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УВОД  

 

Родна равноправност је саставни део законодавног система Републике Србије. Устав 

Републике Србије садржи одредбе које се односе на равноправност жена и мушкараца од 

којих је посебно значајан члан 15. у коме се гарантује равноправност жена и мушкараца и 

политике једнаких могућности. 

Највиши правни акт Републике Србије прокламује начело једнакости пред Уставом и 

законом и забрањује непосредну и посредну дискриминацију на било којој основи, 

укључујући и дискриминацију на основу пола (члан 21. став 3). Гарантује право на 

једнаку законску (члан 21. став 2) и судску заштиту (члан 36), правну заштиту свих 

основних људских права свим грађанима и грађанкама без дискриминације, укључујући 

и обраћање међународним институцијама у циљу заштите зајемчених права (члан 22. 

став 2). Устав Републике Србије предвиђа да Република Србија може увести посебне 

мере „ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у 

неједнаком положају са осталим грађанима" (члан 21. став 4). Ова уставна одредба отвара 

простор за развијање политике родне равноправности и унапређење законодавства, као и 

за увођење и примену мера са циљем елиминације дискриминације жена. 

Родна равноправност подразумева једнаку заступљеност, моћ, утицај, расподелу 

одговорности, једнаке могућности за економску независност жена и мушкараца. 

Показатељи положаја жена, као и релативног положаја жена и мушкараца указују на 

неравноправну расподелу ресурса, моћи и могућности у различитим сферама 

друштвеног, економског и политичког живота. Родна равноправност је на глобалном 

нивоу дефинисана и као кључан предуслов развоја, а увођење родне перспективе у све 

политике, на свим нивоима, као главна стратегија за њено постизање. Родне неједнакости 

су и даље присутне у свакодневном животу и њихово отклањање захтева не само правно 

регулисање једнаких могућности, већ и промену приступа и примену у пракси, која ће 

омогућити да жене и мушкарци имају једнаку корист од развоја једне заједнице.  

Израдом Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности 

општине Мали Иђош за период 2019 – 2020. годину  и приоритетизацијом активности у 

кључним областима деловања, елиминисаће се произвољност у планирању, обиму и 

форми активности, оцена ефеката и значаја предузетих активности и политика једнаких 

могућности на развој целокупне заједнице, као и успостављање систематске и 

непрекидне процене напретка одрживог развоја, а у односу на планиране исходе за 

побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности у наступајућем периоду. 

Општина Мали Иђош доношењем овог Акционог плана изражава јасно опредељење да 

унапређује животе жена и мушкараца на својој територији, да разуме да су приступ 

ресурсима, остваривању права и једнаких шанси врло често условљене разликом у 

позицијама грађана и грађанки. 
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1. ПРАВНИ ОКВИР 

1.1. Међународни нормативно-правни оквир 

 

Осим Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, која је 

уједно и једини документ који се односи искључиво на локалну самоуправу, локалне 

самоуправе на поштовање принципа родне равноправности обавезују и национални 

документи у Републици Србији. Република Србија са друге стране преузела је обавезе у 

овој области ратификацијом и међународних докумената (Уједињених Нација и Савета 

Европе), али и применом оних који су на глобалном нивоу установљени као смернице и 

стратегије када је у питању побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности. 

Конвенција Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације жена 

(CEDAW)  

Као потписница Конвенције, Србија је дужна да  систематски и  континуирано спроводи 

принципе Конвенције, као и да одговарајућим мерама и активностима спроводи 

препоруке Комитета и извести о напретку у овим аспектима у Националним извештајима 

који се CEDAW комитету подносе сваких 5 година. Почетни извештај о стању права 

жена у Србији презентован је на 38. сесији Комитета, 2007. године. На основу извештаја, 

CEDAW Комитет је произвео закључке и препоруке за унапређење положаја жена и 

родне равноправности у Србији.  

Пекиншка декларација и Платформа за акцију представља најширу политичку основу 

за креирање политика, стратегија и планова за остваривање родне равноправности. Она 

предвиђа велики број мера и активности за унапређење положаја свих жена које су 

артикулисане кроз 12 стратешких области: сиромаштво жена; отежан приступ 

образовању и обуци; неадекватна здравствена социјална заштита; последице ратних 

сукоба; неравноправност у економским структурама и политикама, у свим облицима 

производних активности и у приступу средствима; неједнакост у одлучивању на свим 

нивоима; слабост институционалних механизама подршке; неадекватна заштита људских 

права жена; стереотипно приказивање жена и неравноправност у приступу свим 

системима комуникације; неравноправност у управљању природним ресурсима и у 

очувању животне средине; стална дискриминација и кршење права женске деце. 

Пекиншка платформа не обавезује само државу, него и друге актере и пружа препоруке 

за деловање на свим нивоима. 

Осим ових, бројни су документи који се односе на поштовање људских права и људских 

права жена и других маргинализованих група. Низ других међународних докумената се 

односи на поједине аспекте положаја жена, као групе у неповољнијем положају, као што 

је учешће у одлучивању, положај жена на селу, положај Ромкиња, сузбијање родно 

заснованог насиља над женама исл. Већина ових докумената је представљала основ за 

израду националног нормативног и стратешког оквира за остваривање родне 

равноправности 
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1.2.Домаћи нормативно – правни оквир 

 

Релевантни домаћи закони и политике које су значајне за равноправност полова на 

локалном нивоу су: Устав Републике Србије, Закон о равноправности полова, Закон о 

забрани дискриминације, Национална стратегија за  родну равноправност за период од 

2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године. 

(„Сл.гласник РС“, бр. 4/2016). Овим документима су уједно и дефинисане обавезе и 

могућности локалних самоуправа.  

 

Устав Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/2006) јемчи једнакост мушкараца и 

жена и државну политику једнаких могућности (Члан 15.).  

Закон о равноправности полова („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) предвиђа да се органи 

јавне власти ангажују на развоју политике једнаких могућности у свим областима 

друштвеног живота, као и да тај процес треба да буде реализован кроз равноправно 

учешће жена и мушкараца у свим фазама планирања, доношења и спровођења одлука 

које су од утицаја на положај жена и мушкараца (члан 3). Закон дефинише директну, 

индиректну дискриминацију на основу рода, као и низ посебних правила којима се 

спречава, отклања дискриминација у различитим областима: запошљавању, социјалној, 

здравственој заштити, образовању, култури и спорту, као и у области породичних односа 

(посебно у питањима насиља у породици), у области информисања и судске заштите. 

Закон предвиђа и успостављање родно осетљивих статистичких података и евиденција, 

али и оснивање тела за равноправност полова на локалном нивоу (члан 39),као и њихову 

кључну улогу. Исто тако, одредбе Закона које се односе на учешће у одлучивању и друге 

аспекте дужне су да поштују и јединице локалне самоуправе.  

Закон о забрани дискриминације („Сл.гласник РС“, бр. 22/2009) дефинише 

дискриминацију као „свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, 

односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на 

лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен 

или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, 

националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким 

убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, 

генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним 

својствима“ (члан 2). У истом члану Закон дефинише да се дискриминацијом не сматрају 

посебни облици заштите појединих група, као што су труднице, породиље, родитељи, 

особе са инвалидитетом, малолетници и други, односно омогућава афирмативне акције.  

Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. 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 три 

стратешка циља дефинисано је да су кључни циљеви за унапређење родне 

равноправнсоти:промењени родни обрасци и унапређена култура равноправности, 



6 
 

повећана равноправност жена и мушкараца применом мера једнаких могућности и 

системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних 

политика 

Институционални оквир за родну равноправност на локалном нивоу  

Под институционалним оквиром за родну равноправност подразумевају се нормативна 

решења и дефинисане процедуре којима се уређује начин имплементације принципа 

родне равноправности у политике на локалном нивоу (Одлука о равноправности полова, 

измене Статута или Пословника о раду Скупштине града/општине којима се дефинише 

начин имплементације националног институционалног оквира, родно осетљиви развојни 

и стратешки документи на нивоу града/општине). У пракси се показало да 

институционални оквир на националном нивоу није довољан, као и да постоје тешкоће у 

његовој имплементацији.  

Закон о равноправности полова („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) у Члану 39. одређује 

обавезе органа јединица локалне самоуправе: 

- Органи јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, обезбеђују 
равноправност полова и остваривање једнаких могућности. 

- Органи јединица локалне самоуправе подстичу и унапређују равноправност полова, у 
оквиру својих надлежности и послова везаних за равноправност полова. 

- У процесу усвајања развојних планова и других аката, надлежни органи јединица 
локалне самоуправе разматрају мере и активности које су у функцији равноправности 

полова и остваривања једнаких могућности.  

- У органима јединица локалне самоуправе, у оквиру постојеће организације и акта о 
унутрашњем уређењу и систематизацији, организује се стално радно тело или 

одређује запослени за родну равноправност и обављање послова остваривања 

једнаких могућности, у складу са овим Законом. 

2. Процес израде Акционог плана 

 

Радна група за израду Акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење 

родне равноправности општине Мали Иош за период 2019-2022 године (ЛАП-а за 

родну равноправност) формирана је Решењем Председника општине Мали Иђош број: 

016-1-53/2019-01 од 19.03.2019. године и чине је представници/це локалне самоуправе, 

институција и организација цивилног друштва. 

 

Радна група за израду ЛАП-а за родну равноправност састајала се по потреби.   

На првом састанку који је одржан у јуну 2019. године договорено је како ће тећин процес 

планирања и који су подаци потребни у поступку израде Лап-а. 

Захтеви за потребне податке послати су Центру за социјални рад општине Мали Иђош, 

НСЗ, Полицијској станици Мали Иђош и Спортском савезу општине Мали Иђош. 

Анкете су подељене женама у Предшколској установи „Петар Пан“ Мали Иђош, у 

Служби дечије заштите Општинске управе општине Мали Иђош и женским цивилним 

организацијама. 

Анкета је спроведена у периоду од 01.09.2019. до 31.10 2019. године. У анкети су 

учествовале 73 жена из сва три насељена места, из Малог Иђоша, Ловћенца и Фекетића. 

Анкета се не може сматрати репрезентативним, више служи као илустрација, односно 

права слика ставова жена о положају у својој општини. 
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Кроз спровођења анкете успели смо да чујемо гласове жена у општини Мали Иђош и 

узели смо их у обзир приликом креирања циљева и активности акционог плана. 

Радна група је аналзирала добијене податке. На основу ових података израђени су 

стратешки циљеви Лап-а (безбедност, положај сеоских жена, услуге за жене, спорт и 

унапређење  капацитета општине да се бави темом родне равноправности), затим је 

Радна група разрадила сваки сегмент акционог плана. 

О Нацрту акционог плана спроведена је јавна расправа. Након спроведене јавне расправе 

израђена је коначна верзија Акционог плана који је усвојен на седници Скупштине 

општине Мали Иђош дана __________ године. 

 

3. АНАЛИЗА СТАЊА - Општина Мали Иђош 

 

У централном делу Бачке, у подножју Телечке висоравни и долини реке Криваје 
простире се општина Мали Иђош (181 км2), која представља једну од најмањих општина 

(после Бачког Петровца и Темерина) у Војводини. У три насеља – Фекетић, Ловћенац и 

Мали Иђош према попису из 2011. године живи 12.289 становника. 

Међународни пут Е-75, као и главна железничка пруга, који повезују Београд- 

Суботицу и државну границу (Хоргош и Келебија) са средњом Европом, пролазе 

кроз сва три насеља општине. Општина Мали Иђош се налази на 50 километара од 

Суботице (на северу) и Новог Сада (на југу), док је главни град, Београд удаљен око 130 

км. Већи привредни центри, Врбас и Бачка Топола су удаљени на око 12 км од општине, 

а у непосредном територијалном контакту је и са општинама Бечеј, Србобран и Кула.  

 

3.1. Демографски подаци 

 

Општина Мали Иђош, као територијално најмања општина у Војводини, заузима простор 

од 181 км2 на коме живи 12.289 становника према прелиминарним резултатима пописа 

становништва из 2011. године или 68 становника на км2, што је сврстава у релативно 

густо насељена подручја (према критеријуму да густо насељени простори имају 51-100 

становника на км2). Изразит је вишедеценијски тренд смањења густине насељености 

(1953. године износила је 92,6; 1961. - 94,7; 1971. - 86,4; 1981. - 82,7; 1991.- 80, 2002. - 75 

и 2011. године 68 становника на км2). 

 

Кретање становништва на подручју општине Мали Иђош, поред апсолутног смањења 

становништва, карактеришу три основне детерминанте: (а) низак наталитет, (б) повећање 

стопе морталитета и (ц) миграциони процеси. Подручје општине Мали Иђош спада у 

групу емиграционих и депопулационих подручја.  

 

Сва три насеља бележе пад броја становништва, при чему највећи одлив становништва у 

последњих 20 година има насеље Мали Иђош (са 6.603 -1971.године на 5.465 – 2002. 

године). У последњим декадама 1971-1981. и 1991-2002. године општина Мали Иђош 

бележи негативне стопе просечног годишњег раста становништва (-3,9 и -4,2 на 1.000 

становника). За разлику од већине војвођанских општина, Мали Иђош није 

моноцентрична општина и становништво је равномерно распоређено у сва три насеља. 

Основно обележје демографских кретања општине Мали Иђош јесте низак природни 

прираштај, тако да више није осигурана ни проста репродукција становништва. Кретање 

природног прираштаја, посебно у периоду после 1990. године, је изузетно неповољно и 

1996. године достиже негативних 6,4‰, да би 2004. године пао на чак -9,3‰. 



8 
 

Стопе наталитета су веома ниске (просек последњих пет година је испод10‰), док су 

стопе морталитета једне од највећих у Војводини (нпр. у 2000. износила је 17,2‰). 

Негативна стопа природног прираштаја у дужем временском периоду указује на проблем 

депопулације, односно "беле куге". Механички прираштај је био врло значајан извор 

популационог раста. 
 

Godina Broj stanovnika Lančani indeks Indeks porasta 
 (1948 = 100) 

1948 17683 - 100,00 

1953 16767 94,8 94,8 

1961 17144 102,2 97,0 

1971 15651 91,3 88,5 

1981 14975 95,7 84,7 

1991 14137 94,4 79,9 

2002 13494 95,5 76,3 

2011 12289 91,2 69,3 

 

Taбела 1: Пораст-пад становништва општине Maли Иђош (1948-2011.) (Лапз-2017 ) 

 

Старосна структура становништва 

 

Старосна структура становништва општине Мали Иђош све више има карактеристике 

«регресивног», односно старијег типа становништва, будући да се смањују фертилни и 

омладински контингент становништва, што се може уочити из облика старосне пирамиде 

за 2011. годину. 

 

Полна и старосна структура становништва општине Мали Иђош (према попису 

становништва из 2011. године) 

 
Графикон (Лапз-2017) 

 

Пад наталитета убрзао је старење становништва од базе старосне пирамиде, а повећање 

просечног трајања живота средовечног и старог становништва, интензивирало је старење 

с врха пирамиде. Доминантан број становника спада у категорију радно-способног 

становништва (68,69%), што се може узети у обзир као значајан развојни потенцијал 

који ће опредељујуће утицати на тржиште рада и запосленост. Један од најпоузданијих 

аналитичких показатеља старосне структуре становништва, а тиме и процеса 

демографског старења јесте индекс старења, који изражава однос старог и младог 

становништва.Уколико индекс старења премаши вредност 40 (старих на 100 младих 

становника), говоримо о старој популацији. Индекс старења од 86,6 на подручју општине 

Мали Иђош, евидентно премашује граничну вредност, али је и даље испод просека 
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Северно-бачког округа, односно АП Војводине. Према резултатима пописа 2011. 

просечна старост у општини Мали Иђош износи 41,1 године, што значајно превазилази 

граничну вредност од 30 година, која је у демографској теорији прихваћена као 

медијална вредност. 

 

Образовна структура становништва 

 

Образовна структура становништва има посебан значај у демографским истраживањима, 

с обзиром на утицај који има на природно и миграционо кретање становништва. 

У образовној структури становништва старог 15 и више година на подручју Мали Иђош 

(2011.), завршена средња школа је најчешћи вид образовања код оба пола (41% 

становника), на другом месту је основно образовање (29%) (углавном старијег слоја 

становништва), док је 5,6% становништва општине са вишом и високом стручном 

спремом. 

Значајно је напоменути да је више од 50% становништва општине на нивоу основног и 

нижег образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на образовању становништва 

кроз доквалификацију, преквалификацију и програме перманентног образовања. 

Такође, број становника са средњим образовањем је 2,9% испод просека АП Војводине. 

Иако је забележен тренд смањења броја неписмених у последњих десет година и даље је 

присутан значајан проценат неписменог становништва (235 становника), посебно 

женског становништва (2,7%) становништва старог 10 и више година). 

 

Економска структура становништва 

 

Радноспособно становништво по попису из 2011. године износи 8.441 тј. 68,69% од 

укупног броја становника. Проценат издржаваног становништва је 27,51%. 

Учешће пољопривредног у укупном становништву износи 14,6%, док је учешће његовог 

активног дела у укупном активном становништву 75%. На основу прегледа економске 

структуре становништва општине Мали Иђош добија се потврда тезе да од привредне 

структуре зависе промене у општој активности и њеним појединачним стопама 

(запослености и незапослености). Такође, развијен привредни сектор детерминисао је да 

у економској структури становништва жене чине чак 63% издражаване популације, 

тачније, због структуре радних места женска радна снага се теже запошљава. 

На даље кретање оног дела популације које врши економску функцију, а то је активно 

становништво и његову «репродукцију», може се утицати садејством демографских и 

социоекономских чинилаца. У основи првих налази се биолошко или друштвено 

модификовано кретање наталитета и морталитета, док су у другим садржани значајни 

социјални, економски и технолошки елементи активности. Ови други опредељују стопу 

по којој ће становништво сваке староснополне групе учествовати у економској 

делатности, па према томе опредељују и општу стопу, обим и карактер активног 

становништва. 

 

3.2. Запошљавање 

 

Незапослена лица по степену стручне спреме и полу 

 

Према подацима НСЗ у месецу април 2019. године квалификациона структура 

незапослених је изузетно неповољна. Највећи је проценат незапослених 

неквалификованих радника са само основним образовањем. Њихове радне способности 

захтевају значајно унапређење, како би се испунили будући захтеви привреде, такође, 
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високо је учешће незапослених са III. и IV. степеном стручне спреме што указује на 

нефлексибилност образовног система и његову неприлагођеност потребама привреде. 

 

 
Број незапослених лица Оруг:01-Северно башки Укупно 

80071 80241 80438 Укупно за округ: 

Северно - бачки Бачка 

Топола 

Мали 

Иђош 

Суботица 

Степен 

стручне 

спреме 

I Укупно 778 599 2372 3749 3749 

Жене 396 298 10442 1736 1736 

II Укупно 70 82 164 316 316 

Жене 26 49 64 139 139 

III Укупно 265 314 705 1284 1284 

Жене 126 134 317 577 577 

IV Укупно 429 370 954 1753 1753 

Жене 281 208 544 1033 1033 

V Укупно 3 5 20 28 28 

Жене 1 1 5 7 7 

VI-1 Укупно 39 19 138 196 196 

Жене 20 12 73 105 105 

VI-2 Укупно 12 4 60 76 76 

Жене 7 1 42 50 50 

VII-1 Укупно 80 29 352 461 461 

Жене 52 19 212 283 283 

VII-2 Укупно 2 0 10 12 12 

Жене 1 0 5 6 6 

VIII Укупно 0 0 0 0 0 

Жене 0 0 0 0 0 

УКУПНО Укупно 1678 1422 4775 7875 7875 

Жене 910 722 2304 3936 3936 

 

 

Незапослена лица по старости и полу  

 

Према подацима НСЗ у месецу априлу 2019. године највеће учешће у регистрованој 

незапослености посматрано према старости, имају незапослена лица преко 50 година 

старости 485 (34,1%), затим лица од 40-49 година 352 (24,7%), од 30-39 година старости 

309 (21,7%), од 20-24 година 136 (0,95%), од 25-29 година 107 (0,07%), док је у старосној 

групи до 19 година 33 (0,023%) незапослених лица.  

 
Број незапослених лица Оруг:01-Северно башки Укупно 

80071 80241 80438 Укупно за округ: 

Северно - бачки Бачка 

Топола 

Мали 

Иђош 

Суботица 

Године 

старости 

15-19 

година 

Укупно 39 33 190 262 262 

Жене 25 11 87 123 123 

20-24 

године 

Укупно 119 136 325 580 580 

Жене 62 59 179 300 300 

25-29 

година 

Укупно 125 107 431 663 663 

Жене 85 64 218 367 367 

30-34 

године 

Укупно 140 168 464 772 772 

Жене 87 96 280 463 463 

35-39 

година 

Укупно 180 141 497 818 818 

Жене 13 89 289 491 491 

40-44 

године 

Укупно 185 189 485 852 852 

Жене 112 111 274 497 497 

45-49 

година 

Укупно 198 170 457 825 825 

Жене 114 86 244 444 444 
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50-54 

године 

Укупно 238 180 590 1008 1008 

Жене 120 86 278 484 484 

55-59 

година 

Укупно 269 175 735 1179 1179 

Жене 139 82 312 533 533 

60-64 

године 

Укупно 185 130 601 916 916 

Жене 53 38 143 234 234 

65-више 

година 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

УКУПНО Укупно 1678 1422 4775 7875 7875 

Жене 910 722 2304 3936 3936 

 

 

Кретање незапослености у општини Мали Иђош 

 

На бироу за запошљавање регистровано је 1422 незапослених лица (април 2019.) и то 

женске популације 722 (50,7%). Додатни проблем чини велика прикривена 

незапосленост, која премашује размере реалне незапослености. Проблем незапослености 

је присутан не само код лица која се воде на тржишту рада већ и код једног броја радника 

који су формално запослени, али због привредне неактивности њихових предузећа немају 

посла. 

 

Запослени са евиденције 2019 

 

У односу на децембар 2018. године уочено је смањење незазапослености за 0,93 % (због 

исељења, рада у иностранству и због нередовног јављања у НСЗ). 

 

3.3. Политичка партиципација и руковођење радом локалне 

самоуправе 
 

Скупштина општине  Мали Иђођш броји 25 одборника/ца међу којима има 10 жена 

(40%). 
Председник Скупштине је мушкарац, и његов заменик је мушкарац.  

Председник општине је мушкарац, заменик председника општине је мушкарац. Од 9 

чланова општнског већа, жене заузимају само 1 позицију. 

Председник општине има 3 помоћника, два је мушкарац, а једна помоћница је жена. 

Општински правобранилац је мушкарац. Радно место и функција Заштитника грађана је 

тренутно упражњено. 

Укупан број запослених у Општинској управи је 42, од тога већину чине жене 71%. 

Начелник општинске управе је мушкарац. Руковоиоца Одељења има 3 од тога је 2 жена. 

Шефа одсека има 1 који је мушкарац. 

У општини Мали Иђош има укупно 3 месне заједнице. У Саветима месних заједница има 

20,2% жена.  Председници Савета месних заједница  су мушкарци. Секретари месних 

заједница су мушкарци. 

 

3.4. Безбедност 
 

Питање безбедности грађана и грађанки појавило се као кључно питање на самом 
почетку рада Радне групе, приликом првих разговора о томе шта би били приоритети у 
општини и пре него што смо сагледали прикупљене податке. 

Као кључне теме у дискусијама радне групе појавила се велики број паса на улицима (у 
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сва три насеља) јавна безбедност и агресија. 

Ове теме препознате су и кроз анкету са грађанкама. 

Осећај небезбедности изазван је, великим бројем паса луталица али и чињеницом да кроз 
села пролази магистрални пут са густим саобраћајем. Све ово заједно довело је до тога да 
су родитељи посебно забринути за безбедност деце, па (углавном маме и баке) сваког 
дана чекају децу после школе. 

Анкета грађанки такође је показала да је безбедност јако важна тема. 

Као највећи безбедносни проблеми препознају се пси луталице и насиље над женама. 

Грађанке Малог Иђоша у анкети изјављују да би безбедности највише допринео 
интезивнији рад полиције и да је потребно појачати полицијске патроле тј. присуство 
полиције, затим да је важно покренути едукацију, али и побољшати међусобно 
повезивање институција. 

Што се тиче полиције, у процесу израде ЛАП-а, од Полицијске  станице Мали Иђпош 

тражени су подаци који се односе на безбедност у општини. Полицијска  станица је 

доставила податке према којима је у току 2018. године на подручју ПС Мали Иђош 

учињено 69 кривичних дела, поднета је 41 кривична пријава што чини 60% реализације. 

По структури  49 кривична дела су имовинског карактера што чини 57% од укупног  

броја дела, извршено је 9 кривичних дела насиље у породици што чини 13%, док су 

друга извршена дела у занемарљивом проценту. 

 У току 2018 године поднето је 39 прекршајних пријава по јавном реду и миру. Поднета 

је кривична пријава  против 46 лица. Од тога 37 су мушкарци што чинин 90% и 9 жена 

што чини 10%. Против 39 лица поднете су прекршајне пријаве за нарушавања ЈРМ-а, од 

тога 30 пријава поднето је мушкарцима што чини 77% и 9 против жена што чини 23%. На 

подручју  ПС Мали Иђош 2018. године је извршен 1 прекршај по Закону о спречавању 

насиља у породици. 
Можемо закључити да у општини Мали Иђош у 2018. години није било тешких 
кривичних дела и да су мушкарци доминантно починиоци кривичних дела и прекршаја 
(починиоци кривичних дела су 90% мушкарци и починиоци прекршаја против ЈРМ-а су 
77% мушкарци). 

Насиље у породици 

 

Према подацима Полицијске станице у Малом Иђошу у 2018. години извршен је 1 
прекршај по Закону о спречавању насиља у породици. 
 
Према подацима Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, у 

Малом Иђошу ун 2018. години су укупно 26 особе биле жртве насиља у породици, 

занемарене или у ризику од занемаривања. 

Анкета грађанки показује да жене у Малом Иђошу мисле да је насиље у породици важна 

тема али и да се о њој недовољно говори. Посебно је забрињавајуће то што жене немају 

довољно информација, да не пријављују насиље, да насиља има али да ћуте и жене и 

средина. Овој теми треба посветити више пажње. 

3.5. Социалне услуге 

 

Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош пружа услуге социјалне 

заштите на територији општине Мали Иђош. 
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Међу одраслим корисницима услуга Центра са социјани рад у Одељењу у Малом Иђошу 

доминирају жене и девојчице. 

Корисници по 

узрасту 

Мушкарци Жене Укупно 

Деца (0-17) 421 397 818 

Млади (18-25) 139 137 276 

Одрасли (26-64) 683 804 1487 

Старији (65 и више) 125 153 278 

Укупно 1368 1491 2859 

 

Највећи број корисника из свих старосних група је из категорије материјално угроженог 

становништва који нису у могућности да задовољавају сопствене егзистенцијалне 

потребе и потребе чланова своје породице.  

Према анкети жене Малог Иђоша наводе да су најугроженија група жена старежене, жене 

са инвалидитеом, сиромашне жене и незапослене жене. 

Највећи број деце која су корисници услуга ЦСР су деца из материјално угрожених 
породица. 

Одлуком о социјалној заштите Општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, 

бр.16/2017 и 10/2018) предвиђено је да се из буџета општине Мали Иђош финансирају 

следећа права: право на једнократну новчану помоћ и на увећану новчану помоћ, право 

на бесплатан оброк у народној кухињи, право на опрему корисника за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу, право на основне животне намирнице у натури, 

право на накнаду трошкова сахране, право на помоћ у кући и кућну негу, право на 

субвенцију  превоза ученицима основних и средњих школа, право на субвенцију ужине 

деци основношколског узраста корисника материјалног обезбеђења породице и деци без 

родитељског старања, право на бесплатан боравак за децу корисника новчане социјалне 

помоћии и за треће и четврто дете у породиц у предшколској установи на територији 

општине Мали Иђош и право на ученичку награду. 
  
Анкетиране грађанке оцениле су рад Центра за социјални рад средњом оценом (31% 
оценило је оценом 3). Овакви подаци говоре о томе да је потребно обратити више пажње 
на промоцију рада Центра. 
 

Услуге Дома здравља 

Један од кључних проблема са којима се суочавају грађанке Малог Иђоша односи се на 
питање здравља и приступа здравственим усулугама. У Дому здравља у општини број 
лекара одговара броју који је предвиђен Нормативом кадрова за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама, који се показало као недовољно када лекар треба 
да обави кућну посету. У таквим случајевима пацијенти треба да чекају у Дому здравља 
да се лекар врати и до 2 сата. Велики проблем за жене представља и то да у општини 
Мали Иђош ординира само један гинеколог. То отежава женама приступ основној 
здравственој заштити и део жена мора да користи услуге приватних гинеколошких 
ординација. 

Жене које живе на селу нагласиле су и да им је приступ здравственој заштити 
отежан зато што нема адекватног превоза, и зато што је услед малог броја лекара знатно 
отежано заказивање прегледа. Све ово заједно проблем доступности здравствене заштите 
и женама и мушкарцима, чини ургентним. 
 

3.6. Спорт 
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На територији општине Мали Иђош регистровано је 9 спортске организације (3 у Малом 

Иђошу, 3 у  Ловћенци, и 3 у Фекетићу). 

Од овог броја мушке спортске организације чине 44 % ( 4 организација), мешовите 34 

% (3 организација), а женске 22 % (2 организације) . 

У Малом Иђошу има 1 мушки, 2 мешовитих и 0 женске спортске организације; у  

Ловћенцу има 1 мушки, 1 мешовити и 1 женске спортска организацијe; у  Фекетићу има  

2 мушких,  0 мешовитих и  1 женске спортске организације.  

 
Нас. место Мушкарци 

сениори 

Жене 

сениорке 

Мушкарци 

млађа кат. 

Жене млађа 

категорија 

Укупно 

Мали Иђош 40(број) 

67% 

20(број) 

33% 

40(број) 

80% 

10(број) 

20% 

110(број) 

27% жене 

Ловћенац 20(број) 

62% 

12(број) 

38% 

75(број) 

79% 

20(број) 

21% 

127(број) 

25% жене 

Фекетић 35(број) 

64% 

20(број) 

36% 

40(број) 

67% 

20(број) 

33% 

115(број) 

35% жене 

Укупно 95(број) 

65% 

52(број) 

35% 

155(број) 

76% 

50(број) 

24% 

352(број) 

29% жене 

 

Спортискиње су знатно мање заступљене него спортисти, а у насељеним местима 

ова разлика у бављењу спротом за дечаке и девојчице, жене и мушкарце је још 

израженија.  

Укупан број спортиста који су активни у клубовима подржаним од стране 

Спортског савеза општине Мали Иђош је 352, од којих жене чине 29 % (102 

спортискиња). 

Општина Мали Иђош израдила је Стратегију развоја спорта општине  Мали 

Иђпош за 2016 – 2020. годину. Програмом су предвиђени циљеви и мере у три стратешке 

области: већи број деце који се баве спортом и рекреацијом, већи број одраслих који се 

баве спортом и рекреацијомвише репрезентативаца у јуниорским и сениорским 

селекцијама. 2016. године формиран је Спортски Савез општинње Мали Иђош. 

Спровођење активности из Стратегије поверен је Спортском савезу, клубовима и 

локалној самоуправи. 

У Анкети којом су испитиване потребе грађанки Малог Иђоша, Спортски  савез  

општине добио је високу оцену.  

 

 
Табеларни приказ броја спортиста и спортисктиња по местима и категоријама 
 

Табеларни приказ укупног броја спортиста и спортискиња по насељеним местима: 

Место Спортисти (укупан бр.) Спортискиње (укупан бр.) Укупно 

Мали Иђош 80 30 110 

Ловћенац 92 32 127 

 Фекетић 75 40 115 

Укупно : 250___ - __71__% 102  -__29__%  
Проценат од укупног броја спортиста и спортискиња у том месту 
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3.7. Анкета грађанки 

 

У анкети је учествовало 73 грађанки Малог Иђоша из сва три насељениа места. 

По 70%  испитаница била је узраста до 29 година, од 30-39 година и од 40-49 
година, док су жене старости од 50  и старије, чиниле по 12% испитаница. Избор 
испитаница је био случајан и указује да резултати анкете не приказују у потпуности 
ставове грађанки Малог Иђоша старијег узраста. 

Већина анектираних завршила је средњу школу, 33% основну, а 6 испитаница је 
завршила вишу школу и 6 факултет. 17 испитаница је незапослена, остале професије су 
доста равномерно заступљене, 1 испитаница је чланица  пољопривредног газдинства. 
Већина испитаница налази се у браку (51 од укупног броја анкетираних). 

45%  анкетираних није задовољна животом у Малом Иђошу, док  22% нема јасан 
став о томе колико јој одговора живот у општини Мали Иђош. 29% каже да је задовољна, 
док само 1 жена показује изразито задовољство животом у Малом Иђошу. 

Највећи проблеми за жене у Малом Иђошу, према мишљењу грађанки су 
незапосленост и несигурност жена. 

21 жена су запослене и пријављене 17 тражи посао  а 15  каже да би покренуле 
властити посао (у трговини и туризму). 

84 % испитаница мисли да у општини не постоји могућност за покретање посла. 
Када би покретале посао, већина би се определила за услуге ( Трговина и туризам ), док 0 
жена каже да би покренула производњу. Обуке и курсеви које би похађале везане су за 
услуге које би обављале. 

Што се тиче образовања, већина испитаница средњу школу су завршиле у другој 
општини, док се 17  испитаница школовала у Бачкој Тополи. 

Када је у питању неформално образовање, испитанице су највише заинтересоване 
за теме које се тичу личног развоја, људских права, предузетништва и здравља. 

Око 58 % испитаница каже да не би волеле да наставе школовање 23 % није 
сигурна а 18 % да би волела да настави школовање. 

Што се тиче здравља жена,  40 испитаница кажу да воде рачунао својој исхрани, а 
37 кажу да одлазе код лекара само када је неопходно. 19 испитаница иде на редовне 
контроле. 

Спортом се рекреативно баве 11 испитанице,  а 29 иде редовно код гинеколога. 
23 испитанице су пушачи, а као највећи здравствени проблем испитанице истичу малигне 
болести, недовољан број гинеколога, нестручност лекара и нема могућности за бављење 
спортом. 
 46 испитаница није било у биоскопу у протеклих годину дан. У позоришту или на 
концерту било је 28 испитаница до три пута, 8 била је више од три пута, док 19 
испитаница уопште није била на овим догађајима. 
 На изложби, промоцији књига или музеју било је 22 испитаница, око 61% није 
присуствиовало оваквим садржајима. 
 Око 52% испитаница сматра да у Малом Иђошу има културних дешавања  али би 
требало више, а 21 учесница сматра да их нема довољно. 
 Учеснице испитивања као најугроженије групе жена виде старе жене, затим 
сиромашне жене, жене са инвалидитетом, незапослене жене, младе жене, сеоске жене, и 
на крају ромкиње. 
 У последњем делу истраживања, испитанице су позване да оцене рад институција 
у општини Мали Иђош. 
 Највише оцена добила је Библиотека Мали Иђош. Добре оцене добиле су Локална 
самоуправа, Спортски савез општине Мали Иђош, Центар за социјални рад и Дом 
здравља „ Др Мартон Шандор“ Мали Иђош.  
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3.8. Положај сеоских жена 

 
Сеоске жене су биле обухваћене анкетом спроведеном међу грађанкама, подаци 

који су прикупљени у општини Мали Иђош анализирани су тако да укажу на 
специфичности живота на селу. 

Жене се углавном баве бригом о деци и унуцима, радом у домаћинству, која 
подразумева и обрађивање земље, углавном окућнице и производњу хране за властите 
потребе. Оне које су запослене, углавнм раде у приватним фирмама. 

У сваком селу жене су организоване у активе или сеоска удружења са дугом 
традицијом. Ова удружења врло су важно место живота у заједници и покретачи многих 
иницијатива која се у селу дешавају (од културних, хуманитарних , спортских , до оних 
које покрећу питање позиције жена и учествују у иницијативама за права жена). 
Удружења жена финасирају се из општинског буџета. Нека удружења успевају да добију 
и нека средства из других извора. У удружењима су углавном ангажоване пензионерке и 
жене средњих година, док младе жене видно недостају. Општина обезбеђује превоз 
(аутобус) за различите културне манифестацие. Поред удужења жене се ангажују и у 
КУДовима (углавном су организовани по националној припрадности) док је учешће у 
спорту, готово занемарљиво. Сервиси и подршка женама на селу недостају.  

Посебан проблем представља недоступност здравствене заштите која је повезана 
са могућношћу превоза. Дискутабилан је мали број лекара, да лекари специјалисти не 
долазе у сеоске амбуланте која нисту прилагођена особама са инвалидитетом Кључни 
проблем у свим местима је незапосленост, јако смањене шансе жена да изађу на тржиште 
рада и ниско плаћени послови који им се нуде. Посебно је дискутовано питање 
безбедности. Жене су истакле да постоје проблеми са псима луталицима. Деца не могу 
сама да се врате кући из школе, чекају их (углавном) жене.  

Многе жене са села трпе насиље у породици, али углавном не пријављују. Већина 
не зна да постоји СОС телефон на територији Војводине, понека се јавља женским 
удружењима. Углавном ћуте и трпе и ово је по мишљењу Радне групе велики проблем. 

Културни живот на селима постоји, организују се представе КУД-ова и школске 
представе. Наглашено је да недостају још више културни садржаји и да на томе треба 
радити.  

Жене су слабо информисане. Информације се преносе на различите начине (неке 
имају профиле на друштвеним мрежама, неке читају општински Информатор и друге 
општинске новине), али је то недовољно. Лоше је оцењена сарадња са Центром са 
социјални рад. Оно што је проблем је што се још увек велики број жена не јавља центру 
(поготово кад трпи насиље) и нема довољно информација о својим правима. 

Према мишљењу анкетираних жена као најугроженије именоване су старе жене, 
сиромашне жене, жене са инвалидитетом, незапослене жене, младе жене, сеоске жене, 
жене које трпе насиље. Као приоритети (односно захтеви од општине ) наведени су: 

- уређење канализационе мреже и водовода, 
- повећање запослености, 
- јавна безбедност, 
- пси луталице, 
- светлосна сигнализација, 
- незаштићеност жена. 
Оно што је приметно у свим селима је незаинтересованост жена да се активно 

укључе у живот заједнице.  
 

 
Циљеви и активности 

Радна група за израду Локалног акционог плана је након размотрених података о стању у 

општини, дискусије о капацитетима и могућностима локалне самоуправе, жељеним 

променама у заједници донела одлуку да Акциони план садржи пет стратешких циљева 
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(обасти): 

1. Унапређење безбедности грађана и грађанки општине Мали Иђош са 

родног аспекта; 

2. Унапређење положаја сеоских жена; 

3. Унапређење услуга на територији општине Мали Иђош како би у већој 

мери одговарале потребама грађана и грађанки; 

4. Повећане шансе девојчица и жена да се баве спортом; 

5. Унапређење капацитета локалне самоуправе да уводи родну перспективу у 

своје политике и програме. 
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Табеларни приказ акционог плана 
1. Унапређење безбедности грађана и грађанки општине Мали Иђош са родног аспекта  

Појдиначни циљ Активности Индикатори Очекивани Носиоци Остали рок Потребни 

   резултати активности актери  ресурси 

1.1. Побољшана 

инфраструкт ура 

која утиче на 

субјективни 

осећај 

безбездности 

грађана и 

грађанки 

1.1.1.санација 

бициклистичке 

стазе 

Обновљена стаза у 

метрима/км, Број 

км у граду, Број км 

обновљене стазе у 

селима 

Грађанке и 

грађани се 

осећају 

безбедније у 

свакодневној 

вожњи 

бициклом, 

Смањен број 

пријава 

нестанка 

бицикла 

Општинско веће, 

Општинска 

управа, 

Одељење 

задужено за 

послове 

урбанизма, 

Савет за 

родну 

равноправно ст 

/лице за РР 

ЈП 

„Комунал Мали 

Иђош“ 

Мали Иђош 

Континуи 

рано до 2022 

Одвојена  средства 

у буџету општине – 

Родно одговорно 

буџетирање  на цео 

локални акциони 

план, осим ако 

изричито нису 

наведена средства 

из других извора 
1.1.2.израда  места за 

одлагање бицикли 

број места за 

остављање бицикли 

који је обновљен од 

укупног броја које 

је потребн 

обновити 

1.1.3.побољшање 

уличног осветљења 

Број 

замењених 

сијалица, врста 

сијалица Делови 

насељених места у 

којима су сијалице 

замењене, Ставови 

грађана и грађанки 

о осветљењу 

Грађанке и 

грађани се осећају 

безбедније 

Општинско 

Веће, 

Општинска 

управа, 

Одељење 

задужено за 

послове 

урбанизма 

ЈП 

„Комунал Мали 

Иђош“ 

Мали Иђош 

2019  

1.1.4.изграђени, 

обновљени 

Бр. км изграђених Грађанке и 

грађани се 
Члан ЈП 

 

2019  
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 тротоари у 

насељеним 

местима 

Тротоара, Број км 

обновљених 

тротоара, Насељена 

места у којима су 

обновљени 

осећају 

безбедније, 

Деца се 

слободније 

крећу 

улицама 

Општинског 

Већа задужен за 

привреду, 

Општинска 

управа, 

Одељење 

задужено за 

послове 

урбанизма, 

Савет за 

родну 

равноправно ст 

/лице за РР 

„Комунал Мали 

Иђош“ 
Мали Иђош 

  

1.1.5. решавање 

проблема паса 

луталица(у свим 

насељеним  местима) 

Број склоњених паса 

са улице, Број 

потписаних 

споразум са азилима 

који могу да 

преузму бригу о 

псима, Смањен број 

тужби за ујед пса 

Грађани и 

грађанке се осећају 

безбедније, 

Животиње су 

склоњене са улице, 

Општина има 

мање издатке за 

тужбе 

Општинска 

управа 

Одељење 

надлежно за 

комуналне 

послове и 

послове 

животне 

средине 

ЈП 

„Комунал Мали 

Иђош“ 

Мали Иђош 

  

1.2.Унапређена 1.2.1.Успостављена Број Безбедност је Савет за ОЦД, посебно Одмах, 
континуирано  

 

кординација и континуирана заједничких приоритетна безбедност, женске Контуирано 
дп 

 
служби и сарадња Савета за састанака, тема Савет за организације о до 

2022 
 

институција која безбедност, Савета Број чланова локалних родну  2022  

се баве за родну у оба Савета политика и равнправнос    

питањима равноправност, по полу, Тела, т,    
безбедности Савета за Теме које су Институције Савет за    

 безбедност покренуте, Функционишу, безбедност    

 саобраћаја Број грађана и Грађани се саобраћаја,    
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  грађанки који 

учестује на 

састанку, Број 

консултативних 

сасатанака 

одржаних са 

грађанкама и 

грађанима, Број 

усвојених одлука, 

Број 

реализованих 

одлука 

осећају 

безбедније 

Лице за РР    

 1.2.2. Сарадња са Број Грађани се Савет за ПУ Суботица, 2019-  

 ПУ Суботица и заједничких осећају безбедност ПС Мали Иђош 2022  

 станицом у Малом 
 Иђошу, на 

састанака, Број Безбедније,   Конт.  

 Иђошу, унапређењу састанака на Унапређен     

 концепта Полиција којима концепет     

 у заједници учествује полиције у     

  представник заједници,     

  полиције, Полиција је     

  Број дописа ефикаснија     

  упућен      

  полицији и број      

  Одговора,      

  
Размењују се 

     

  информације      

 1.2.3.Успостављен Број састанака Грађанке се Члан ПУ Суботица, 2019-  

 механизам или јавних осећају Општинског ПС Мали Иђош   

 континуиране расправа у безбедније, веће Женске и   

 сарадње са месним Месним Имају осећај задужен за друге 2022  
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 заједницама,  УГ, посебно 

женским удружењи ма и 

полицијском станицом на 

решавању кључних 

безбедносних проблема 

заједницама, Број 

жена и број 

женских 

организације које 

учествују, 

Присуство 

представника 

полиције и 

општине 

да се потребе 

уважавају, 

Рад полиције 

је ефикснији, 

Локална 

самоуправа 

ефикасније 

решава 

проблеме 

грађанки 

област рада месних 

заједница, Савети 

месних заједница, 

Савет за РР Лице за 

РР 

организације 

цивилног 

друштва 

Конт.  

1.3. Смањење 1.3.1. Подршка Број Унапређен Центар за Савет за 2019-  

насиља над кординацији кординационих систем социјални безбедност 2022  

женама кроз кључних састанака, реаговања на рад, Савет за Конт.  
континуирану институција за Присуство ситуацију Полицијска родну   

сарадњу и решавање представника насиља, станица, равноправнос   

подршку проблема (ЦСР, Општине Инситуције Тужилаштво, т ,   

институцијама полиција, суд, координацион боље Дом здравља ОЦД   

које се баве тужилаштво, им састанцима, повезане,     
решавањем овог општина, Број заједнички Професионал     

проблема удружења жена, решених ци се не     

  Дом здравља) Случејева, осећају     

  Број изоловано и     

  институције немоћно     

  које учествују      
 1.3.2. Повећање Промењени Број Организације Медији, 2019-  

 информисаности ставови жена о информисани цивилног Друге 2022 
 

 

 жена посебно у пријављивању х жена, друштва, организације Конт.  

 сеоским насиља, Број пријава, Савет за РР, цивилног   

 срединама, како би Повећан број Број Савет за Друштва,   

 се повећало пријава са села медијских безбедност , 
 

Школе   

 пријављивање  садржаја, Члан    

 насиља  Број општинског     

   подењених већа    

   лифлета задужен за    
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    информисање    

1.3.3.Повећање 

капацитета кључних 

актера да се баве овом 

темом кроз едукације, 

радионице, студијске 

посете, ангажовање 

нових људи како би се 

смањило насиље над 

женама у општини 

Повећан број људи 

у 

Институцијама, 

Унапређена 

знања 

запослених, 

Број 

радионица, 

семинара, 

студијских 

посета које су 

похађали 

запослени 

Институције су 

повећале своје 

капацитете за 

бављење темом 

насиља у 

породици, Ојачао 

је систем заштите 

ЦСР 

ПУ 

Тужилаштво, 

Савет за 

безбедност , 

Члан 

општинског 

већа 

задужена за 

област 

социјалне 

заштите 

 

ОЦД, 

Партнерске 

организације- 

мреже које се 

баве овом темом 

2019- 

2022 

Конт. 
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2. Унапређење положаја жена на селу 
Појединачни циљ Активности Индикатори Очекивани 

резултати 

Носиоци 

активности 

Остали 

актери 

Рок Потребна 

средствва 

2.1.Подршка и 2.1.1.Финасирање Број женских Оснажене женске Члан  2019-  

афирмација удружења организација организације општинског Одборнице, 2022  
удружења сеских сеоских жена, које су добиле Већи број жена се већа задужена  Конт.  

жена кроз програме Средстава, укључује у рад за област Члан   

 намењене НВО и Износ ОЦД социјалне општинског   

 друге програме средстава,(у  заштите, већа   

  односу на  Руководилац задужена за   

  остала  одељења социјалну   
  удружења),  надлежног за заштиту    

  Број конкурса  послове     
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са овим циљем 

 друштвених 

делатности 

   

 2.1.2.Креиран Број састанака Удружења Члан ОЦД 2019-  

 механизам са сеоских жена Општинског Канцеларија 2022  

 информисања Удружењима, активно учествују већа задужен за локални Конт.  

 удуружења и Врста у животу за област економски   

 побољшана информација заједнице, рада месних развој КЛЕР   

 сарадња са која се Удружења су заједница,    

 општином и размењује и ојачана, Савети МЗ,    

 другим актерима дискутује Има нових     

  (број тема иницијатива и Члан    

  које су биле Пројеката, Општинског    

  обрађене по Жене учествују у већа    

  захтеву политичком задужен за    

  удружења) животу информисање    

 2.1.3. Креирати Број нових Ојачана КЛЕР, ОЦД 2019- Други 
 посебне програма и удружења, Удружења  2022 извори 
 програме/пројекте пројеката Креирани жена,  Конт. финансирања 

 у сарадњи са креираних у програми Савет за РР,   - донаторска 

 удружењима сарадњи са оснаживања жена, Члан   средства 

 сеоских жена женским Има више Општинског    

  удружењима програма већа    

   намењених задужен за    

   заједници информисање    

2.2.Повећана 2.2.1.Повећана У Месним Смањен осећај КЛЕР, Организациј 2019-  

политичка информисаност канцеларијам изолације и Удружења е цивилног 2022  

партиципација жена сеоских жена у а невидљивости жена, друштва , Конт.  
са села раду локлне Број састанака жена на селу Члан Медији   

 самоуправе, са сеоским  Општинског    

 њеним телима и женама,  већа    
 органима кроз Број и врста  задужен за    

 састанке са информација  послове    

 сеоским женима, објављених у  информисања    

  



25 
 

 Објављивање 

информација у 

локалним 

медијима, 

активности 

Месних 

канцеларија 

локалним 

медијама 

 

Члан 

Општинског већа 

задужен за област 

рада Месних 

заједница 

   

 2.2.2. Укључити 

представнице 

организација жена са 

села у савете и радна 

тела, како би се 

женама са села 

обезбедио приступ 

информацијама и 

утицај на 

доношење одлука 

Број 

представнца 

удружења које 

учестувују 

(присуствују) у 

раду савета и 

радних тела, Број 

састанака 

на коме су 

расправљане 

теме које су 

предложиле 

женска 

удружења 

Повећан утицај 

женских организација, 

других ОЦД и жена на 

доношење одлука и 

решавање проблема 

Савети МЗ,  

Члан 

Општинског већа 

задужен за 

послове МЗ 

Женске 

организациј е и 

друге ОЦД 

2019- 

2022 

Конт. 

 

 

 

2.2.3.Унапредити 

сарадњу удружења 

сеоских жена и тела за 

родну равноправност 

у општини  

Број 

заједничких 

састанака 

Број 

заједничких 

иницијатива 

Повећана укљученост 

удружења у 

доношење одлука и 

повећана видљивост 

сеоских жена 

Лице за родну 

равноправнос т 

Женска 

одборничка 

мрежа, 

Савет за РР 

Удружења 

сеоских 

жена 

медији 

2019 

2022 

Конт. 
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лице за родну 

равноправност, 

Комисија за родну 

равноправност) 

      

 
2.2.4. Повећање броја 

жена у месним 

заједницама кроз 

подршку женама да се 

кандидују 

Број 

новоизабраних 

жена у Савете 

месних заједница 

Повећана 

политичка 

партиципација 

жена 

Лице за родну 

равноправнос т 

 Комисија за РР, 

Члан 

Општинског већа 

задужен за 

послове МЗ 

Удружења жена, 

 Медији, 

 Друге ОЦД 

2019- 

2022 

Конт. 

 

2.3.Развијање/побољшање 

услуга намењених 

сеоским женама 

2.3.1. Уредити 

аутобуска стајалишта 

Обновњена 

аутобуска 

стајалишта 

 

Повећана мобилност 

жена са села 

Члан 

Општинског већа 

задужен за област 

пољопривреду и 

руралног развоја, 

Члан 

Општинског већа 

задужен за 

послове МЗ 

Женске и друге 

ОЦД 

2019- 
2022 
 

 

 

2.3.2. Повећати 

приступ жена са села 

здравственој заштити 

Бр.лекара који 

редовно долазе у 

села, 

Ставови жена о 

здравственој 

заштити 

Повећан приступ 

здравственој 

заштити 

Дом здравља, 

Савет за здравље,  

Комисија за РР, 

Лице за РР 

Удружења 

Жена 

2019- 

2022 

 

 

2.3.3. Повећати 

информисаност жена 

о раду ЦСР, шта могу 

да 

Развијен 

механизам 

информисања, 

Број жена које 

Повећана 

информисаност жена 

о социјалној заштити, 

Центар за 

социјални рад, 
Члан 

Удружења 

жена 

Медији 

2019- 

2022 

Конт. 
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очекују, коме могу да 

се обрате знају коме могу да 

се обрате, 

Повећан број 

жена које се 

обраћају ЦСР 

Већи број жена које су 

у стању социјалне 

потребе да траже 

подршку 

Општинског већа  

задужен за 

послове 

информисања 

   

 

2.3.4. Културна 

дешавања учинити 

доступним сеоским 

женама 

Развијен 

механизам 

сарадње 

Дома 

културе и 

удружења 

жена, 

Број 

представа који се 

одржава на селу, 

Број 

организованих 

превоза за долазак 

на културне 

догађаје сеоских 

жена 

Жене са села посећују 

културна дешавања 

Чланови 

општинског 

већа 

задужени за 

културу, рурални 

развој и месне 

заједнице,  

Комисија за РР, 

Лице за РР 

Удружења 

сеоских 

жена, 

Јавни 

превозник 

2019- 

2022 

 

 

 

 

 

2.3.5. Развити друге 

услуге према потреби 

 

Развијен 

механизам 

испитивања 

потреба жена 

и сарадње 

институција, 

Број 

Жене се села имају 

већи приступ 

услугама 
Чланови 

општинског 

већа 

задужени за 

културу, рурални 

развој и 

Удружења 

сеоских 

жена 

2019- 

2022 
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 одржаних 

састанака 

 

месне заједнице, 

Комисија за РР, 

Лице за РР 

   

2.4. Развити програме 

економског оснаживања 

сеоских жена кроз 

подршку удружењима 

сеоских жена 

2.4.1.Прослеђивати 

информације 

удружењима о 

програмима на које 

могу да се пријаве 

жене са села 

Развијен 

механизам 

информисања, 

Врста 

информација 

која се 

прослеђује 

(информације 

о конкурсима, 

обукама, 

програмима 

везаним за 

економско 

оснаживање) 

Жене са села имају 

више информација о 

програмима 

економског 

оснаживања 

Члан 

Општинског већа 

задужен за 

културу и 

организације 

цивилног 

друштва, члан 

Општинског већа 

задужен за месне 

заједнице, Лице за 

родну 

равноправно, 

Месне 

канцеларије 

Удружења 

сеоских 

жена, 

Друге ОЦД, 

Медији, 

КЛЕР 

2019- 

2022 

Конт. 

 

 

2.4.2. Развијати 

посебне прораме за 

повећање капацитета 

удружења и жена, за 

аплицирање на 

постојеће конкурсе 

Број обука које су 

прошле жене 

Повећани капацитети 

жена да аплицирају на 

програме/пројект е 
Члан 

Општинског 

већа 

задуженог за 

културу и 

организације 

цивлног друштва, 

Лице за РР 

Удружења 

Жена, 

Друге ОЦД 

2019- 

2022 

 

 

2.4.3. Развијати 

партнерства са другим 

општинама на 

програмима 

Број 

развијених 

програма, 

Теме 

Повећани капацитети 

општине да ради на 

решавању проблема 

сеоских 

Чланови 

Општинског 

већа 

задуженог за 

рурални 

Друге 

партнерске 

општине 

2019- 

2022 

Други 

извори 

финансирањ 

а 
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намењеним женама на 

селу 

 жена развој, 

организације 

цивилног 

друштва и 

област рада 

Месних 

заједница 

   

 

2.4.4. Обезбедити 

средства за 

финансирање 

програма 

намењених 

економском 

оснаживању жена 

Број 

финансираних 

пројеката, 

Висина 

обезбеђених 

средстава 

Повећане шансе жена 

на селу да буду 

економски самосталне 

Члан 

општинског већа 

задужен за 

привреду 

 2019- 

2022 

Други 

извори 

финансирањ 

а 

 

3. Унапређење услуга на територији општине Мали Иђош, како би у већој мери одговарале потребама грађана и грађанки 

Појединачни 

циљ 

Активности Индикатори Очекивани Носиоци Остали Рок Потребна резултати активности актери 

средствва 

3.1.Унапређен 

приступ 

здравственим 

услугама 

3.1.1.Организована 

здравствена едукација 

и превенција (рак 

дојке, дијабетес...) 

Број 

едукативних 

програма током 

године, Број жена и 

мушкараца 

Повећна 

информисаност 

жена 

Дом здравља, 

Савет за здравство,  

Комисија за РР 

Медији, 

Удружења 

Жена, 

Друге ОЦД, 

Лекари 

 

2019- 

2022 

Конт. 
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који их посећују, 

Број наступа лекара 

(медијских) 

     

3.2.Обезбеђена већа 

видљивост и 

капацитети Центра 

за социјални рад 

3.2.1.Повећана 

информисаност жена о 

раду ЦСР и услугама 

које могу добити 

Број жена које 

знају какве услуге 

пружа ЦСР, 

Развијен 

механизам 

информисања 

путем локалних 

медија и 

месних 

канцеларија, 

Сеоских 

удружења 

Жене знају коме да 

се обрате у случају 

насиља, Повећан 

приступ жена ЦСР 

ЦСР, 

Комисија за РР, 

Месне заједнице 

Удружења 

Жена, 

Друге ОЦД, 

Медији 

2019- 

2022 

Конт. 

 

 

3.2.2. Повећани 

капацитети ЦСР за рад 

са грађанима 

Повећан број 

запослених 

и/или 

ангажованих, 

Повећана 

техничка 

опремљеност 

Унапређени 

капацитети ЦСР 

ЦСР, 

Комисија за РР,  

ОЦД, 

Општинско 

веће 

2019- 

2022 

Други извори 

финансирања 

3.2.3. Промоција рада 

и резултата ЦСР 

Летке, чланци, 

емисије на 

локалној ТВ 

Број медијских 

садржаја  

ЦСР 

Општина 

ОЦД, посебно 

женске цивилне 

организације 

2019- 

2022 

 

3.3. Унапређена 

сарадња са ПС у 

Малом Иђошу 

3.3.1.Веће присуство 

полиције у заједници 

Број патрола, 

Ставови 

Грађани се 

осећају 

безбедније, 

Полиција 

унапредила 

капацитете за 

ПУ Нови Сад, 

Полицијска 

станица Мали 

Иђош, Савет за 

безбедност, Савет 

за 

ОЦД, 

посебно 

женске 

организације, 

медији 

2019- 

2022 
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грађана о 

присуству 

полиције у 

заједници 

рад у заједници безбедност 

саобраћаја 

   

 

3.3.2. Повећана 

сарадња полиције са 

телима за родну 

равноправност, 

Месним 

канцеларијама, и 

другим телима у 

општини 

Број 

заједничких 

састанака, Теме о 

којима се 

разговара ,Мере 

које су предузете 

након састанака 

Унаређена сарадња 

полиције са 

кључним телима у 

општини 

Полицијска 

станцица Бечеј, 

Савет за родну 

равноправност, 

Савет за 

безбедност , Савет 

за безбедност 

саобраћаја, Члан 

ОВ за МЗ 

ОЦД, 

Медији 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

3.4. Сарадња са 

образовним 

институцијама 

3.4.1. Сарадња са 

образовним 

институцијама на 

програмима смањења 

родних стеротипа 

путем едукација, 

сесија 

Број програма који 

се спроводи у 

образовним 

институцијама 

Повећано 

разумевање 

теме, 

Отварање теме у 

систему образовања 

и међу децом и 

младима 

Школе, вртићи, 

Тела за РР у 

општини 

Канцеларија за 

младе, 

 Друге ОЦД 

Медији 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

3.5. Сарадња са 

уставновама 

културе 

3.5. 1.Установе 

културе креирају 

програме који се 

односе на смањење 

родних стереотипа на 

смањењу предрасуда 

и промоцији женског 

стваралаштва 

Број програма, 

Теме које су 

заступљене 

Повећано 

разумевање теме у 

јавности 

Члан 

општинског већа 

за културу, 

Комисија за РР, 

Директор 

библиотеке  

Медији, 

Канцеларија за 

младе, Друге 

ОЦД 

 

Континуирано 

2019- 

2022 

Други извори 

финансирања 

3.6. Унапређена 3.6.1. Број заједнички Повећани Члан Медији   
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сарадња са 

организацијама 

цивилног друштва Успостављена 

сарадња са ОЦД на 

програмима смањења 

родних стереотипа, 

економском 

оснаживању жена, 

смањењу насиља, 

промоције РР 

спроведених 

програма, 

Заступљеност 

тема, 

Укљученост тела и 

институција 

капацитети у 

институцијама и 

заједници за рад на 

програмима РР 

Општинског  већа 

за информисање, 

Члан 

општинског већа 

за цивилне 

организације 

ОЦД, 

КЗМ 

Континуирано 
2019- 

2022 

 

 

3.6.2.Повећано 

учешће ОЦД у телима 

за РР , као и у 

процесима креирања 

програма за 

унапређење РР 

Број 

заједничких 

састанака, 

Успостављен 

механизам 

сарадње 

Повећана 

партиципација и 

могућност утицаја 

ОЦД на програме и 

политике који се 

тичу РР 

Комисија за РР, 

Члан 

Општинског  већа 

задужен за 

цивилне 

организације 

ОЦД, 

Лице за РР, КЗМ 

 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

 

4. Повећане шансе девојчица и жена да се баве спортом 

Појединачни Активности Индикатори Очекивани Носиоци Остали Рок Потребна 

циљ   резултати активности актери  средствва 

4.1.Подршка 

Спортском савезу да 

уведе родну 

4.1.1.Родна анализа 

спортских програма Спроведена родна 

анализа Програма за 

Утврђене мере за 

веће учшће 

девојчица и 

Помоћник 

председника 

општине 

Спортски 

Клубови, 

КЗМ 

2019- 

2022 
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перспективу у свој 

рад 

 спорт/спортског 

савеза, 

Објавњене и 

усвојене 

препоруке за 

унапређење 

рада 

жена у спорту, 

Више девојчица и 

жена се бави 

спортом 

за 

област 

омладине и 

спорта, 

Спортски 

савез 

Комисија и 

лице за РР 

  

 4.1.2. Уведено родно 

буџетирање у спорту 

Спортски савез и 

сва издавања за 

спорт имају родно 

сензибилан буџет 

Утврђене мере за 

смањење разлика у 

финансирању 

мушког и женског 

спрота 

 Помоћник 

председника 

општине 

за област 

омладине и 

спорта, 

Спорстки 

савез 

Лице за РР, 

Руководилац 

Одељења 

за област 

буџет и 

финансија 

Континуирано 

2019- 

2020 

 

4.2. Унапређен 

рекреативни спорт 

за жене и девојке 

4.2.1. Развијени 

програми за жене и 

девојке 

Број жена и 

девојчица који се 

бави спортом, 

Врста спортова 

Повећан број 

девојчица и жена 

који се бави 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 

Општина Мали 

Иђош препозната 

као општина која 

ради на 

промовисању 

женског спорта 

Помоћник 

председника 

општине 

за 

област 

омладине и 

спорта, 

Спортски 

савез, 

Спортски 

клубови 

Тела за РР 

НВО, Медији 

КЗМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

 4.2.2. Осмишљене 

кампање 

привлачења жена и 

девојака да се баве 

спортом 

Број активности за 

информисање и 

привлачење 

девојчица и жена 

Општина, 

Спортски 

савез, 

Спортски 

клубови 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

4.3. Повећана 4.3.1. Подстицати Број девојчица и Унапређена Члан Тела за РР,   
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видљивост девојака 

и жена у спорту 

спортске клубове да 

воде рачуна о 

афирмисању 

спортискиња кроз 

изједначавање услова 

за мушки и женски 

спорт, промовисање 

спортискиња, циљано 

улагање у спортске 

резултате девојака и сл. 

девојака које се 

баве спортом, 

медијска 

представљања жена 

у спорту, висина 

средстава уложена 

у женке клубове и 

секције 

видљивост девојака 

и жена у спорту, 

Унапређен спорт за 

девојчице и девојке, 

промовисан женски 

спорт 

Помоћник  

председника 

за  

омладину и 

спорта, 

Спортски 

савез, 

Спортски 

клубови 

Медији, 

ОЦД 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

 4.3.2. Увођење већег 

броја жена на 

руководеће позиције у 

спорту 

Број жена на 

руководећим 

позицијама 

Повећан утицај 

жена на политике у 

спорту 

Помоћник 

председника 

општине 

за 

област 

омладине и 

спорта, 

Спортски 

савез, 

Спортски 

клубови 

ОЦД, 

Комисија и 

лице за РР, 

Медији, КЗМ 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

 4.3.3. Привлачење жена 

на стручне позиције у 

спорту 

Број жена на 

стручним 

позицијама у 

спорту 

Повећана 

видљивост жена у 

спорту, Повећане 

шансе жена да се 

реализују у спорту 

Помоћник 

председника 

општине 

за 

област 

омладине и 

спорта, 

Спортски 

клубови, 

Спортски 

савез 

ОЦД Медији 

Лице за РР 

Континуирано 

2019- 

2022 
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4.4. Унапређен 

школски спорт, 

посебно за 

девојчице  на селу 

4.4.1. Повећан број 

спортских активности 

за девојчице у школама 

Број девојчица у 

школском спорту у 

основним, Врста 

спорта 

Повећана спортска 

активност 

девојчица, Повећано 

разумевање 

девојчица зашто је 

спорт важан 

Помоћник 

председника 

општине 

за 

област 

омладине и 

спорта, 

Члан 

Општинског 

већа задужен за 

образовање, 

Спортски 

савез 

Комисија и 

лице за РР, 

Школе, КЗМ 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

 4.4.2. Повећан број 

спортских активности 

за девојчице у селима 

Број девојчица у 

сеоским школама 

које се баве 

спортом, Врста 

спорта 

Помоћник 

председника 

општине за 

област 

омладине и 

спорта, Члан 

Општинског 

већа задужен за 

образовање,  

Комисија за РР 

 

 

Спортски 

савез Савет за 

РР 

Лице за РР, 

ОЦД, Школе, 

КЗМ 

Континуирано 

2019- 

2022 

 

 

5. Унапредити капацитете локалне самоураве да уводи родну перспективу у своје политике и програме 

Појединачни циљ Активности Индикатори Очекивани Носиоци 

активности 

Остали 

актери 

Ро 

к 

Потребна 

средствва    резултати 

5.1.Подизање 5.1.1. Континуирана Број запослених који Повећани Начелник СКГО, 2019- 

2022 

 

капацитета едукација је прошао обуку капацитети општинске Буџетски 2020  

Запослених за запослених на тему Бр.обухваћених општине и управе, корисници Конт.  
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увођење родне 

перспекиве у рад ЈСЛ 

увођења родне 

перспективе, посебно 

увођења родно 

одговорног буџетирања 

прорама од 17 

програма ЈСЛ, 

Инситуције/одељења 

из којих су 

запослени, 

Број и врста обука 

које су реализоване 

буџетских 

корисника да се 

баве темом РР 

Тела за РР    

 5.1.2. Спровођење 

препорука из родне 

анализе у пилот 

програмима 

Број родних анализа Број 

спроведених препорука 

из родне анализе 

Повећан 

капацитети 

општине, 

буџетских 

корисника и 

запослених за 

увођење родне 

перспективе 

Општинско веће, 

Начелник 

општинске 

управе, Лице за 

РР 

Тимови по 

програмима 

2019- 

2020 

Конт. 

 

 5.1.3. Даља едукација и 

подршка за увођење 

родног буџетирања за 

буџетске кориснике 
Број Програма који 

имају дефинисане родно 

одговорне циљеве од 

укупно 17 програма ЈСЛ, 

Број организованих 

састанака, Број обука 

Повећани 

капацитет 

буџетских 

корисника за 

увођење родне 

перспективе 

Општинско 

веће, 

Начелник 

општинске 

управе, 

Лице за РР, 

Буџетски 

корисници 

 2019- 

2020 

Конт. 

Други 

извори 

финансирањ 

а 

 

5.1.4. Увођење родне 

перспективе у све 

стратегије које општина 

спроводи (стратегија 

запошљавања, стратегија 

за младе, програм развоја 

спорта) 

Број стратегија са 

уведеном родном 

перспективом 

Родна 

перспектива је део 

свих политика 

општине 

Начелник 

општинске 

управе, Савет за 

РР, Лице за РР 

Надлежни 

за 

спровођењ е 

других 

стретегија, 

Општинско 

веће 

2019- 

2020 

Конт. 

 

5.2. Промоција 

општине као 

5.2.1. Медијско 

представљање Број медијских садржаја 

Општина Мали 

Иђош препозната 

је 

Члан 

 Општинског 

Медији, Лице 

за РР 

2019- 

2020 

Конт 
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општине која уводи 

родну перспективу у 

свој 

рад/заједницу 

општине као општине 

која уводи РР 

Медији у којима је 

представљена као општина која 

ради на 

промовисању 

равноправности 

већа задужен за 

информисањ е 

Комисија за 

РР,  

Друге ОЦД 

  

 5.2.2. Представљање 

процеса и резултата на 

сајту општине 

Број текстова, вести, 

докумената, извештаја 

који говоре о 

имплементацији 

Стратегије 

Промењен је 

начин на који се 

доживљава родна 

равноправност у 

локалној 

политици 

Општине Мали 

Иђош 

Члан 

Општинског 

већа 

задужен за 

информисање 

Медији, 

Комисија за 

РР, Лице за 

РР  

2019- 

2022 

Континуирано 

 

 

5.2.3. Континуирано 

праћење спровођења 

локалног акцоног плана 

кроз локалне медије 

Број медијских 

садржаја у локалним 

медијима, Начин на 

који су медији 

извештавали 

Обезбеђена је 

видљивост 

теме 

Члан 

Општинског 

већа 

задужен за 

информисање 

Медији, Лице 

за РР, 

Комисија за 

РР, ОЦД 

2019- 

2022 

Континуирано 

 

5.3. Оснаживање 

механизама за родну 

равноравноправност у 

општини 

5.3.1.  Формирање 

женске одборничке 

мреже 

Број састанака женске 

одборничке мреже, број 

едукација, посета, Број 

амандмана и 

интервенција женске 

одборничке мреже 

Женска 

одборничка 

мрежа утиче на 

рад локалне 

скупштине, 

Повећана је 

политичка 

партиципација 

жена 

Комисија за РР, 

Председник 

Скупштине 

Комисија и 

Лице за РР, 

ОЦД 

2019- 

2022 

Континуирано 

 

 5.3.2. Унапређени 

капацитети за рад лица 

за родну 

равноправност/комисије 

за РР Број нових 

Локална 

самоуправа 

има 

унапређене 

капацитете да 

Лице за РР, 

Комисија за РР, 

Председник 

скупштине, 

ОЦД 2019- 

2022 

Континуирано 
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едукација, 

Ставови запослених и 

заинтресованих страна о 

успешности рада 

се бави темом РР Општинско 

веће 

   

5.4. Учешће у 

регионалним и 

националним 

иницијативама 

везаним за примену 

Европске повеље 

5.4.1. Општина учествује 

у иницијативама везаним 

за промоцију и 

имплементацију Повеље 

Број иницијатива у 

којима општине 

учествује, у Србији, у 

Војводини, у региону 

Локална 

самоуправа даје 

допринос примени 

и промоциј Повеље 

за родну 

равноправност 

Лице за РР , 

Савет за РР, 

Општинско веће 

Друге 

локалне 

самоуправе, 

Начелник 

Општинске 

управе 

2019- 

2022 

 

5.5. Промоција 

Европске повеље у 

локалној заједници 

5.5.1. Општина 

информише грађане кроз 

локане медије и своја 

гласила о значају Повеље 

и о томе како се Повеља 

спроводи у општини 

Број садржаја у 

локалним медијима, Број 

текстова објављених на 

сајту општин, Број 

активности (подељени 

леци, локалне акције и 

сл.) кроз које се грађани 

информишу о повељи 

Локална 

самоуправа 

упознаје грађане са 

постојањем и 

применом Повеље 

за родну 

равноправности 

Комисија за РР, 

Лице за РР, 

Општинско веће 

 

Медији, 

ОЦД 

2019- 

2022 

 

5.6. Континуирана 

сарадња са ОЦД 

5.6.1. Креирање 

механизама 

континуиране сарадње са 

ОЦД кроз редовне 

састанке, учешће ОЦД у 

раду Савета и других тела 

општине и сл. 

Број заједничких 

састанака, Интерним 

актима уређена 

могућност присуства 

ОЦД раду Савета за 

безбедности, Комисије за 

РР и другим телима 

релевантим за 

Родна 

равноправност је 

препозната у 

заједници као 

важна тема, 

грађанке и грађани 

учествују у 

аткивностима 

везаним за 

Члан 

Општинског 

већа 

задужен за ОЦД, 

лице за РР , 

Савет за РР 

Медији, 

ОЦД 

2019- 

2022 

Конт. 

Други 

извори 

финансирањ 

а 
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  имплементацију 

ЛАП-а унапређење 

родне 

равноправности 

    

 5.6.2.Општина и ОЦД 

спроводе заједничке 

пројекте 

Број заједничких 

активности, 

пројеката 

Повећани су 

капацитети у 

заједници за 

бављење темом РР 

Члан 

Општинског 

већа 

задужен за ОЦД, 
Општинско 

веће 

ОЦД, 

Медији 

2019- 

2022 

Конт 

Други 

извори 

финансирањ 

а 

5.7. Председник 

општине, Општинско 

веће, одборници и 

јавност редовно су 

информисани о 

резултатима 

спровођења Локалног 

акционог плана 

5.7.1 Председник 

општине и Општинско 

веће једном годишње 

дискутују о спровођењу 

ЛАП-а, резултатима и 

изазовима 

Одржана седница 

Општинског већа на 

којој се расправља о 

спровођењу ЛАП-а, 

резултатима и даљим 

плановима Комисије за 

РР /лице за РР, Начелник 

општинске управе 

сачињавају извештај о 

спровеђењу ЛАП-а 

Организован је 

механизам за 

праћење и 

процену 

успешности 

спровођења 

ЛАП-а 

Лице за РР, 

Комисија за РР, 

Члан 

Општинског већа  

задужен за 

послове 

информисања 

Медији, 

ОЦД, 

 

2020-

2022 

 

 5.7.2. Одборници 

дискутују о спровођењу 

ЛАП-а 

Одржана седница 

Скупштине на којој се 

расправљало о 

спровођењу ЛАП-а, 

резултатима и даљим 

плановима 

Спровођење ЛАП-а 

важно је 

скупштинско 

питање 

Комисија за РР, 

Лице за РР, 

Председник 

Скупштине  

Медији 2020-

2022 

 

 5.7.3. Комисија за РР 

(лице за РР) прате 

спровођење ЛАП-а 

Број 

сугестија/предлога 

Комисија за РР 

(лице за РР) има 

водећу улогу у 

праћењу 

спровођења 

Комисија за РР, 

Лице за РР 

Медији 

ОЦД 

2019-

2022 
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  упућен општинском већу 

или скупштини 

ЛАПа     

 5.7.4. Грађани и грађанке 

Општине Мали Иђош 

путем локалних медија 

обавештени су о 

спровођењу ЛАП-а 

Број медијских садржаја 

о спровођењу ЛАП-а, 

Број медија који 

извештава о ЛАП-у 

Спровођење ЛАП-а 

видљиво је у 

локалној заједници 

Члан 

Општинског већа  

задужен за 

информисање 

Медији, 

НВО, 

Лице за РР 

2019-

2022 
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Подаци Спортског савеза о броју чланова/ица клубова 

 

Табеларни приказ спортских организација - Спортски савез општине Мали Иђош: 

 

Мали Иђош: 

 

Р.бр. Спортска организација Мушка 

број м 

Женска 

број ж 

Мешовита 

број м и ж 

1. Фудбалски клуб Еђшег 40   

2. Стонотениски клуб Домбош   35 

3. Коњички клуб Ендукас   35 

 Укупно: 40  70 

 

Ловћенац: 

 

Р.бр. Спортска организација Мушка 

број м 

Женска 

број ж 

Мешовита 

број м и ж 

1. Фудбалски клуб Његош 75   

2. Кошаркашки клуб Његош  12  

3. Карате клуб Његош   40 

 Укупно: 75 12 40 

 

Фекетић: 

 

Р.бр. Спортска организација Мушка 

број м 

Женска 

број ж 

Мешовита 

број м и ж 

1. Фудбалски клуб Јадран 65   

2. Куглашки клуб Јадран 10   

3. Рукометни клуб Јадран  40  

 Укупно: 75 40 0 

Анкета за израду Локалног акционог плана за родну равноправност 

 

А Н К Е Т А  

за израду Локалног акциног плана за родну равноправност општине Мали Иђош 

          1. Општи подаци 
1 Старост:  
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2 Образовање: 1. основна школа 
2. средња школа 
3. виша школа 
4. факултет 
5. постдипломске студије 

3 Занимање:  
4 Брачни статус: 1. нисам у браку 

 
2. у браку без деце 

3. у браку са децом 

4. нешто друго 

 

           2. Општи став 

 

 

1 Уопште гледано, колико сте задовољни 
могућностима које жене и девојке имају у 
општини Мали Иђош? 

1. Уопште нисам задовољна 

2. Нисам задовољна 

3. Нисам сигурна 
4. Задовољна сам 

5. Веома сам задоволна 

2 Да ли по Вашем мишљењу, жене у општини 
Мали Иђош имају исте или другачије 
могућности у односу на жене у другим 
општинама у окружењу? 

1. Знатно лошије него у другим општинма 

2. Лошије него у другим општинама 

3. Подједнако као у другим општинама 

4. Боље него у другим општинама 

5. Знатно боље него у другим општинама 

3 Која су, по вашем мишљену три највећа 
проблема за жене у вашој општини? 

1. 

2. 

3.  

           3. Запшошљавање жена 

1 

Да ли сте запослени односно коју економску 
активност обављате 

1. Да, запослена сам и пријављена 
сам 

2. Да запослена сам, али нисам 
пријављена 

3. Носилац пољопривредног 
газдинства 

4. Чланица пољопривредног 
газдинства 

5. Власница/сувласница радње или 
предузећа 

6. Незапослена сам 
7. Нешто друго 

2 Да ли сте тренутно у процесу тражења посла 
(да ли тражите други посао ако сте запослени) 

1. Да 
2. Не 

3 Да ли би сте желели да отпочнете самостални 
посао ? 

1. Да 
2. Не 

4 Да ли мислите да у општини Мали Иђош 

постоји могућност да покренете властити 

посао? 

1. Да 
2. Не 
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5 Уколико је ваш одговор ДА који би сте посао 
покренули? 

 
 

 

6 

Које обуке и курсеви би вам били корисни за 
проналажење посла? 

 

 

 

7 
Шта општина може да уради да помогне 
проналажење посла или покретање властитог 
бизниса? 

 

 

 

 

         4.Образовање 

1 Средњу школу сте похађали  1. У Бачкој Тополи 

2. У некој другој Општини 

2 

За које теме у области неформалног 
образовања би сте били највише заинтересовни 
? 

2. Предузетништво 

3. Лични разовој 
4. Здравље жена и девојака 

5. Безбедност жена 

6. Толеранција и људска права 

7. Екологија 

9. Нешто друго 

10. Нисам заинтересована 

3 Да ли би сте волели да наставите школовање ? 1. Да 

2. Не 
3. Нисам сигурна 

4 Ако је одоговр Да, наведите шта вам је за то 

потребно  
 

 
          5. Здравље жена 

1 Водим рачуна о својој исхрани 1. Да 
2. Не 

2 Код лекара одлазим 1. На редовне контроле 
2. Само када је неопходно 

3 Бавим се спортом 1. Да, рекреативно 
2. Не 
3. Нешто друго  

4 Редовно идем код гинеколога 
 

1. Да 
2. Не 

5 Да ли сте пушач? 3. Да 
4. Не 

6 Шта су највећи проблеми везани за здавље 
жена у Малом Иђошу? 

1. 
2. 
3. 

 
         6.Култура 

1 Да ли сте у последњих 12 месеци: 

 Били у биоскопу? 1. Њедном 
2. До 3 пута 
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3. Више од 3 пута 

 Били на живом извођењу - позориште, 

концерт, КУД 

1. Ниједном 

2. До 3 пута 
3. Више од 3 пута 

 Били у музеју, изложби, промоцији књиге 1. Ниједном 

2. До 3 пута 
3. Више од 3 пута 

2 Да ли сматрате да у општни Мали Иђош има 

довољно културних дешавања? 

1. Да 

2. Не 
3. Има дешавања али треба још више 

3 Шта општини Мали Иђош недостаје од 

култруних дешавања? 

 

 

          7.Безбедност жена 

1 У којој мери се слажете са следећим тврдањама, када је у питању безбедност у општини 

Мали Иђош (заокружите један од одговора - 1 значи уопште се не слажем, 5 потпуно се 

слажем) 

            Осећам се безбедном у свом месту                                                          1  2  3  4  5 

2 У којој мери у односу на остатак земље је 

криминал присутан у општини Мали Иђош? 

1. Знатно више присутан 
2.  Присутнији 
3. Подједанко присутан 
4. Мање присутан 
5. Знатно мање присутан 

3 Шта су највећи проблеми за безбедност жена у 

општини Мали иђош? 

1. 
2. 
3. 

4 Шта је потребно учинити у општини Мали 

Иђош да се побољша безбедност жена и 

девојака? (Можете означити више одговора) 

1. Покренути едукацију на тему 
безбедност   жена и девојака 
2. Појачати саобраћајне контроле 
полиције 
3. Појачати полицијске патроле на 
улицама 
4. Боље повезивање надлежних 
инситуција 
5. Нешто друго (наведите шта) 
 

 

          8.Политичка партиципација и доношење одлука 

1 Како би сте проценили могућности које жене у Општини Мали Иђош имају за доношење 

одлука : 

          У локалној самоуправи (месне заједнице, 

скупштина општине, општинска управа)  

1. Веома лоше 

2. Лоше 

3. Осредње 

4. Добро 

5. Веома добро 

2 У Скупштини општине Мали Иђош жене чине : 1. 20% укупног броја одборника 

2. Трећину одборника 
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3. Половину одборника 
4. Више од половине одборника 

3 

Да ли знате да постоји Комисија за родну 
равноправност у Општини Мали Иђош? 

1. Први пут чујем 
2. Знам да треба да постоји, али 

не знам да ли ради, 
3. Знам за овај одговор 

4 Да ли сте члан неке: 

       - невладине организације или удружења грађана 1. Да 

2. Не 

       - политичке партије 1. Да 

2. Не 

       - синдиката 1. Да 

2. Не 

       - Културно уметничког друштва 1. Да 

2. Не 

       - неформалне групе 1. Да 

2. Не 

5 Да ли би сте желели да активније учествујете у 

процесу доношења одлука у вашој општини? 

1. Да 

2. Не 

6 Ко су по Вашем мишљењу најугроженије 

групе жена у вашој општини ? (могуће 

заокружити више одоговра) 

1. Ромкиње 
2. Сеоске жене 
3. Сиромашне жене 
4. Младе жене 
5. Незапослене жене 
6. Жене са инвалидитетом 
7. Старе жене 
8. Неке друге 

7 Оценом од 1 до 5 (1 је најнижа оцена, 5 

највиша) оцените рад инситуција у вашој 

општини) 

 

(анкетар уписује оцену поред назива 

институције!) 

1. Јединица локалне самоуправе 
(Општина) 
2. Центар за социјални рад 
3. Полиција 
4. Библиотека 
5. Спортски савез 
6. Дом здравља 
7. Невладине организације 

 

 

 
 


