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Сажетак
Рад кон тек сту а ли зу је питањe род не рав но прав но сти као до-

мен со ци јал не по ли ти ке, обра зла же ви ђе ње род но рав но прав ног 
дру штва као ци ља, али ујед но и пред у сло ва и сред ства за оства ри-
ва ње со ци јал ног раз во ја. У ци љу при ка зи ва ња ста ња у ло кла ном/
на ци о нал ном кон тек сту опи су је се по ло жај же на и му шка ра ца у 
Ср би ји, ука зу ју ћи на мо гу ће со ци јал не ин ди ка то ре за ме ре ње род-
не рав но прав но сти у окви ру дру штве ног раз во ја у Ср би ји. По-
след њи део ра да при ка зу је на ко ји на чин се со ци јал но пла ни ра ње у 
Ср би ји ба ви „ко ри го ва њем“ по сто је ћих род них не јед на ко сти, кроз 
де фи ни са ње стра те шког окви ра за уна пре ђи ва ње род не рав но прав-
но сти у Ср би ји.
Кључ не ре чи: род на рав но прав ност, со ци јал на по ли ти ка, со ци јал ни раз-

вој, со ци јал но пла ни ра ње.

1. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ КАО 
ПИТАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Род на не рав но прав ност пред ста вља ши ро ко рас про стра ње ну 
не прав ду и кр ше ње људ ских пра ва ви ше од по ло ви не чо ве чан ства. 
Це на ко ју дру штво пла ћа због не јед на ког по ло жа ја му шка ра ца и 
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же на је пре ви со ка у сва ком дру штву, би ло да се ра ди о раз ви је ном 
„Се ве ру“ или о зе мља ма у раз во ју. Она се огле да, пре све га, у не-
ис ко ри шћа ва њу и за не ма ри ва њу људ ских ре сур са и по тен ци ја ла, 
ства ра ју ћи дру штва ко ја ми мо и ла зе прин цип ме ри то кра ти је и кон-
ку рент но сти, ко ји су осно ва здра вог еко ном ског раз во ја, те у те сној 
ве зи са со ци јал ним раз во јем.

За по тре бе овог ра да ис та ћи ће мо два аспек та со ци јал не по-
ли ти ке ко ји су од кључ ног зна ча ја за раз у ме ва ње пи та ња род не 
рав но прав но сти као пи та ња у до ме ну со ци јал не по ли ти ке. Пр ви 
ва жан аспект је сте да со ци јал на по ли ти ка пред ста вља „син те зу 
са знај них, мо рал них, прав них, оби чај них и дру гих нор ми ко је су 
кре до ор га ни зо ва ња, пла ни ра ња и по на ша ња у дру штву“1), али у 
исто вре ме она је „ин стру мент про ме на у оној ме ри у ко јој се тран-
сфор ми ше у ху ма ни стич ку прак су и по ста је мо рал но по на ша ње 
ко је се ис по ља ва у плу ра ли зму вред но сти“2). Дру ги аспект је сте да 
со ци јал на по ли ти ка „мо ра да бу де ор га ни зо ва на де лат ност, у чи јем 
сре ди шту су са др жа ји ко ји чи не су шти ну жи во та чо ве ка и усло ви у 
ко ји ма се жи вот ни са др жа ји ре а ли зу ју на сто је ћи да их уна пре ди“3).

Ако по сма тра мо по ло жај же не кроз исто ри ју уоча ва мо да 
су увре же на ве ро ва ња, мо рал ни стан дар ди и род не нор ме, као и 
оби чај не прак се че сто има ле за циљ огра ни ча ва ње мо гућ но сти де-
ло ва ња при пад ни ца жен ског по ла на сфе ру при ват ног, ства ра ју ћи 
уску дру штве но кон стру и са ну ве зу из ме ђу осо ба жен ског по ла и 
оба ве за ве за них за до мен бри ге (о дру ги ма, не моћ ни ма, би ло да 
се ра ди о де ци, ста ри ји ма или осо ба ма са ин ва ли ди те том) на тај 
на чи ни изо лу ју ћи их си сте мат ски из сфе ре јав ног. Осам де се тих 
го ди на два де се тог ве ка фе ми ни стич ка те о ри ја4) је из не дри ла кон-
цепт „ро да“, ко ји се не мо же под ве сти под ка те го ри ју би о ло шког 
по ла. На и ме, род у том сми слу пред ста вља скуп нор ми ко је де фи-
ни шу окви ре по жељ ног по на ша ња при пад ни ка му шког и жен ског 
по ла, те упи су ју у би о ло шку ка те го ри ју дру штве но кон стру и са на 
зна че ња. Ра ди се, да кле, о ску пу кул тур них, дру штве них, ре ли ги-
о зних схва та ња ко ја кон стру и шу дру штве но при хва тљи ве мо де ле 
„му шко сти“ и „жен ско сти“. За чет ке те ми сли мо же мо про на ћи још 
код Си мон де Бо во ар ко ја у књи зи „Дру ги пол“ са жи ма ову ка сни је 
те о рет ски раз ви је ну ми сао у ре че ни ци „Же ном се не ра ђа, же ном 

1) Дра го слав Ко чо вић, Со ци јал на по ли ти ка, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007, 
стр. 37.

2) Ibi dem.

3) Ibi dem.

4) Joan W. Scott, „Gen der: A use ful Ca te gory of Hi sto ri cal Analysis“, The Amer cian Hi sto ri cal 
Re vi ew, Vol 91, No. 5, 1986, pp. 1053-1075.
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се по ста је“. У том кон тек сту по ли ти ка род не рав но прав но сти на-
ла зи сво је уте ме ље ње у со ци јал ној по ли ти ци ко ја по ста вља се би у 
за да так из ме ну по сто је ћег ста ња ко је де фа во ри зу је јед ну од ре ђе ну 
дру штве ну гру пу, ко лек ти ви тет у од но су на дру гу.

Спе ци фич ност по ли ти ке род не рав но прав но сти је сте да се 
она не ба ви за шти том или уна пре ђи ва њем пра ва јед не ма њин ске 
за јед ни це, већ ко ри гу је исто риј ску не прав ду по чи ње ну пре ма ве-
ћи ни, од но сно чи та вој по ло ви ни дру штве не за јед ни це, од но сно 
чо ве чан ства. Та ве ћи на да ка ко ни је хо мо ге на це ли на, већ исто оно-
ли ко хе те ро ге на као и укуп но дру штво, бу ду ћи да је је ди ни за јед-
нич ки име ни тељ пол на при пад ност. На у ка о со ци јал ној пол ти ци 
се ба ви из у ча ва њем „ре во лу ци је по тре ба чо ве ка и од но са ко ји се 
ус по ста вља ју у на сто ја њу да се по тре бе за до во ље“5). За са мо ар ти-
ку ли са ње зах те ва за еман ци па ци јом же на би ли су по треб ни ве ко-
ви ка ко би се ство ри ла кри тич на ма са же на ко ја је на ор га ни зо ван 
на чин јав но зах те ва ла из ме ну по ло жа ја же на и по што ва ње пра ва 
же на као гра ђан ки и људ ских би ћа. По че так ор га ни зо ва не бор бе 
за жен ска људ ска пра ва кроз ар ти ку ли са ње по ли тич ких зах те ва у 
до ме ну со ци јал но-еко ном ских пра ва обе ле жио је марш „Хлеб и ру-
же“ одр жан у Њу јор ку 1908. го ди не. Од та да до да нас по ло жај же-
на на ра зним тач ка ма на пла не ти се про гре сив но ме њао у од ре ђе-
ним исто риј ским пе ри о ди ма у ко рист же на, а у дру гим на њи хо ву 
ште ту, у за ви сно сти од исто риј ских и дру штве них окол но сти да тог 
вре ме на, про сто ра, по ли тич ког и со цио-кул тур ног кон тек ста. У 
ско ри је вре ме, ско ро све раз ви је не и сред ње раз ви је не зе мље има-
ју ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме ко ји се ба ве де фи ни са њем и уна-
пре ђи ва њем по ли ти ке род не рав но прав но сти, као са став не гра не 
со ци јал не по ли ти ке. У ус по ста вља њу ин сти ту ци о нал ног окви ра 
за род ну рав но прав ност у мно го ме су до при не ле ме ђу на род не ин-
сти ту ци је ко је су ка ко на гло бал ном та ко и на ре ги о нал ном ни воу 
де фи ни са ле оба ве зу ју ће ме ђу на род но-прав не и ме ке ин стру мен те 
по ли ти ка де ло ва ња као пре но си ве мо де ле на ни вое је ди ни ца, тј. 
др жа ва чла ни ца. У ра ду се ба ви мо аспек ти ма урод ња ва ња (gen der 
ma in stre a ming) по ли ти ка ве за них за со ци јал ни раз вој и со ци јал ну 
по ли ти ку. 

5) Op. cit. Ко чо вић, 2007.
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2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ КАО ЦИЉ И 
ПРЕДУСЛОВ СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА

Же не пред ста вља ју по ло ви ну чо ве чан ства ко ја је у дру штве-
ним струк ту ра ма мо ћи од у век има ла зна чај но ма њи удео и би ла 
ве ћин ски из ло же на дру штве ној изо ла ци ји/ис кљу че но сти. Ако са-
гле да мо дру штве ну изо ла ци ју кроз че ти ри ин те гра тив на си сте ма: 
гра ђан ска ин те гра ци ја, еко ном ска ин те гра ци ја, со ци јал на и ин тер-
пер со нал на ин те гра ци ја у дру штву6), уви ђа мо да же не тра ди ци-
о нал но ни су оства ри ва ле сво ја пра ва у овим си сте ми ма док ни је 
по че ла ор га ни зо ва на дру штве на еман ци па ци ја нај ве ће мар ги на ли-
зо ва не гру пе ко ја је ика да кре ну ла да се еман ци пу је, же на по чет ком 
два де се тог ве ка. По ло жај же на је у мно го ме уна пре ђен у да на шње 
вре ме, по себ но у се вер ној хе мис фе ри тзв. раз ви је ног све та и то 
за хва љу ју ћи на по ри ма на раз ли чи тим ни во и ма: ме ђу на род ном, на-
ци о нал ном, ло кал ном, али и за хва љу ју ћи ин тер ак ци ји ан га жма на 
др жав ног и при ват ног сек то ра у за го ва ра њу жен ских људ ских пра-
ва. Под при ват ним сек то ром у овом кон тек сту под ра зу ме ва мо пре 
све га жен ски по крет у ши рем сми слу, ко ји је са чи њен ка ко од не-
про фит них и не вла ди них ор га ни за ци ја, та ко и од мре жа екс пе ра та, 
по је ди на ца и дру гих со ци јал них ак те ра, од но сно ак те ра ци вил ног 
дру штва (нпр. син ди ка ти, удру же ња гра ђа на, ме ди ји итд.). Је дан 
од окви ра за уна пре ђи ва ње по ло жа ја же на на ла зи се у сма њи ва њу 
со ци јал не ис кљу че но сти и про мо ви са њу пра вич ног раз во ја, ко ји 
по ста вља циљ да оси гу ра да и сви чла но ви дру штва осе те јед на-
ке ко ри сти од оства ре ног раз во ја. Тај оквир по сма тра род ну рав-
но прав ност као пред у слов за ин клу зи ван, де мо крат ски и одр жи ви 
раз вој и за сно ван је на схва та њи ма да род на рав но прав ност пред-
ста вља исто вре ме но ме ђу на род ни стан дард, раз вој ни циљ и јед но 
од основ них људ ских пра ва. 

За по тре бе ра да де фи ни са ће мо род ну рав но прав ност као из-
раз по тре бе дру штва да у пот пу но сти ко ри сти све сво је ре сур се 
и ка па ци те те у ци љу раз во ја на еко ном ском, со ци јал ном, кул тур-
ном, по ли тич ком пла ну. То под ра зу ме ва јед на ку за сту пље ност, моћ 
и уче шће оба по ла у свим сфе ра ма јав ног и при ват ног жи во та и 
до при но си ус по ста вља њу рав но те же ме ђу по ло ви ма и из град њи 
хар мо нич них од но са на до бро бит свих. Ова де фи ни ци ја ком би ну је 
еле мен те ин те грал ног еко ном ског и со ци јал ног раз во ја, одр жи вог 
и ху ма ног раз во ја. Из кон цеп та ин те грал ног еко ном ског и со ци јал-
ног раз во ја се осла ња на на гла ша ва ње по тре бе рав но прав но сти, ме-
ђу за ви сно сти и из ба лан си ра но сти еко ном ског и со ци јал ног раз во ја 

6) Ми ра Ла ки ће вић и Ана Га ври ло вић, Со ци јал ни раз вој и пла ни ра ње, Чи го ја, Бе о град, 
2008, стр. 43.
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ка ко би се оства рио скла дан и урав но те жен дру штве но-еко ном ски 
и со ци јал ни раз вој. Ме ђу тим, овај кон цепт не пру жа об ја шње ње 
ка ко се мо гу пре ва зи ћи про тив реч но сти у ин те ре си ма ко је на ста ју 
ка да гру па ко ја се еман ци пу је, у овом слу ча ју же не, ор га ни зо ва но 
зах те ва ба лан си ра ну рас по де лу мо ћи ко ја се на ла зи тра ди ци о нал-
но у ру ка ма му шка ра ца. Та ко ђе, не об ја шња ва на ко ји на чин је мо-
гу ће на пра ви ти рав но прав ну и рав но мер ну рас по де лу ре сур са ка да 
зах тев до ла зи из гру пе ко ја не по се ду је моћ, да кле ко ји су то ме ха-
ни зми за пре ра спо де љи ва ње мо ћи у дру штву. Кон цепт „одр жи вог 
раз во ја“ (su sta i na ble de ve lop ment), пр ви пут де фи ни сан у Ре зо лу-
ци ји о пред у зи ма њу ини ци ја ти ве за фор ми ра ње Свет ске ко ми си је 
за жи вот ни стан дард и раз вој Ује ди ње них на ци ја из 1983. го ди не, 
ста вља ак це нат на „ин те грал ни еко ном ски, тех но ло шки, со ци јал ни 
и кул тур ни раз вој ускла ђен са по тре ба ма за шти те и уна пре ђе ња 
жи вот не сре ди не, ко ји омо гу ћа ва са да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја-
ма за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба и по бољ ша ње ква ли те та жи во-
та. Још од Дру ге кон фе рен ци је УН-а о жи вот ној сре ди ни и раз во ју 
ко је је одр жа на у Рио де Же не и ру 1992. го ди не, где је на ста ла Аген-
да 217), жен ски по крет је сна жно за го ва рао пре по зна ва ње зна чај не 
уло ге ко ју игра ју же не у одр жи вом раз во ју, по себ но у зе мља ма тзв. 
„тре ћег све та“. На и ме, дру штве но кон стру и са ни обра сци по жељ-
ног по на ша ња и род них уло га оста вља ју у нај ве ћем бро ју слу ча је-
ва же на ма сек тор бри ге. Про гра ми еко ном ског осна жи ва ња же на, 
као што је про грам ми кро кре ди ти ра ња8) ко ји је за по чео Но бе ло вац 
Му ха мед Ју нус9) у Бан гла де шу, ука за ли су ја сно на чи ње ни цу да 
та мо где је же на еко ном ски осна же на бе не фит осе ћа ју и дру ги чла-
но ви по ро ди це, а по себ но де ца, чи ме се омо гу ћа ва стра те шко ин-
ве сти ра ње у на ред не ге не ра ци је. Фак то ри од ко јих за ви си при ме на 
кон цеп та одр жи вог раз во ја су: по ли тич ки си стем, еко ном ски си-
стем, дру штве ни/со ци јал ни си стем, обра зов ни си стем и си стем ин-
фор ми са ња. Из тог раз ло га, у де лу ра да ко ји сле ди ће мо про ма тра-
ти по ло жај же на у Ср би ји кроз ове кључ не си сте ме по ста вља ју ћи 
низ спе ци фич них со ци јал них ин ди ка то ра ко ји ће нам омо гу ћи ти 
по сма тра ње ста ња по ло жа ја же на у на шем дру штву. Тре ћи кон цепт 
раз во ја на ко ји се осла ња мо је сте ху ма ни раз вој ко ји из ра жа ва став 
да еко ном ски раз вој и бла го ста ње не до но се ауто мат ски и ква ли-
тет ни ји жи вот ста нов ни штва, већ да се мо ра во ди ти и ра чу на о ква-
ли те ту, ди стри бу ци ји и ка рак те ру раз во ја ко ји су јед на ко ва жни као 

7) http://su sta i na ble de ve lop ment.un.org/con tent/do cu ments/Agen da21.pdf 

8) No wak Ma ria, Non si pre sta so lo ai ric chi. La ri vo lu zi o ne del mic roc re di to, Eina u di, To ri no, 
2005.

9) Mu ham mad Yunus: http://www.mu ham madyunus.org/ and Gra meen Bank: www.gra meen-
in fo.org 
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и сам раз вој. Овај ди на мич ки при ступ фи ло зо фи ји раз во ја ука зу је 
на ва жност че ти ри ком по нен те: јед на ке мо гућ но сти за све гра ђан-
ке и гра ђа не, од го вор ност пре ма до ла зе ћим на ра шта ји ма, ула га ње 
у људ ске ре сур се и оства ри ва ње људ ских по тен ци ја ла и, ко нач но, 
осна жи ва ње љу ди ра ди сло бод ног би ра ња раз во ја. У по след њем 
де лу ра да, опи са ће мо по ли ти ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је, уз осврт 
на пи та ње да ли ува жа ва ју кон цепт ху ма ног раз во ја у стра те шким 
до ку мен ти ма пу тем ко јих се чи ни со ци јал но пла ни ра ње ме ра на 
пу ту ка ус по ста вља њу род но рав но прав ног дру штва.

3. СТАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У СРБИЈИ

Ин сти ту ци о на ли за ци ја род не рав но прав но сти ула зи у фо кус 
со ци јал не по ли ти ке у Ср би ји на кон по ли тич ких про ме на ко је су се 
де си ле до ла ском на власт ко а ли ци је де мо крат ских пар ти ја на из бо-
ри ма 24. сеп тем бра 2000. го ди не. Од 2002. го ди не по чи ње ус по ста-
вља ње ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма10). Пр ви је ус по ста вљен ме-
ха ни зам за ко но дав не гра не вла сти, Од бор за рав но прав ност по ло ва 
На род не скуп шти не Ср би је. Усле ди ло је осни ва ње Са ве та за рав-
но прав ност по ло ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је 2004. го ди не, те осни-
ва ње Сек то ра за род ну рав но прав ност при Ми ни стар ству ра да, за-
по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке 2007. го ди не као из вр шног те ла 
Вла де, ко је је већ на ред не го ди не до би ло ста тус Упра ве за род ну 
рав но прав ност. До да нас ус по ста вље ни су и сви дру ги ме ха ни зми 
за за шти ту и про мо ци ју рав но прав но сти же на и му шка ра ца, као и 
над зор на те ла као што су За ме ни ца Ом буд сма на за род ну рав но-
прав ност и По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти. Ус по ста вље но 
је, та ко ђе, и ви ше од 90 ло кал них ме ха ни за ма11) за род ну рав но-
прав ност. Усва ја њем се та ан тид скри ми на ци о них за ко на, ме ђу ко-
ји ма и За кон о рав но прав но сти по ло ва12), по ста вљен је и прав ни 
оквир за за шти ту рав но прав но сти за за бра ну дис кри ми на ци је по 
осно ву по ла. По ста вљен је и оп шти оквир за по ли тич ко де ло ва ње у 
овој обла сти усва ја њем На ци о нал не стра те ги је за по бољ ша ње по-
ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти13).

10) За пре глед по сто је ћих ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма и њи хо вих за кон ских над ле жно-
сти: Ве сна Ја рић и На де жда Ра до вић, Реч ник род не рав но прав но сти. Дру го из ме ње но и 
до пу ње но из да ње, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2011.

11) www.gen der net.rs 

12) За кон о рав но прав но сти по ло ва, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 104/2009.

13) На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна пре ђи ва ње род не рав но прав-
но сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 15/09 
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По ста вља ње ин сти ту ци о нал ног окви ра за по ли ти ку род не 
рав но прав но сти сва ка ко до при но си из ме ни ин сти ту ци о нал не ат-
мос фе ре и се тин га у по гле ду отва ра ња про сто ра за кон ци пи ра ње 
же ље них про ме на род ног ре жи ма у од ре ђе ном дру штву, али оста је 
отво ре но пи та ње ко ли ко de iure има ди рект ног ути ца ја на de fac-
to по ло жај же на и уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти у на шем 
дру штву. За ме ре ње на прет ка у по сти за њу de fac to рав но прав но-
сти мо ра ју по сто ја ти ја сно де фи ни са ни ин ди ка то ри на прет ка, као 
и по да ци о старт ној по зи ци ји у од но су на ко ју се ме ри на пре дак, тј. 
пре сек ста ња по ло жа ја же на у да том вре мен ском тре нут ку на осно-
ву ког ће би ти мо гу ће пра ти ти по ма ке и ме ри ти на пре дак. У де лу 
ко ји сле ди из не ће мо пре глед ста ња у не ко ли ко обла сти дру штве-
ног, при ват ног и јав ног жи во та за ко је сма тра мо да су од кључ не 
ва жно сти за ме ре ње ста ња род не рав но прав но сти у Ср би ји. О по-
ста вља њу со ци о е ко ном ских по ка за те ља/ин ди ка то ра по сто је вр ло 
раз ли чи та ми шље ња и при сту пи, као и по ле ми ке о свр сис ход но сти 
и мо гућ но сти ма при ме не ових ин ди ка то ра. Циљ овог ра да је да 
се на пра ви пре глед мо гу ћих по ка за те ља ста ња, тј. су мар них се ри-
ја по да та ка то ка и ста ња, са ци љем да се пу тем ана ли зе ука же на 
раз ли чи те аспек те еко ном ских и дру штве них усло ва ко ји су ва жни 
за ана ли зу и до но ше ње од лу ка у обла сти род не рав но прав но сти. 
Ди мен зи је кроз ко је ће мо у овом ра ду по сма тра ти ста ње род не рав-
но прав но сти у Ср би ји су сле де ће:

–– –Уче шће же на у про це си ма од лу чи ва ња, јав ном и по ли-
тич ком жи во ту,

–– –По ка за те љи еко ном ског ста ту са же на у дру штву,
–– –Со ци јал не не јед на ко сти.

По да ци ко ји ма ће мо илу стро ва ти ста ње род не рав но прав но-
сти у Ср би ји су пре у зе ти из пу бли ка ци ја ин сти ту ци је за ду же не за 
зва нич ну ста ти сти ку “Же не и му шкар ци у Ср би ји” Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку Ср би је из 2005, 2008. и 2011. го ди не. У од ре-
ђе ним слу ча је ви ма по да ци су укр шта ни и упо ре ђи ва ни са дру гим 
из во ри ма. Та мо где се ко ри сти дру ги из вор по да та ка, то је ја сно 
на зна че но.

3.1. Учешће жена у процесима одлучивања, 
јавном и политичком животу

Пре ма по пи су ста нов ни штва у Ср би ји из 2011. го ди не, же не 
чи не 51% по пу ла ци је у Ср би ји, и пре ко 50% би рач ког те ла14). 

14) http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/Pu blic/Re por tRe sul tVi ew 
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На кон пр вих пар ла мен тар них из бо ра у Ре пу бли ци Ср би ји 
1990. го ди не у На род ној скуп шти ни се на шло у по сла нич ким клу-
па ма тек 1% же на. Тај про це нат је про гре сив но ра стао упо ре до са 
ста са ва њем де мо крат ског дру штва. На пар ла мен тар ним из бо ри ма 
2007. го ди не у На род ну скуп шти ну је ушла 51 по сла ни ца, тј. 20,4% 
од укуп ног бро ја по сла ни ка. Од то га јед на је би ла иза бра на за пот-
пред сед ни цу На род не скуп шти не. У Вла ди тог са зи ва би ле су по-
ста вље не 4 ми ни стар ке од 25 ми ни стар ста ва и то за сле де ће ре со-
ре: спорт и омла ди на, на у ка, ди ја спо ра и те ле ко му ни ка ци је. То је 
чи ни ло све га 16% же на у вла ди и пред ста вља ло Ср би ју као зе мљу 
у ре ги о ну у ко јој се нај ма ње по шту је рав но прав ност по ло ва на ме-
сти ма од лу чи ва ња. Као што се ви ди из при ло же них гра фи ко на, ре-
кон струк ци јом Вла де 2008. и на на ред ним из бо ри ма 2009. го ди не, 
си ту а ци ја се ни је зна чај но про ме ни ла на ни воу из вр шне вла сти. 
Је ди на зна чај на про ме на у из вр шној вла сти од и гра ла се у до де ли 
ре со ра за прав ду и фи нан си је ми ни стар ка ма. Да кле, мо же мо при-
ме ти ти зна чај ну про ме ну ста ња у од но су по ло ва у по сла нич ким 
клу па ма у пе ри о ду из ме ђу 2004. и 2007. го ди не, као и на из бо ри ма 
2012. го ди не. Ове про ме не су усло вље не из ме ње ним ин сти ту ци о-
нал ним окви ром за спро во ђе ње из бо ра. На и ме, из ме ном из бор ног 
за ко на из 2005. го ди не уве де на је ме ра за оба ве зно при су ство нај-
ма ње 30% кан ди да та „ма ње за сту пље ног по ла“ на свим из бор ним 
ли ста ма, тзв. си стем кво та. За кон о из бо ру на род них по сла ни ка15) 
де фи ни ше да „....на из бор ној ли сти мо ра би ти нај ма ње 30% кан-
ди да та ма ње за сту пље ног по ла на ли сти.“ Док За кон о из бо ри ма 
за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве16) на во ди у чла ну 20 да “На из бор-
ној ли сти укуп но мо ра би ти нај ма ње 30% кан ди да та ма ње за сту-
пље ног по ла“. У исто вре ме, ни је по сто ја ла за кон ски ре гу ли са на 
оба ве зност по што ва ња про пор ци о нал но сти од 30-70% у ко нач ном 
ода би ру пред став ни ка на кон из бо ра и при име но ва њу на функ ци је. 
На из бо ри ма 2007. и 2009. го ди не све по ли тич ке стран ке су по што-
ва ле за кон ски про пи са не кво те на кан ди дат ским ли ста ма, али се то 
ни је од ра зи ло на ре ал но ста ње и на по де лу по сла нич ких ман да та, 
као ни ман да та у Вла ди. Нај зна чај ни ја про ме на у За ко ну за из бор 
на род них по сла ни ка де си ла се 2011. го ди не ка да је уве де на оба-
ве зност по што ва ња ре до сле да ли сте при име но ва њу на функ ци је, 
при че му је уве де на и оба ве за да се на сва ком тре ћем ме сту на ђе 
при пад ник ма ње за сту пље ног по ла на ли сти. Та из ме на за кон ске 
ре гу ла ти ве ре зул ти ра ла је зна чај ним уве ћа њем број по сла ни ца, чак 
84 од укуп ног бро ја 250 по сла ни ка На род не скуп шти не РС, од но-
сно 34% же на у нај ви шем пред став нич ком те лу.

15)  За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 35/2000.

16)  За кон о из бо ри ма за је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 29/2007.
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Гра фи кон бр. 1  
По сла ни ци На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би-

је, струк ту ра и број пре ма по лу, 2002 – 2012.17)

Графикон бр. 1 Посланици Народне скупштине Републике Србије, структура и број 

према полу, 2002 – 2012.
18
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Графикон бр. 2 Министри Владе Републике Србије, структура и број према полу, 

2002. – 2013. 
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У скупштинама општина на нивоу јединица локалне самоуправе жене су заступље-

не са нешто више од 30% међу одборницима. Међутим, ако упоредимо са бројем председ-

ница општина увидећемо драматичан пад у броју жена које су заступљене на тој функцији 

са тек 10%. 

Графикон бр. 3 Председници општина/градоначелници и одборници скупштина оп-

штина, према полу, април 2012. – узорак на 65 од 168 општина и градова
19
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 Извор за 2009 и 2012: Народна скупштина РС, Одељење за информативно-истраживачке и библиотечке 

послове, Одсек за информативно-истраживачке послове, Тема: Равноправност полова 

Графикон бр. 2  
Министри Владе Републике Србије, структура 

и број према полу, 2002. – 2013.

Графикон бр. 1 Посланици Народне скупштине Републике Србије, структура и број 

према полу, 2002 – 2012.
18

 

219 223
199 196

166

31 27
51 54

84

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2004 2007 2009 2012

Mu_karci_ene

 

Графикон бр. 2 Министри Владе Републике Србије, структура и број према полу, 

2002. – 2013. 

15
15

15

19 20 20 19

19

4
2

1

4 4 5 5

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2004 2006 2007 2008 rek.2009 2012 2013 rek.

Mu_karci_ene

 

У скупштинама општина на нивоу јединица локалне самоуправе жене су заступље-

не са нешто више од 30% међу одборницима. Међутим, ако упоредимо са бројем председ-

ница општина увидећемо драматичан пад у броју жена које су заступљене на тој функцији 

са тек 10%. 

Графикон бр. 3 Председници општина/градоначелници и одборници скупштина оп-

штина, према полу, април 2012. – узорак на 65 од 168 општина и градова
19

 

                                                        
18

 Извор за 2009 и 2012: Народна скупштина РС, Одељење за информативно-истраживачке и библиотечке 

послове, Одсек за информативно-истраживачке послове, Тема: Равноправност полова 

У скуп шти на ма оп шти на на ни воу је ди ни ца ло кал не са мо-
у пра ве же не су за сту пље не са не што ви ше од 30% ме ђу од бор ни-
ци ма. Ме ђу тим, ако упо ре ди мо са бро јем пред сед ни ца оп шти на 

17)  Из вор за 2009 и 2012: На род на скуп шти на РС, Оде ље ње за ин фор ма тив но-ис тра жи вач-
ке и би бли о теч ке по сло ве, Од сек за ин фор ма тив но-ис тра жи вач ке по сло ве, Те ма: Рав но-
прав ност по ло ва



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2014, година 49. стр. 47-69.

56

уви де ће мо дра ма ти чан пад у бро ју же на ко је су за сту пље не на тој 
функ ци ји са тек 10%.

Гра фи кон бр. 3  
Пред сед ни ци оп шти на/гра до на чел ни ци и од бор ни-

ци скуп шти на оп шти на, пре ма по лу, април 2012. 
– узо рак на 65 од 168 оп шти на и гра до ва18)

Број председника општина и одборника

Жене Мушкарци Број жена на 100 
мушкараца

Председници општина 
и градоначелници 6 59 10

Одборници 687 2 184 31

То ком 2010. го ди не из вр шен је по пис ак тив них по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји. Од укуп но по пи са них 75 по ли тич ких стра на ка, 
са мо на че лу 2 су се на шле же не. Сли ка ко ја до дат но ука зу је на 
не рав но пра ван по ло жај же на у де ља њу по зи ци ја мо ћи са му шкар-
ци ма је сте при каз пред сед ни ка пар ла мен тар них по ли тич ких стра-
на ка, где же не у пот пу но сти од су ству ју из уче шћа на овим функ-
ци ја ма.

3.2. Показатељи економског статуса жена у друштву
Со ци јал ни раз вој је у не рас ки ди вој ве зи са еко ном ским раз-

во јем. Без еко ном ског раз во ја ни је мо гу ће за ми сли ти со ци јал ни 
раз вој, али и еко ном ски раз вој би вр ло бр зо мо гао ући у стаг на-
ци ју и ре гре си ју та мо где не иде упо ре до са со ци јал ним раз во јем. 
Европ ска уни ја ко ја је на ста ла као еко ном ска за јед ни ца је вр ло 
бр зо уви де ла да ни је мо гу ће го во ри ти о еко ном ском раз во ју без 
озбиљ не ко ор ди на ци је у до ме ну со ци јал не по ли ти ке, ко ја је упр кос 
де ле ги ра њу од ре ђе них над ле жно сти на ни во ЕУ, и да ље до ми нант-
но де фи ни са на на на ци о нал ном ни воу. 

Ка да го во ри мо о еко ном ским не јед на ко сти ма мо ра мо на по-
ме ну ти да је ду го до ми ни рао при ступ ко ји је по сма трао ис кљу чи во 
при ступ ре сур си ма, тј. аспект не рав но прав не и не рав но мер не рас-
по де ле ре сур са или до хот ка, бо гат ства. Но бе ло вац Ар ма тје Се на 
(Amartya Sen) је пре ба цио фо кус на мо гућ ност/спо соб ност де ло ва-

18) „Жене и одлучивање на локалном нивоу“ - април 2012: http://www.gendernet.rs/rrpage.
php?chapter=35&id=35
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ња19). У ње го вом по сма тра њу еко ном ских не јед на ко сти ви ди мо да 
је ко рен про бле ма у по чет ној пре ми си, од но сно у при сту пу мо гућ-
но сти да људ ски ка па ци те ти бу ду ис ко ри шће ни и да се раз ви ја ју. 
Он се за ла же за иде ју о људ ском раз во ју ко ја уна пре ђу је и про-
ши ру је оп сег де ло ва ња ин ди ви дуа и ко лек ти ви те та. У том сми слу, 
еко ном ски раст пред ста вља са мо на чин, ин стру мент, али не и циљ 
сам по се би. 

У Ср би ји 54.3% свих на за по сле них чи не же не. Же не, та ко ђе, 
ду же че ка ју на за по сле ње од му шка ра ца. При сут на је и не јед на кост 
у за ра да ма, ко ја на ме сеч ном ни воу из но си у про се ку 16% ма ње 
за ра де же на од му шка ра ца. На упра вљач ким по зи ци ја ма у при вре-
ди же не чи не 30,5%, а од то га на ди рек тор ским по зи ци ја ма их је 
20,8%, на че лу управ них од бо ра све га 14,3%. Тек 26.8 % ме на џе-
ра и ру ко во ди о ца у при вре ди су же не, док 46.9% струч ња ка чи не 
же не. Же не су ис кљу че не из на сле ђи ва ња имо ви не у го то во 85% 
по ро ди ца, нај че шће због тра ди ци о нал них прак си ко је фа во ри зу ју 
на сле ђи ва ње по му шкој ли ни ји. Му шкар ци су но си о ци до ма ћин-
ста ва и вла сни штва не по крет но сти у 73% слу ча је ва, а же не тек у 
27% слу ча је ва, што ума њу је мо гућ ност при сту па фор ма ма кре ди-
ти ра ња за за по чи ња ње ма лог и сред њег би зни са, тј. фор ма ма са мо-
за по шља ва ња. Тај по да так, пот кре пљен је чи ње ни цом да ма ње од 
јед не тре ћи не са мо стал них пред у зет ни ка чи не же не. 

Гра фи кон бр. 4  
Са мо за по сле ни, пре ма ста ту су у за по сле но сти, 2010.20)

 Жене Мушкарци Структура 
по полу

Статус у запослености Број % Број % Ж М

Укупно 161182 100 422094 100 28 72

Формално самозапослени 107648 67 270328 64 28 72

Неформално самозапослени 53535 33 151766 34 26 74

Дру штве но усло вље ни обра сци по на ша ња ви дљи ви су и у 
по дат ку да су од ли ца ко ја су до бро вољ но на пу сти ла по сао из по ро-
дич них раз ло га чак 88% же не. Исте на ла зе пот кре пљу је и по да так 
су у 98% слу ча је ва же не  те ко ји ма је је ди ни рад, рад у до ма ћин-
ству.

19)  Ма ри ја Ба бо вић, Род не еко ном ске не јед на ко сти у ком па ра тив ној пер спек ти ви: Европ-
ска уни ја и Ср би ја, Се цонс, Бе о град, 2010, стр. 38.

20)   Же не и му шкар ци у Ср би ји, 2011, стр. 58.
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Гра фи кон бр. 5  
Не ак тив на ли ца, пре ма раз ло гу не тра жења 

посла и по лу, 2010. (у хи ља да ма и %)21) 

Разлог нетражења посла
Жене Мушкарци   

Број % Број % Ж М
Укупно 1617 100 1092 100 60 40

Очекивање повратка на претходни 
посао(привремено отпуштен/а) 6 0 9 1 40 60

Болест или неспособност 176 11 115 10 61 39
Брига о деци или о одраслим 
неспособним лицима 78 5 2 0 97 3
Други лични или породични разлог 212 13 29 3 88 12
Школовање или обука 316 20 294 27 52 48
Примање пензије 615 38 490 45 56 44
Изгубљена нада у налажење посла 114 7 79 7 59 41

Служење војног рока 0 0 9 1 0 100

Остали разлози 101 6 66 6 61 39

Ови по да ци не дво сми сле но ука зу ју на чи ње ни цу да си ро-
ма штво има из ра же ну род ну ди мен зи ју, те по ли ти ке за сма ње ње 
си ро ма штва и раз вој не по ли ти ке ко је има ју за циљ сма ње ње си ро-
ма штва не мо гу из у зе ти род ну ана ли зу ста ња у ци љу фор му ли са ња 
ме ра за сма ње ње си ро ма штва. 

Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој сва ке го ди не од 1990. 
до да нас об ја вљу је из ве шта је за сно ва не на Ин дек су људ ског раз во-
ја 22), ко ји ко ри сти Се нов кон цеп ту ал ни оквир за сно ван на спо соб-
но сти ма за де ло ва ње (енг. ca pa bi lity ap pro ach). Овај оквир је по ка-
зао флек си бил ност за про ми шља ње раз ли чи тих аспе ка та људ ског 
раз во ја и спо соб ност за при ла го ђа ва ње раз ли чи тим кон тек сти ма. 
Од са мог по чет ка при ме не ИЉР (енг. HDI), по сто ја ли су по ку ша ји 
при ла го ђа ва ња овог ин стру мен та за ме ре ње род не не рав но прав но-
сти. Та ко је раз ви јен Род ни ин декс раз во ја (енг. Gen der-Re la ted De-
ve lop ment In dex - GDI)23) ко ји је ука зао да у оним зе мља ма где по-
сто је зна чај не род не не јед на ко сти ви сок је и сте пен не рав но прав не 
рас по де ле људ ског раз во ја што пред ста вља ди рект ну пре пре ку 
урав но те же ном раз во ју.

21) Ibi dem, стр. 63.

22) Hu man De ve lop ment In dex (HDI): http://hdr.undp.org/en/sta ti stics/hdi 

23) Gen der Ine qu a lity In dex: http://hdr.undp.org/en/sta ti stics/gii 
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Је дан од три ин ди ка то ра ко ји се при ме њу је у Ин дек су ху ма-
ног раз во ја је сте обра зов ни ни во ста нов ни штва, тј. ни во пи сме но-
сти. У Ср би ји од укуп ног бро ја не пи сме ног ста нов ни штва же не 
чи не чак 86,8%. Же не у про се ку ко ри сте 20% ма ње ра чу на ре и ин-
фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је од му шка ра ца. Ови по да-
ци ука зу ју на род но обо је ну (не)до ступ ност обра зо ва ног си сте ма. 
У укуп ној сли ци жен ског ста нов ни штва у Ср би ји чак 40% же на 
су не ква ли фи ко ва не пре ма сте пе ну обра зо ва ња. Же на са ви со ком 
струч ном спре мом, тј са фа кул тет ском ди пло мом има 4,6%. Иако се 
у ви со ко школ ске ин сти ту ци је упи ше про цен ту ал но ви ше же на од 
му шка ра ца (60-40%), број же на ра пид но па да у вер ти кал ном про-
фе си о нал ном ус пи ња њу у ака дем ској за јед ни ци. На и ме број же на 
на про фе сор ским по зи ци ја ма је дра стич но ма њи од бро ја му шка-
ра ца, а на по зи ци ја ма де ка на уче ству ју са ма ње од 5%. Да кле, на 
по зи ци ја ма ко је са со бом но се пре стиж и моћ број же на се сма њу је 
без фор мал но-прав них пре пре ка за на пре до ва ње же на. То го во ри 
о по сто ја њу та ко зва ног „ста кле ног пла фо на“, тј. не ви дљи вих пре-
пре ка ко је се ис пре ча ва ју на пу ту про фе си о нал ног раз во ја же на.

3.3. Социјалне неједнакости
У осно ви род не не рав но прав но сти на ла зе се ви зи је о род-

ним нор ма ма и вред но сти ма ко је про из и ла зе из дру штве ног кон-
струк та му шко сти и жен ско сти. Род не нор ме и вред но сти об ли ку ју 
на ше пер цеп ци је о по жељ ним и не по жељ ним дру штве ним уло га-
ма на ме ње ним за же не и му шкар це, и на тај на чин се си сте мат ски 
осна жу је јед на гру па на уштрб дру ге. По сма тра ју ћи ши ру сли ку и 
по дат ке о за сту пље но сти же на и му шка ра ца у ра зним сег мен ти ма 
дру штве ног и при ват ног жи во та уоч љи во је на ко ји на чин род ни 
ре жи ми об ли ку ју ре ал ност.

Со ци јал не не јед на ко сти по ста ле су све за па же ни је у Ср би-
ји ко ја про ла зи кроз про цес тран зи ци је од со ци ја ли стич ког дру-
штве ног устрој ства ка ка пи та ли стич ким фор ма ма ор га ни зо ва ња 
тр жи шне при вре де. Из пер спек ти ве ху ма ног раз во ја, зна чај не су 
не јед на ко сти из ме ђу по ло ва ко је смо при ка за ли у до ме ну по ли тич-
ког од лу чи ва ња, еко ном ских не јед на ко сти и у обра зо ва њу. Пре ма 
Ин дек су род ног раз во ја Ср би ја је 2007. за у зи ма ла 51, а 2012. го ди-
не 64. ме сто.

Број на ис тра жи ва ња о рас про стра ње но сти на си ља над же-
на ма ука зу ју на на си ље као ва жан аспект род них не јед на ко сти ко је 
су пре пре ка род но урав но те же ном раз во ју. Пре ма ис тра жи ва њу24) 

24) Ма ри ја Ба бо вић, Ка та ри на Ги нић и Оли ве ра Ву ко вић, Ма пи ра ње по ро дич ног на си ља 
пре ма же на ма у Цен трал ној Ср би ји, Про је кат „Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно-
ва ног на си ља“ Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бе о град, 2010.
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спро ве де ном у Ср би ји 2010. го ди не на ре пре зен та тив ном узор ку 
од 2500 хи ља де же на у Цен трал ној Ср би ји уста но вље но је да је 
чак 54% же на би ло у жи во ту из ло же но не кој од фор ми по ро дич ног 
на си ља, би ло да се ра ди о пси хич ком, фи зич ком, еко ном ском, сек-
су ал ном или ком би на ци ји ових фор ми на си ља. Ис тра жи ва ња нам 
омо гу ћу ју да от кри је мо тзв. „там ну број ку“ же на ко је су пре жи ве ле 
на си ље, ко ја у мно го ме оста је не ви дљи ва ин сти ту ци ја ма си сте ма. 
Раз лог ле жи у ши ро ко рас про стра ње ној иде ји да је по ро дич но на-
си ље „при ват на ствар“ ко ја се мо ра ре ша ва ти у окви ру че ти ри зи да 
по ро дич ног до ма. Фе ми ни стич ка те о ри ја је до при не ла раз би ја њу 
овог та буа и учи ни ла на си ље над же на ма ви дљи вим дру штве ним 
про бле мом ука зу ју ћи на ње го ву дру штве ну ди мен зи ју. Зва нич на 
ста ти сти ка ин сти ту ци ја си сте ма ука зу је да су у ви ше од 90% слу-
ча је ва по ро дич ног на си ља жр тве жен ског по ла, док су по чи ни о ци 
у нај ве ћој ме ри му шкар ци и то у 78% слу ча је ва са да шњи или бив-
ши брач ни или ван брач ни парт не ри. Жи вот без на си ља пред ста вља 
основ за лич ни, про фе си о нал ни и дру штве ни раз вој.

4. СОЦИЈАЛНО ПЛАНИРАЊЕ У СРБИЈИ У 
ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Ме ђу на род ни стан дар ди за за шти ту жен ских људ ских пра-
ва ко ји су про из и шли из ра да ор га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја и 
Европ ске уни је у сфе ри род не рав но прав но сти по ста ви ли су раз-
вој не ци ље ве за уна пре ђе ње по ло жа ја же на, на ко ји ма се за сни ва ју 
до ма ћи до ку мен ти ко ји ма је у осно ви иде ја со ци јал ног раз во ја у 
ци љу оства ри ва ња род но рав но прав ног дру штва. По сто је раз ли-
чи ти при сту пи пла ни ра њу ин стру мен та за усме ра ва ње со ци јал ног 
раз во ја ко ји су раз ви ја ли од сре ди не XX ве ка до да нас. За по тре-
бе ра да смо се опре де ли ли за де фи ни ци ју ко ју пру жа Ла ки ће вић 
(2001)25) ко ја „под со ци јал ним пла ни ра њем или пла ни ра њем со-
ци јал ног раз во ја, под ра зу ме ва све сну дру штве ну ак тив ност ко јом 
се усме ра ва ју ква ли та тив не про ме не у дру штву и кван ти та тив ни 
раст у сфе ри жи вот них, рад них и дру штве них усло ва љу ди, у ци-
љу ра ци о нал ни јег и аде кват ни јег за до во ља ва ња њи хо вих по тре ба 
у скла ду са објек тив ним мо гућ но сти ма др жа ве“. Да кле, у со ци јал-
ном пла ни ра њу тре ба на гла си ти при сут ност раз вој не ди мен зи је, 
за до во ља ва ње људ ских по тре ба као циљ, уна пре ђе ње рад них, жи-
вот них и дру штве них усло ва гра ђа на и ин те грал ност еко ном ских 

25)  Ми ра Ла ки ће вић и и Ана Га ври ло вић, Со ци јал ни раз вој и пла ни ра ње, Чи го ја, Бе о град, 
2008, стр. 195.
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и со ци јал них обла сти дру штве ног жи во та као прет по став ку све у-
куп ног раз во ја дру штва. Функ ци је пла ни ра ња су ин фор ма тив на, 
ко ор ди на ци о на, ко рек тив на и усме ра ва ју ћа. 

Ако по сма тра мо пи та ње род не рав но прав но сти кроз исто-
риј ску пер спек ти ву уоча ва мо да су же не ис ку си ле ду го трај ну не-
јед на кост, уси дре ну у кул тур ним и дру штве но кон стру и са ним 
обра сци ма по на ша ња ко ји се за сни ва ју на па три јар хал ним вред-
но сти ма. Сто га, со ци јал но пла ни ра ње у обла сти жен ских људ ских 
пра ва мо ра, пре све га, има ти ко рек тив ну функ ци ју, од но сно функ-
ци ју ис пра вља ња со ци јал них не јед на ко сти у при сту пу ре сур си ма, 
али и у оства ри ва њу пра ва на мо гућ ност де ло ва ња.

Стра те шко пла ни ра ње на ста је ше зде се тих го ди на XX ве ка 
у САД-у у кон тек сту раз во ја при ват них ком па ни ја. Ме ђу тим, вр ло 
бр зо на ла зи сво ју при ме ну и у до ме ну јав ног у кон тек сту со ци-
јал ног пла ни ра ња. Стра те шко пла ни ра ње пру жа оквир за сни ма ње 
са да шњег ста ња и про ми шља ње ме ра и ак тив но сти ко је би мо гле 
уве сти у то ста ње про ме не ка ко би се оства ри ли ја сно де фи ни са ни 
ци ље ви, ми си ја и ви зи ја. На и ме, стра те шко пла ни ра ње об је ди њу је 
не ко ли ко сег ме на та као што су: ана ли за по сто је ћег ста ња, де фи-
ни са ње оства ри вих крат ко роч них ци ље ва и при о ри те та, из град ња 
ка па ци те та и ор га ни за ци је за им пле мен та ци ју при хва тљи вих про-
гра ма, по ста вља ње ин ди ка то ра и ме ха ни за ма за пра ће ње про гре са 
на сред њо роч ном и ду го роч ном пла ну. Овај тип пла ни ра ња про ши-
рио се на све сфе ре дру штве ног жи во та и по стао је вр ло при су тан 
на чин пла ни ра ња у свим до ме ни ма ра да Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ја је до са да раз ви ла чак ви ше од 100 стра те шких до ку ме на та26) 
у нај ра зли чи ти јим обла сти ма дру штве ног жи во та. У на став ку ра да 
ће мо при ка за ти два стра те шка до ку мен та ко ја има ју по се бан фо-
кус на уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти (енг. gen der spe ci fic), 
а ини ци ја ти ва за из ра ду истих је по те кла из сек то ра со ци јал не по-
ли ти ке. Оба стра те шка до ку мен та су раз ви је на као пла ни ра ње на 
сред њо роч ном пла ну. По сто ји и тре ћи стра те шки до ку мент Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји се по себ но ба ви пи та њи ма у ве зи са род ном 
рав но прав но шћу ко ји је ге не ри сан под окри љем сек то ра од бра не, 
а на ини ци ја ти ву сек то ра ци вил ног дру штва: На ци о нал ни ак ци о ни 
план за при ме ну Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на-
ци ја 1325- же не, мир и без бед ност у Ре пу бли ци Ср би ји (2010-2015) 

27). У овом ра ду фо кус је на стра те шким до ку мен ти ма ко ји су по-
те кли из сек то ра со ци јал не по ли ти ке, те је НАП 1325 из о ста вљен.

26)  web si te Вла де Ре пу бли ке Ср би је: www.sr bi ja.gov.rs 

27)  На ци о нал ни ак ци о ни план за при ме ну Ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на-
ци ја 1325 - же не, мир и без бед ност у Ре пу бли ци Ср би ји (2010-2015), Слу жбе ни гла сник 
РС, 102/2010.
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4.1. Национална стратегија за побољшање положаја 
жена и унапређивање родне равноправности28)

На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и уна-
пре ђи ва ње род не рав но прав но сти усво је на је од стра не Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је 13. фе бру а ра 2009. го ди не и пред ста вља пр ви и 
„кров ни“ стра те шки до ку мент на ше зе мље у обла сти род не рав-
но прав но сти. На ци о нал ном стра те ги јом су утвр ђе ни ци ље ви, ме ре 
и ак тив но сти ко је ће Вла да пред у зи ма ти у пе ри о ду од 2009-2015. 
го ди не у ци љу уна пре ђи ва ња по ло жа ја же на у свим сфе ра ма јав ног 
и при ват ног жи во та, а за сно ва ни су на са вре ме ним ме ђу на род ним 
и европ ским стан дар ди ма о рав но прав но сти же на и му шка ра ца. У 
том сми слу Стра те ги ја пред ста вља ко рак ка уса гла ша ва њу на ци-
о нал ног за ко но дав ства са ме ђу на род ним нор ма тив ним окви ром у 
ис пу ња ва њу на ци о нал них оба ве за у про це су европ ских ин те гра-
ци ја. Стра те ги ја, та ко ђе, по ка зу је ја сно опре де ље ње на ше зе мље за 
уна пре ђи ва њем жен ских људ ских пра ва, по ли ти ке јед на ких мо гућ-
но сти у скла ду са но вим Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, ко ји са др жи 
др жав не га ран ци је за рав но прав ност же на и му шка ра ца и раз вој 
по ли ти ке јед на ких мо гућ но сти (члан 15); мо гућ ност уво ђе ња по-
себ них ме ра за по сти за ње пу не рав но прав но сти (члан 21). Стра-
те ги јом се иден ти фи ку је шест кључ них обла сти у ко ји ма се нај-
ја сни је од ра жа ва не рав но пра ван од нос и за сту пље ност по ло ва и у 
ко ји ма је по треб но пред у зе ти ме ре:

1. Јав ни и по ли тич ки жи вот је област у ко јој се мо ра ра ди-
ти на по ве ћа њу уче шћа же на у про це си ма од лу чи ва ња 
и оства ри ва њу рав но прав не за сту пље но сти оба по ла на 
свим ни во и ма и у свим обла сти ма.

2. У усло ви ма не рав но прав не рас по де ле ре сур са, пре сти-
жних за ни ма ња и ру ко во де ћих по зи ци ја, по треб но је 
ра ди ти на еко ном ском осна жи ва њу же на и по бољ ша њу 
њи хо вог еко ном ског по ло жа ја.

3. Ра ди оства ри ва ња род не рав но прав но сти у обра зо ва њу 
нео п ход но је уно си ти род но осе тљи ве са др жа је и је зик 
на свим ни во и ма обра зо ва ња и ин кор по ри ра ти на че ло 
род не рав но прав но сти као вред ност де мо крат ског и про-
е вроп ски ори јен ти са ног дру штва.

4. По бољ ша ње здра вља же на и уна пре ђи ва ње род не рав но-
прав но сти у здрав стве ној по ли ти ци пред ста вља при о ри-
тет од го вор не др жав не по ли ти ке.

28) Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне 
равноправности, Службени гласник РС, 15/2009.
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5. На си ље над же на ма је озби љан дру штве ни про блем, чи-
јем се ре ша ва њу мо ра при сту пи ти на си стем ски на чин, 
кроз дру штве но од го вор ни си стем пре вен ци је, су зби ја-
њем на си ља над же на ма и уна пре ђе њем си сте ма за шти-
те жр та ва.

6. Укла ња њем род них сте ре о ти па у ме ди ји ма, про мо ци-
јом по зи тив них са др жа ја и објек тив ним не сен за ци о на-
ли стич ким из ве шта ва њем о на си љу над же на ма, ме ди ји 
по ста ју ва жан ак тер про мо ци је на че ла род не рав но прав-
но сти и де мо крат ских од но са у дру штву.

Стра те ги ја је про из вод са рад ње, де мо крат ске ди ску си је и 
раз ме не у ко јој су уче ство ва ли ме ха ни зми за род ну рав но прав ност 
др жав них ор га на, ме ђу на род них ор га ни за ци ја и не вла ди ног сек то-
ра: Са вет за рав но прав ност по ло ва, UNI FEM (UN Wo men), UNDP, 
ак ти вист ки ње АЖИН-а, као и број не жен ске НВО (пре ко три де-
сет). Сто га, мо же мо твр ди ти да је овај стра те шки до ку мент до нет у 
скла ду са прин ци пом пар ти ци па тив но сти, кроз уче шће свих за ин-
те ре со ва них стра на. За им пле мен та ци ју Стра те ги је ав гу ста 2010. 
го ди не до нет је и по се бан На ци о нал ни ак ци о ни план. Бу ду ћи да 
ва же ње Стра те ги је и ре фе рент ног НАП-а ис ти че на ред не го ди не, 
мо же се оче ки ва ти да ће пре сле де ћег ци клу са стра те шког пла ни-
ра ња би ти пре до чен јав но сти из ве штај о спро во ђе њу овог ва жног 
стра те шког окви ра.

4.2. Национална стратегија за спречавање и сузбијање 
насиља над женама у породици и у партнерским односима29)

Ова стра те ги ја на ла зи сво је уте ме ље ње у пе тој стра те шкој 
обла сти кров не Стра те ги је, прет ход но при ка за не. Она по ка зу је 
став да је по треб но за у зе ти про ак ти ван при ступ пре ма уна пре ђи ва-
њу за ко но дав ног и стра те шког окви ра зе мље у обла сти су зби ја ња 
на си ља над же на ма и то са по себ ним на гла ском на нај ра спро стра-
ње ни ји вид род но за сно ва ног на си ља, а то је по ро дич но на си ље 
и на си ље у парт нер ским од но си ма. На и ме, сам на зив стра те ги је 
пред ста вља по зи ва ње на Кон вен ци ју Са ве та Евро пе о су зби ја њу 
и спре ча ва њу на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци30) на чи јој 
из ра ди је ра дио Ad hoc Ко ми тет за из ра ду Кон вен ци је31). Усва ја-

29) Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у 
партнерским односима је усвојена на седници Владе Републике Србије 1. априла 2011. 
одлуком број: 56-2461/2011 и објављена је у Сл. гласнику бр. 27/2011 од 20.4.2011.

30) Co un cil of Euro pe Con ven tion on pre ven ting and com ba ting vi o len ce aga inst wo men and do-
me stic vi o len ce, CK (2011) 49fi nal, usvo je na u apri lu 2011, CETS n. 210.

31) CA HVIO – Аd Hoc Com mit tee on Pre ven ting and Com ba ting Vi o len ce aga inst Wo men and 
Do me stic Vi o len ce - Ре пу бли ку Ср би ју је пред ста вља ла проф. др Гор да на Га сми
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ње На ци о нал не стра те ги је за спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над 
же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма пред ста вља ло зна-
ча јан ко рак у ин сти ту ци о на ли за ци ји род но осе тљи вог при сту па у 
бор би про тив на си ља над же на ма. То ће ре ћи да се пра ви ис ко рак у 
до та да шњем по и ма њу на си ља у по ро ди ци као при ват ног про бле ма 
по је ди на ца и со ци јал но де ви јант ног об ли ка по на ша ња у по и ма ње 
тог ви да на си ља као усло вље ног од но си ма мо ћи ко ји до ми ни ра ју 
у кон тек сту од ре ђе ног дру штва. На ци о нал на стра те ги ја је у ускла-
ђе на са ме ђу на род ним стан дар ди ма за за шти ту же на од на си ља и 
пред ви ђа уво ђе ње ме ра и за ко но дав них из ме на у ци љу ја ча ња си-
сте ма за шти те же на од на си ља, као и у ци љу оства ри ва ња ко ор-
ди ни са ног де ло ва ња ин сти ту ци ја си сте ма ко је има ју над ле жно сти 
за рад са жр тва ма, као што су цен три за со ци јал ни рад, по ли ци ја, 
ту жи ла штво, су до ви, али и оних ин сти ту ци ја ко је по тен ци јал но до-
ла зе у кон такт са жр тва ма на си ља као што су обра зов не ин сти ту-
ци је, здрав стве не ин сти ту ци је и ко је мо гу има ти зна чај ну уло гу у 
бор би про тив на си ља. Стра те ги ја је по себ но узе ла у об зир ме ре 
ко је се пред ви ђа ју пр вим ре ги о нал ним ме ђу на род но оба ве зу ју ћим 
ин стру мен том за бор бу про тив на си ља над же на ма - Кон вен ци јом 
Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и су зби ја њу на си ља над же на ма и на-
си ља у по ро ди ци (у да љем тек сту Кон вен ци ја). Ре пу бли ка Ср би ја 
је Кон вен ци ју пот пи са ла 2011. го ди не, а На род на скуп шти на РС 
ју је ра ти фи ко ва ла у ок то бру 2013. Кон вен ци ја де фи ни ше при ступ 
фор му ли сан као 3П + 1П (енг. Pre ven tion, Pro se cu tion, Pro tec tion + 
Po licy). У пре во ду на срп ски је зик де фи ни са ни при ступ за бор бу 
про тив на си ља над же на ма у по ро ди ци мо ра се ар ти ку ли са но спро-
во ди ти кроз пре вен ци ју, го ње ње по чи ни ла ца и за шти ту жр та ва на-
си ља, а др жа ве мо ра ју при сту пи ти про бле му с ду жном па жњом 
(енг. due di li gen ce)32) и кроз ја сне по ли тич ке смер ни це. Стра те ги ја 
об у хва та че ти ри стра те шке обла сти. 

Пр ва област „Пре вен ци ја“ по све ће на је пре вен тив ним про-
гра ми ма у над ле жним сек то ри ма, као што су сек тор со ци јал не за-
шти те, здрав стве не за шти те, у обра зо ва њу. Пред ви ђа се под сти-
ца ње ак тив не уло ге сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, и раз ма тра ње 
мо гућ но сти да јав ни сер вис под но си ре дов не из ве шта је над ле жним 
ор га ни ма о то ме на ко ји на чин про мо ви ше род но рав но прав не од-
но се ме ђу му шкар ци ма и же на ма ко ји пред ста вља ју осно ву за рад 
на су зби ја њу род но за сно ва ног на си ља. Кључ ну уло гу у про ме ни 
сте ре о ти па у схва та њу род них уло га, пре ма Стра те ги ји, има ју вас-
пит не и обра зов не ин сти ту ци је ко је до би ја ју за да так да раз ви ја ју 
пре вен тив не про гра ме ра да са де цом и мла ди ма на свим ни во и ма 

32) Би ља на Бран ко вић, Ве сти из бу дућ но сти: Ис тан бул ска кон вен ци ја и од го вор ност др-
жа ве за бор бу про тив на си ља над же на ма?, Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој, 
Бе о град, 2013.
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обра зо ва ња пу тем ко јих ће се про мо ви са ти не на сил но по на ша ње, 
учи ти о људ ским пра ви ма, пра ви ма де це и о род ној рав но прав но-
сти. Ло кал ни ме ха ни зми за род ну рав но прав ност, пред ви ђе ни чла-
ном 39. За ко на о рав но прав но сти по ло ва (Сл. гла сник, број 104/09), 
тре ба да пру же оп шти на ма екс пер ти зу и по др шку у ре а ли за ци ји 
ак тив но сти. Као об лик се кун дар не пре вен ци је, од но сно у ци љу ја-
ча ња ин тер вен ци је од мах по по чи ње ном на си љу, Стра те ги ја пред-
ви ђа уво ђе ње про гра ма обу ке и спе ци ја ли зо ва них, акре ди то ва них 
про гра ма за над ле жне ор га не и слу жбе. Под тер ци јар ном пре вен-
ци јом се пред ви ђа ју ме ре ко је ће на ду го роч ном пла ну оне мо гу-
ћи ти по вра так на сил ном по на ша њу, али и по сла ти ја сне по ру ке 
дру штву да је на сил но по на ша ње не при хва тљи во. За жр тве се 
пред ви ђа ју про гра ми осна жи ва ња, као фи нан си ра ње про гра ма еко-
ном ског осна жи ва ња кроз бу џет ло кал не са мо у пра ве, На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње и уз по др шку Ми ни стар ства еко но ми је и 
ре ги о нал ног раз во ја. На по слет ку, пред ви ђа се и рад са по чи ни о ци-
ма на си ља, као об лик тер ци јар не пре вен ци је и сма ње ња ре ци ди-
ви зма. Дру га област „Нор ма тив ни оквир” ба ви се уна пре ђи ва њем 
за ко но дав ног окви ра за за шти ту жр та ва и санк ци о ни са ње по чи ни-
ла ца. Пре све га, пред ви ђа се кон со ли до ва ње по сто је ћих за кон ских 
ре ше ња у ци љу бо ље и ши ре за шти те жр та ва на си ља и у скла ду 
са ме ђу на род ним пре по ру ка ма33). За су до ве и ту жи ла штво пред ви-
ђа се пре по ру ка за про пи си ва ње по себ них пра ви ла за са слу ша ње 
(аудио и ви део за пи си) по себ но осе тљи вих оште ће них и све до ка 
има ју ћи у ви ду при ро ду де ла ка ко би се за шти ти ле жр тве од из ла-
га ња се кун дар ној вик ти ми за ци ји и до дат ној тра у ма ти за ци ји. Тре ћа 
и че твр та област се фо ку си ра ју на за шти ту жр та ва на си ља и уна-
пре ђи ва ње ин сти ту ци о нал ног од го во ра кроз про фе си о на ли зо ва не 
и спе ци ја ли зо ва не услу ге за жр тве на си ља. „Мул ти сек тор ска са-
рад ња и по ди за ње ка па ци те та ор га на и спе ци ја ли зо ва них слу жби” 
пред ви ђа ус по ста вља ње ме ха ни за ма ко ор ди на ци је за шти те жр та ва 
на си ља и то пу тем усва ја ња Оп штег и По себ них про то ко ла34) о по-
сту па њу и са рад њи уста но ва, ор га на и ор га ни за ци ја у си ту а ци ја ма 
на си ља над же на ма и у парт нер ским од но си ма, што је ре а ли зо ва но 
у пе ри о ду од 2010. до ја ну а ра 2014. го ди не. „Си стем ме ра за шти те 
и по др шке жр тва ма” је че твр та и по след ња стра те шка област ко ја 
ука зу је на не ке зна чај не про пу сте у са да шњем си сте му за шти те и 

33) За кључ ни ко мен та ри о спро во ђе њу Кон вен ци је CE DAW у Ре пу бли ци Ср би ји из 2007. 
го ди не. У ме ђу вре ме ну, у ју лу 2013. го ди не Ре пу бли ка Ср би ја је под не ла дру ги и тре ћи 
об је ди ње ни из ве штај Ко ми те ту УН-а и при ми ла но ве За кључ не ко мен та ре о спро во ђе-
њу Кон вен ци је CE DAW у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји по зи ва ју на бо љу и ефи ка сни ју при-
ме ну по сто је ћих за кон ских ре ше ња (CE DAW/C/SRB/CO/2-3).

34) Пу бли ка ци ја ко ја об је ди њу је сет про то ко ла до ступ на је на: http://www.rs.undp.org/con-
tent/ser bia/en/ho me/li brary/po verty/mul ti sec to ral-co o pe ra tion--in sti tu ti o nal-re spon se-to-vi o-
len ce-ag/ 
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апе лу је на њи хо во пре ва зи ла же ње. На и ме, по ред пред ви ђа ња стан-
дар ди за ци је ра да си гур них ку ћа и про це не по треб них ка па ци те та 
за Ре пу бли ку Ср би ју, ука зу је на нео п ход ност умре жа ва ња ових ку-
ћа са дру гим ор га ни ма, слу жба ма и ор га ни за ци ја ма ко је пру жа ју 
услу ге жр тва ма на си ља. Та ко ђе, пред ви ђа се од ре ђи ва ње и ор га-
ни зо ва ње је дин стве ног СОС те ле фон ског бро ја за те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је на ко ји би се при ја вљи ва ли слу ча је ви на си ља и 
усме ра ва ле жр тве на слу жбе по мо ћи у ло кал ној са мо у пра ви. Та ак-
тив ност под ра зу ме ва ак ти ван при ступ на ни воу цен трал не вла сти 
у ци љу ус по ста вља ња је дин стве ног бро ја, али и ко ор ди на ци ју са 
по сто је ћим сер ви си ма на ло кал ном ни воу.

Упр кос до бро раз ви је ним и раз ра ђе ним стра те шким обла-
сти ма, за ову стра те ги ју ни је до нет пра те ћи на ци о нал ни ак ци о ни 
план ко јим би би ли де фи ни са ни кон крет ни ин ди ка то ри за ме ре ње 
на прет ка обла сти бор бе про тив на си ља над же на ма, ко ја је основ ни 
пред у слов за ства ра ње род но рав но прав ног дру штва.

Прем да су два при ка за на до ку мен та за стра те шко пла ни ра ње 
у обла сти род не рав но прав но сти по те кла из сек то ра со ци јал не по-
ли ти ке, они ука зу ју на нео п ход ност ко ор ди ни са ног де ло ва ња раз-
ли чи тих сек то ра, јер из ме на род них ре жи ма зах те ва ин тер вен ци је 
из раз ли чи тих над ле жно сти де ло ва ња. Ка ко би по сти гло ефек те, 
со ци јал но пла ни ра ње у обла сти род не рав но прав но сти мо ра би ти 
за сно ва но на род ној ана ли зи кон тек ста, на ме ђу на род ним стан дар-
ди ма и про пра ће но ало ци ра њем аде кват них фи нан сиј ских сред ста-
ва за ре а ли за ци ју де фи ни са них при о ри те та. 
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Ve sna Ja ric

GEN DER EQU A LITY IN SO CIAL PO LICY,  
SO CAL DE VE LOP MENT AND SO CIAL PLAN NING

Re su me
The ini ti a ti ve for draf ting two out of three gen der spe ci fic po licy 

do cu ments in Ser bia has been ge ne ra ted from the so cial po licy sec tor. 
Ne vert he less, both of the po licy do cu ments stres sed the need of mu li-
tec to ral ap pro ach in ad dres sing such a com plex gen der ine qu a lity is su es 
which are re flec ted in an une ven di stri bu tion of po wer and re so ur ces 
bet we en the two wi dest so cial gro ups – men and wo men. Na mely, the 
syste mic ne glect of po ten ti als and ca pa ci ti es of a wi de so cial gro up – 
wo men – re pre sents one of the ma jor ob stac les to de ve lop ment. A bri ef 
gen der analysis pre sen ted in the pa per ex po sed so me of the con se qu-
en ces of the gen der re gi mes that put wo men in less fa vo ra ble po si tion. 
The con tri bu ting fac tors may be tra ced in en gen de red sec tor of ca re 
which dis pro por ti o nally im po ses on wo men du ti es in the sphe re of un-
paid work, then in high pre va len ce ra tes of vi o len ce aga inst wo men, as 
well as in pre va i ling tra di ti o nal and pa tri ar chal gen der norms which are 
re pro du ced thro ugh me dia ima ges and con tents. So cial plan ning in the 
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* Овај рад је примљен 08. фебруара 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 23. маја 2014. године.

fi eld of gen der equ a lity must be ba sed on gen der analysis in or der to 
ful fill its ba sic in for ma ti ve fun ction, i.e. to pro vi de ba sis for in for med 
po licy ma king on which de ci sion ma kers will be able to stra te gi ze on 
cre a ting co or di na ted, cle arly de fi ned cor rec ti ve ac tion in or der to ba-
lan ce the po si tion of wo men and men on a be ne fit of the en ti re so ci ety.
Key words: gen der equ a lity, so cial po licy, so cial de ve lop ment, so cial plan ning
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