово Решење објавити
службеном листу“.

у

„Међуопштинском

Број: 560-15/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
213.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службенигласник РС“ број 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 3. став 7. Закона
о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 113/17 и 95/18
аутентично тумачење) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године донела

бр. 34, 10. 09. 2021. године

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ
САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЈКП „ПАЛАНКА 2020“ У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
I
Даје се претходна сагласност на Правилник о раду
ЈКП „Паланка 2020“ у Смедеревској Паланци број
507 од14. априла 2021. године.
II
Правилник из тачке I чини саставни део овог
Решења.
Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 352-165/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
214.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. Статута општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА
САЈМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
МАШИНА И АЛАТА ЈКП „ПАЛАНКА
2020“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Ценовника
Сајма пољопривредних машина и алата ЈКП „Паланка
2020“ у Смедеревској Паланци које је Надзорни
одбор овог Предузећа усвојиона седници одржаној
21. јула 2021. године.

бр. 34, 10. 09. 2021. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

II
Измене и допуне Ценовникаиз тачке I чине саставни
део овог Решења.

Ово Решење
службеном листу“.

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 352-166/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
215.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. Статута општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА
ЗА ИЗРАДУ И ИЗВОЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЈКП
„ПАЛАНКА 2020“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Ценовника
за израду и извођење грађевинских радова ЈКП
„Паланка 2020“ у Смедеревској Паланци које је
Надзорни одбор овог Предузећа усвојиона седници
одржаној 21. јула 2021. године.
II
Измене и допуне Ценовника из тачке I чине
саставни део овог Решења.

Ово Решење
службеном листу“.

1534. страна

III
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 352-167/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
216.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 – др Закон и 47/18), члана 60. став 2. Закона
о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др Закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 –
др Закон) и члана 40. Статута Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службенилист“ број
9/19),
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Решењу Скупштине општине Смедеревска
Паланка бр. 02-166/2016-02/2 од 14. октобра 2016
.године („МСЛ“, бр. 34/16) које је измењено Решењима
бр. 02-134/2017-02/2 од 07. јуна 2017. године („МСЛ“,
бр. 9/17), 02-148/2019-02/2 од 01.11.2019.године
(„МСЛ“ бр. 28/19) и бр. 02-61/2021-02/2 од 18. 08
.2021 .године („МСЛ“, бр. 26/21), врши се следећа
измена:
У Комисији се разрешавају:
1. Милош Ђурђевић, председник
2. Добрица Стевановић, члан
У Комисију се именују:
1. Милица Милић, за председника
2. Добрица Стевановић, за секретара

1535. страна
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Ова Решење
службеном листу“.

Члан 2.
објавити у

„Међуопштинском

Број: 02-54/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

бр. 34, 10. 09. 2021. године

218.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
– др Закон, 47/18), члана 116. Закона о основама
система образовањаи васпитања („Службени гласник
РС“ број 88/17, 27/18 – др Закон, 10/19, 27/18 –
др Закон и 6/20) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

217.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
– др Закон, 47/18), члана 116. Закона о основама
система образовањаи васпитања („Службени гласник
РС“ број 88/17, 27/18 – др Закон, 10/19, 27/18 –
др Закон и 6/20) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ број 9/19)

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ
ИВАН МУКЕР“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ (ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА
РОДИТЕЉА)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

I
У Школски одбор Основне школе „Херој Иван
Мукер“ у Смедеревској Паланци именује се:

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“ У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
(ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I
Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе „Херој Иван Мукер“ у Смедеревској Паланци:
Представник Савета родитеља
• Радисављевић Слободанка
Ово Решење
службеном листу“.

II
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 02-55/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић

РЕШЕЊЕ

Представник Савета родитеља
• Васић Марина

Ово Решење
службеном листу“.

II
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 02-56/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
219.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
– др Закон, 47/18), члана 116. Закона о основама
система образовањаи васпитања („Службени гласник
РС“ број 88/17, 27/18 – др Закон, 10/19, 27/18 –
др Закон и 6/20) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

бр. 34, 10. 09. 2021. године

РЕШЕЊЕ
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Представник Савета родитеља
• Бошковић Мила

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЖИКИЦА
ДАМЊАНОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ (ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Средње школе „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској
Паланци:
Представник Савета родитеља
• Гајић Слађана
Ово Решење
службеном листу“.

II
објавити

у

„Међуопштинском

Број: 02-57/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
220.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
– др Закон, 47/18), члана 116. Закона о основама
система образовањаи васпитања („Службени гласник
РС“ број 88/17, 27/18 – др Закон, 10/19, 27/18 –
др Закон и 6/20) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист“ број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 10. септембра 2021. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ЖИКИЦА
ДАМЊАНОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ (ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I
У Школски одбор Средње школе „Жикица
Дамњановић“ у Смедеревској Паланци именује се:

II
Ово Решење објавити
службеном листу“.

у
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„Међуопштинском

Број: 02-58/2021-02/2
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Петар Милић
221.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18)
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист“, бр. 9/19)
Скупштина општине Смедервска Паланка на
седници одржаној 10. септембра 2021. године
усвојила је

ПЛАН РАДА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ
1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду
Општинског штаба за ванредне ситуацијеза 2020.
годину, са посебним освртом на рад Штаба у току
ванредне ситуације.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
ситуацијама.
Рок: први квартал.
2. Разматрање и усвајање Извештаја за 2020. годину
и Извештаја о стању извршених припрема за 2021.
годину у вези са одбраном од града на територији
општине Смедеревскa Паланкa.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
ситуацијама, Републички хидрометеоролошки
завод
Рок: први квартал.
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постављања сирена за узбуњивање на територији
3. Анализа попуњености и опремљеностијединица
општине Смедеревска Паланка.
цивилне заштите опште намене на територији
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
опшптине Смедеревска Паланка, и утврђивање плана
Сарађују: запослени у Општинској управи
обуке обвезника цивилне заштите из Смедеревске
задужени за послове у вези са ванредним
Паланке.
ситуацијама.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Рок: први квартал.
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
10. Доношење закључка о образовању стручноситуацијама.
оперативних тимова за РХБ заштиту и спасавање од
Рок: први квартал.
пожара и експлозија.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
4. Анализа актуленог епидемиолошког стања на
Сарађују: Чланови Штаба по мерама заштите и
подручју општине Смедеревска Паланка, и предлози
спасавања.
за будуће активности, у циљу смањења инциденце
Рок: други квартал.
заразе и масовне имунизације грађанства.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка, СОТ
11. Разматрање и анализа сарадње са снагама
за превенцију и сузбијање епидемија.
система заштите и спасавања из састава Министарства
Сарађују: запослени у Општинској управи
одбране и Војске Србије и предлог спровођења
задужени за послове у вези са ванредним
заједничких активности на оспособљавању, опремању
ситуацијама.
и извршавању задатака заштите и спасавања.
Рок: први квартал.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: Министарство одбране и запослени у
5. Избор нових чланова ОпШВС, према Уредби
Општинској управи задужени за послове у вези
о саставу, начину и организовању рада штабова за
са ванредним ситуацијама.
ванредне ситуације („Сл. Гласник“ бр. 27/2020).
Рок: други квартал.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: начекник Општинске управе,
12. Разматрања процене непосредне опасности и
запослени у Општинској управи задужени за
стања за одбрану од пожара, експлозија и пожара на
послове у вези са ванредним ситуацијама.
отвореном.
Рок: први квартал.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације
6. Разматрање Извештаја о стању и оцени
Смедерево.
спремности објеката за одбрану од поплава на водама
Ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а Србије,
првог реда.
Смедеревска Паланка.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Рок: други квартал.
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
13. Разматрање и усвајање Извештаја о спремности
ситуацијама, институције које имају надлежност
Зимске службе за зимску сезону 2021/2022. године.
управљања водама првог и другог реда, једница
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
локалне самоуправе.
Сарађују: Одељење за ванредне ситуације
Рок: први квартал.
Смедерево, надлежни државни органи и друге
надлежне службе и институције
8. Разматрање активности Општине у циљу
Рок: трећи квартал.
обезбеђивања средстава на изградњи система за
одбрану од поплава на водотоку другог реда, потпоку
14. Разматрање извештаја о обуци обвезника
Губераш.
цивилне заштите.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: запослени у Општинској управи
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
задужени за послове у вези са ванредним
ситуацијама, институције које имају надлежност
ситуацијама.
управљања водама првог и другог реда, једница
Рок: трећи квартал.
локалне самоуправе.
Рок: први квартал.
15. Разматрање извештаја о доношење закључка
о епидемиолошкпој ситуацији и имунизацији
9. Разматрање досадашњих активности и планирање
становништва, посебно деце, против заразних
будућих корака у циљу израде акустичке студије и
болести.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
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Сарађују: Епидемиолошка служба Домас
урађен је у складу са чланом 14. став 1. Уредбе о
здравља
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
Инфективно одељење ОБ „Стефан Високи“.
(„Сл. гласник РС“ бр. 27/2020).
Рок: Трећи квартал.
Број: 82-13/2021-02/2
16. Упознавање и разматрање капацитета Црвеног
У Смедеревској Паланци, 10. септембра 2021.
крста Србије за деловање у несрећама.
године
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: запослени у Општинској управи
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
задужени за послове у вези са ванредним
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ситуацијама, Црвени крст Смедерево, Црвени
ПРЕДСЕДНИК
крст Смедеревска Паланка и Црвени крст
Скупштине општине
Велика Плана.
Смедеревска Паланка
Рок: четврти квартал.
Петар Милић
17. Разматрање организације, попуњености и
опремљености овлашћених и оспособљених правних
лица од значаја за заштиту и спасавање на територији
општине Смедеревска Паланка.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
ситуацијама, одређена овлашћена и
оспособљена правна лица.
Рок. четврти квартал.
18. Разматрање Извештаја о стању објеката на
подручју општине Смедеревска Паланка у погледу
сеизмичке издржљивости (класификација објаката
према сеизмичком хазарду).
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: Одељење за урбанизам, грађевинарсто
имовинско-правне и стамбене послове.
Рок: четврти квартал.
19. Разматрање еколошке ситуације на подручју
општине Смедеревска Паланка, а посебно опасности
по здравље људе деловањем еколошки штетних
супстанци (фабрички погони, складишта, отпадна
стоваришта).
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: Одељење за урбанизам, грађевинарсто
имовинско-правне и стамбене послове.
Друге надлежне стручне службе Општинске
управе.
Рок: четврти квартал.
20. Разматрање и усвајање предлога Годишњег
плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације
за 2022. годину.
Носилац: ОпШВС Смедеревска Паланка
Сарађују: запослени у Општинској управи
задужени за послове у вези са ванредним
ситуацијама.
Рок: четврти квартал.
Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне
ситуације Смедеревска Паланка за 2021. годину,
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