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Повод за израду стратешког документа са Акционим планом за успостављање 

родне равноправности града Лесковца је имплементација Програма UN PBILD  

„Одржање мира и инклузивни локални развој“, који се три године  реализује на 

територији Јабланичког и Пчињског округа. 

У оквиру једне од компоненти програма формирана је Регионална радна  група 

за родну равноправност (РРГЗРР) коју сачињавају представници свих 13 градова и 

општина поменутих округа, делегирани од стране органа јединица локалне самоуправе. 

Једна од активности РРГЗРР је израда локалних акционих планова за родну 

равноправност у својим локалним срединама. 

Одлуком градоначелника града Лесковца (број 2185/2012 од 

10.12.2012.године), одређена је Агенција за локални економски развој за носиоца 

активности на изради Стратегије остваривања родне равноправности на подручју  

Града Лесковца са локалним акционим планом, у оквиру програма PBILD 

програма Уједињених нација. 

На основу Одлуке градоначелника вршилац дужности директора Агенције 

за локални економски развој је донео Решење (број 2280 од 13.12. 2012 године) 

којим се  одређује радни тим за израду  Стратегије  остваривања родне 

равноправности на подручју града Лесковца са локалним акционим планом. 

У изради овог стратешког документа је коришћена методологија УН-а за израду 

стратешких  докумената (у Јабланичком и Пчињском округу) која је захтевала 

укључивање особља градске управе и група које имају удела у изради стратегије (чине 

их представници градске управе, установа, ОЦД, друге државне организације, 

политичке странке, синдикати и др.).  

Град Лесковац је потписник Европске повеље о родној равноправности на 

локалном нивоу, која обавезује сваког од потписника да сачини и у пракси следи 

Акциони план којим ће одредити приоритете, активности и обезбеди средства за 

њихово спровођење, тако да  Град Лесковац испуњава и следи принципе испуњавања 

родног принципа у складу са Европском повељом. 

До сада је повељу потписало преко 250 европских локалних и регионалних 

управа. Повод да град Лесковац потпише Европску повељу о родној равноправности  

на локалном нивоу је имплементација заједничког програма UN PBILD-а. 

Процес израде стратешког документа је започет организовањем презентације 

„Родна равноправност од појмовног одређења уродњавањем до  друштвене промене“, 

за све учеснике радне групе за израду ЛАП-а. На радионицама су учествовали  

представици: Градске управе за друштвене делатности, ЈКП Водовод, Градског 

услужног центра, Градске управе за заштиту животне средине, ЈКП „Топлана“, 

Канцеларијe за младе Лесковац, Регионалне привредне коморе, Историјског архива, 

Гимназије, О.Ш: „Светозар Марковић“, Одбора за људска права, Савеза Самосталних 

УВОД – Методологија за израду Стратегије 
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Синдиката – Лесковац, Полицијске управе – Лесковац, синдиката „Препород“, Савеза 

слепих – Лесковац, Српске радикалне странке, Центра за самостални живот инвалида, 

Центра за самостални живот ОСИ,  Агенције за локални економски развој – Лесковац, 

представници медија, Удружења предузетника и удружења пословних жена, Градске 

управе за привреду, Одбора за родну равноправност, Центра за социјални рад,, 

Удружења бубрежних инвалида, ромских медијатора у области здравља, Дома 

Здравља, УГ Жене за мир, Градске организације глувих, Националне служба за 

запошљавање – Лесковац, Центар за економику домаћинства, Народне библиотеке 

Лесковац, Културног центра, УГ Едукациони центар. За дефинисање визије, мисије, 

анализирање проблема и потреба, израде SWOT  анализе, дефинисање специфичног 

циља, приоритетних и специфичних циљева и израде Акционог плана орагинозавано је 

10 радионица. 

Процес  прикупљања и обраде информација је изведен систематски, ослоњен на 

расположивим и поузданим изворима информација. Основне информације о самом 

граду коришћене су из званичних статистичких извора, а оне које се односе на 

демографске карактеристике становништва, преузете су из првих извештаја најновијег 

пописа (новембар 2011), са посебним акцентом на родну статистику. 

Планиране активности одређене су на основу предходно сагледаних потреба, 

дефинисаних претходним истраживањем у оквиру програма  PBILD-а изнетих у 

документу „Родна равноправност на локалном нивоу“. Ово истраживање је 

публиковано у виду  извештаја који представља процену стања родне равноправности 

на локалном нивоу у 11 општина и 2 града у окрузима  Јабланичком и Пчињском. 

Добијени резултати претходних истраживања показали су да локалне заједнице 

у Јабланичком и Пчињском округу карактерише изражена родна неједнакост; а да 

локални оквир за унапређење родне равноправности и оснаживање жена није повољан. 

Родне неједнакости су присутне у сфери политичке и економске партиципације, 

у образовању, али и у сфери приватног, породичног живота, који је обележен 

доминатним традиционалним, патријахалним нормама и релативно распрострањеним 

насиљем према женама. 

Половина општина из региона нема успостављене механизме за родну 

равноправност, а постојећи механизми углавном нису активни. Питање родне 

равноправности само је  спорадично присутно у локалним политикама. 

Генерално, представници локалних власти и политичких партија (изузев 

представница страначких форума/мрежа), као и представници/е већине Центара за 

социјални рад, мање су упознати са питањима родне равноправности него 

представници/це Националне службе за запошљавање, организација цивилног друштва 

и локалних медија. Перцепције проблема родних неједнакости су магловите, површне, 

ограничене на мали број аспеката, а често и контрадикторне. Недостатак свести је 

делимично последица недостатка прецизних података. 
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Активности различитих актера на унапређење родне равноправности су ретке и 

фрагментарне. Не постоји стабилна, дугорочна, редовна сарадња између различитих 

актера у истој општини нити између општина. За унапређење родне равноправности 

потребне су симултане акције  различитих актера, као и њихова међусобна добро 

координисана сарадња. 

Други извор информација, који је имао за циљ објективизацију и прецизирање 

ситуационе анализе родне перспективе на подручју града Лесковца, формиран је на 

основу сачињеног упитника и обрађених одговора из њега, који је послужио и за 

процену потреба и припрему радног материјала  у реализацији планираних радионица. 

Упитник је био састављен од питања која су била тако структурисана да се на основу 

одговора испитаника стекне увид о знањима о одређеним питањима из области родне 

равноправности, користећи се степеном градације у одговорима од 1 до 5, односно 

слабо, просечно и одлично. 

Након класификовања добијених података разврстаних у четири тематске 

целине (родна освешћеност и уродњавање, родно осетљиво буџетирање, економско 

оснаживање жена и жене у медијима) резултати су били следећи: у највећем степену са 

преко 50% испитаници су одговорили да имају просечна знања када је у питању родна 

освешћеност и уродњавање, у  29% случајева су показали слаба знања о томе шта је 

родно буџетирање, коришћење родно осетљивог буџетирања у свакодневном раду, 

примена кључних аспеката економског оснаживања жена у припремању локалних 

развојних планова (акционих планова). 

Добијени резултати на основу упитника послужили су и да се структурише 

садржај презентације „Родна равноправност од појмовног одређења уродњавањем до  

друштвене промене“, која је уједно представљала први пленарни сусрет са учесницима 

и члановима радне групе за израду стратешког документа и са циљем објективизације 

и прецизирање ситуационе анализе на подручју града Лесковца када је упитању родна 

равноправност. 

На основу утврђеног плана активности у фази прикупљана информација, 

података и планирања, остварен је контакт са  представницима  свих градских управа, 

јавним и комуналним предузећима, организацијама, институцијама, ОЦД, привредним 

организацијама и пословним удружењима, са циљем да се  обавесте да је у току израда 

Стратегија остваривања родне равноправности на подручју града Лесковца са 

акционим планом, и да сходно томе узму учешће у даљем току израде документа у 

складу  са предвиђеним  планом рада. 

 У даљем поступку израде документа израђена је  уродњена база података 

града Лесковца за првих шест месеци 2011. и у 2012. години, на основу три 

критеријума и то: број жена и мушкараца запослених у градским управама, установама, 

школама и политичким телима локалне власти. Информациона основа је употпуњена 

бројем жена и мушкараца на руководећим местима и бројем корисника услуга или 

актера у јавном животу (као на пр. број одборника, пацијената, ученика). 
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Након прикупљања и обраде добијених информација и статистичких података, 

приступило се изради ситуационе анализе и оперативном делу израде документа који 

је подразумевао: израду визије, мисије, SWОT анализе, стратешког циља, 

приоритетних и специфичних циљева, затим израде акционог плана који је 

структурисан тако да обухвата: име пројекта, акције, број специфичног циља, 

временски оквир, одговорни/партнери у имплемeнтацији, извор финансирања, 

трошкови.  

Документ је припреман током 12 радионица интерактивног карактера 

коришћењем метода и техника: brainstorming, дискусија и разговор. У том процесу 

дефинисана је SWOT анализа, визија, мисуја, општи, циљеви, приоритетни и 

специфични циљеви и структурисан и предложен Акциони план. 

Током комплетног процеса прикупљања радног материјала и процеса израде 

структуре документа, методолошки и садржајно је обезбеђена консултанска подршка 

од стране канцеларије PBILD програма у Бујановцу. 

Сам ток и израда документа је реализован уз перманетну и методолошки 

инструрану консултантску помоћ  канцеларије PBILDA у Бујановцу. 

У фази израде радне верзије документа организоване су још три радионице у 

форми фокус група, са циљем да се још једном пружи могућност  учесницима за 

употпуњавањем предлога и сугестија. 

У завршној фази је организована јавна расправа, након чега је сачињена коначна 

верзија нацрта документа, који методолошки испуњава услове за спровођење управне 

процедуре разматрања и усвајања. 

Овим документом се утврђује целовита и усклађена политика града у циљу 

обезбеђивања принципа родне равноправности за прихватање политике једнаких 

родних могућности изграђених на демократским принципима у области образовања, 

рада, здравствене и социјалне заштите, културе; на темељу одрживог економског 

развоја и социјалне стабилности која почива на принципима солидарности, социјалне 

укључености и друштвене правде, као један од елемената модернизације и 

демократизације друштва, у циљу бржег, равномернијег и ефикаснијег друштвеног 

развоја, у складу са политиком једнаких могућности прокламованом Уставом 

Републике Србије (члан 15). 

Локални акциони план за родну равноправност града Лесковца обухвата 

институционалну  и нормативну област која се пре свега односи на постојеће 

механизме за родну равноправност, јачање економског положаја жена или промену 

патријахалних образаца понашања. Обухваћена је област која се тиче учешћа жена  у 

креирању политика са подизањем свести о механизмима за заштиту права и слобода, 

затим  учешћа жена  у креирању политика у области образовања, здравља, спорта, 

културе, насиља над женама, као и питања средстава јавног информисања и деловања 

јавног мнења. 
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Родна равноправност се као концепт појавио у политичком речнику и јавном 

говору Србије релативно скоро. Карактеришу га неколико кључних појмова. 

Родна равноправност подразумева да жене и мушкарци имају једнаке 

могућности, права и обавезе у свом друштвеном, професионалном и породичном 

окружењу. 

Под родном перспективом подразумева се свест о родним разликама и 

укључивање тих разлика приликом формулисања мера, конкретне политике или 

активности. Иако родна перспектива подразумева укључивање специфичности везаних 

за мушкарце и жене, обично се мисли само на укључивање женског погледа на 

политику, мера које се подразумевају, као и акције. Tако је родна перспектива постала 

у језичкој пракси синоним за женски поглед на ствари. Tо је последица третирања 

мушког као универзалног кроз векове и опирања стављању у исту раван мушког и 

женског погледа на свет.  

Пол - означава биолошке разлике између мушкараца и жена ( нпр. жене могу 

остати у другом стању) 

 

Род - означава социјални однос између мушкараца и жена. Односи се на то како 

су односи између мушкараца и жена, дечака и девојчица, социјално конструисани. 

Родне улоге које проистичу из тих односа су динамичне, стечене и што је  најбитније 

применљиве. 

 

Родна освешћеност -  значи разумевање да постоје социјално одређене разлике 

између жена и мушкараца, базиране на наученом понашању. То утиче на њихову 

могућност приступа и контроле над ресурсима. Ова освешћеност треба да има своју 

примену кроз родну анализу у пројектима, програмима и политикама. 

 

Уродњавање - је  процес којим се осигурава да мушкарци и жене имају једнак 

приступ и контролу над ресурсима, користима од развоја и одлучивању на свим 

нивоима развојних процеса 

 

Родна осетљивост - подразумева  могућност да се прихвате и истичу постојеће 

родне разлике, питања и неједнакости и да се оне укључе у стратегије и активности. 

 

Родна једнакост -  представља резултат одсуства дискриминације на основу 

нечијег пола, које се огледа у једнаким могућностима, алокацији ресурса и користи, 

као и у приступу услугама. 

 

Родна праведност - наглашава омогућавање праведности и правде у 

дистрибуцији користи и обавеза између мушкараца и жена. Овај концепт препознаје да 

1. Полазне основе 
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жене и мушкарци имају различите потребе и моћ и да те разлике треба да буду 

идентификоване и сагледаване на начин који одражава недостатак баланса између 

полова. 

 

Родне наочаре - су назив који је дат концепту стварања једног пара наочара 

кроз које се посматра  сопствена заједница. Једним стаклом се види учешће, потребе и 

реалност жена. Другим се види учешће, потребе и реалности мушкарца. Наш поглед, 

или оно што се види, представља комбинацију једног и другог. Неопходно је да се види 

кроз оба, зато што гледање на само једно око не даје праву слику ствари. Као што  су 

потребна оба ока да би најбоље видели, тако су потребна  партнерства и односи између 

мушкараца и жена у њиховим заједницама, базирани на једнакости како  би стварали 

праведно друштво. 

 

Практичне родне  потребе и стратешке родне потребе/интереси – ова два 

појма долазе из оквира за родну анализу под називом Мосер оквир, али  су  подједнако 

битни када се говори  о приступу под називом Род  и Развој. У било којој родној 

анализи веома је важно имати на уму да мушкарци и жене имају различите родне  

улоге и позиције у друштву, које резултирају различитим родним потребама и 

интересима. Практичне родне потребе се дефинишу као основне потребе за 

опстанком и нису јединствене само за жене. Оне укључују храну, склониште/кров над 

главом, одећу и воду. Стратешке родне потребе/интереси, са друге стране, се односе 

на социо економски и политичке позиције жена у односу на мушкарце 

(маргинализација, дискриминација, објективизација, инфантилизација, непоседовање 

имовине, приписивање одређених вредности, физичко, психолошко, емотивно и 

сексуално насиље/ подређивање) 

 

Свесно опредељење за уважавање родне перспективе и сагледавање свих појава 

и у њиховим родним димензијама, искључује могућност универзалног наводно 

неутралног погледа на ствари. Tако се умањују последице доминантног патријахалног 

дискурса који занемарује  разлике, потире их и намеће мушки поглед као универзални. 

Родна перспектива је битна за образовни процес, културу у целини, политику и 

свакодневни живот. Шири контекст у коме се расправљају питања родне перспективе 

је теорија сазнања са појединачних становишта, унутар које се разматрају становишта 

са којих различите маргинализоване групе, међу којима су жене најзначајнија 

маргинална група, утврђују разлике.   

Захваљујући женским студијама у последње три деценије родна перспектива је 

унета у све научне и стручне дисциплине. Уважавање родне перспективе, укључивање 

родне димензије и узимање  родног приступа као једног од полазишта је најбољи 

индикатор демократичности политике и њених мера. Tо су индикатори којима се води 

родно освешћена политика. 
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Република Србија је потписница више важних и обавезујућих међународних 

докумената који гарантују равноправност жена и мушкараца и забрањују 

дискриминацију на основу пола. 

Међу тим документима најважнији су акти Савета Европе: 

- Европска социјална повеља и Европска конвенција за заштиту људских права и 

основних слобода,  

и Уједињених нација: 

- Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) .  

Уродњавање је установљено као главна глобална стратегија за унапређивање 

родне равноправности (6. светска конференција УН о женама, Пекинг 1995): “Владе и 

остали актери треба да унапређују активну и видљиву политику увођења родне 

перспективе у све политике и програме да би се, пре доношења одлуке, спровела 

анализа о њеним последицама на жене и мушкарце.” (Пекиншка  платформа за акцију, 

параграф 79) 

Дефиниција Савета Европе – Gender mainstriming је (ре)организација, 

унапређење, развој и евалуација процеса политика, тако да перспектива родне 

равноправности буде уграђена у све политике, на свим нивоима и у свим фазама, од 

стране учесника који су уобичајено укључени у доношење одлука. Унапређење родне 

равноправности је један од циљева политике, баш као и привредни раст, смањење 

сиромаштва, или други универзални циљ. Остваривање равноправности је брига свих 

друштвених актера. 

Миленијумска декларација Уједињених нација, усвојена 6-8. септембра 

2000. год., ГС УН, (циљ јој је промовисање једнакости полова и дати права женама) 

 

Резолуција 1325 УН, 31.10.2000. год. -  донета од стране СБ УН. 

 

Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу, Савет 

европских општина и региона 2006. год.  

 

Домаћи оквир:  Националне изворе родне равноправности представљају Устав 

Републике Србије, закони, али и подзаконски правни акти. 

Устав Републике Србије (усвојен 2006.године) даје законски основ за увођење 

родне равноправности у Србији и установљује равноправност полова као основно 

уставно право. Уставом је утврђена обавеза државе да јемчи равноправност жена и 

Међународни и домаћи оквир 
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мушкараца и развија политику једнаких могућности (члан 15), а уведено је и начело 

забране дискриминације, између осталог и дискриминација на основу пола. 

Закон о равноправности полова (донет 2009. године) обавезује све органе 

јавне власти да воде активну политику једнаких могућности и да прате остваривање 

начела равноправности засновано на полу у свим областима друштвеног живота и 

примену међународних стандарда и Уставом загарантованих права у овој области. 

Законом су регулисане области запошљавања, здравствене заштите, породичних 

односа, образовања, културе, спорта, политичког и јавног живота и судске заштите 

полних разлика. 

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности усвојена је у фебруару 2009.године.  

Овим документом се утврђује  целовита и доследна политика државе у циљу 

елиминисања дискриминације жена, побољшања њиховог положаја и интегрисања  

принципа равноправности полова у све области деловања институција система, као 

једног од елемената модернизације и демократизације друштва. Стратегијом су 

обухваћене области које се тичу учешћа жена у креирању политика и у доношењу 

одлука: економија, образовање и здравље, сузбијање насиља над женама, као и питање 

присутности родних стереотипа у медијима. 

Приоритетни стратешки циљеви политике унапређења положаја жена и родне 

равноправности у Републици Србији јесу: 

 Остваривање права жена да равноправно с мушкарцима учествују у 

одлучивању; 

 Искорењивање економских неједнакости између мушкараца и жена, отклањање 

отворене и прикривене дискриминације и боље коришћење женских ресурса за 

социо-економски развој; 

 Успостављање родне равноправности и интегрисање родне перспективе у 

образовање; 

 Очување и унапређивање здравља жена и остваривање родне равноправности у 

здравственој политици; 

 Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање 

свеобухватног система заштите  за жене које су жртве насиља; 

 Успостављање родне равноправности у медијима, уклањање родних стереотипа 

и елиминисање мизогиније/говор мржње из медија. 

Институционални механизми који у Републици Србији спроводе и надгледају 

процес унапређења родне равноправности јесу: 
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Одбор за равноправност полова Народне скупштине Републике Србије 

(основан је 2002.године); 

Савет за равноправност полова Владе Републике Србије (основан је 2004. 

године); 

Заштитник грађана (закон је донет 2005.године, заменица за родну 

равноправност, права детета и права особа са инвалидитетом је именована 2008. 

године); 

Управа за родну равноправност у оквиру Министарства рада и социјалне 

политике (формирана је 2007.године); 

Повереник за заштиту равноправности (основан је доношењем Закона о 

забрани дискриминације 2010. године, повереница је именована 2010.године). 

У Србији делују и покрајински механизми за родну равноправност (Покрајински 

секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајински омбудсман, 

Покрајински савет за равоправност полова, Одбор за равноправност полова Скупштине 

АП Војводине и Покрајински завод за равноправност полова), као и локални 

механизми,  чије је оснивање, усвајањем Закона о равноправности полова, постало 

обавеза локалних самоуправа. 

Родна осетљива статистика не подразумева само разврставање и приказивање 

постојећих података по полу, већ и уважавање разлика у проблемима и изазовима  с 

којима се жене и мушкарци сусрећу у свим сферама живота. 

На међународном нивоу, прво званично разматрање родне осетљиве статистике 

одиграло  се за време Прве светске конференције о женама у Мексико Ситију 1975. 

Године, а Пекиншка декларација и платформа за акцију из 1995.године, која даје 

јасан скуп  препорука и смерница за побољшање положаја жена у свету, дотиче се и 

родне осетљиве статистике. Она наводи обавезу држава да редовно прикупљају, 

обрађују и објављују податке разврстане по полу и старосној доби како би се омогућио 

увид у проблеме и питања који се тичу положаја жена и мушкараца. 

Редовно и свеобухватно праћење и приказивање родно осетљивих података 

омогућава сагледавање стања у друштву у погледу родне дискриминације, односно 

утврђивање да ли постоји неравноправност између жена и мушкараца. Оно такође 

омогућава креирање, планирање и спровођење политика које су усмерене на 

отклањање неједнакости и унапређење положаја дискриминисаних група и појединаца. 
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Устав Републике  Србије, као основни и највиши правни акт у правном 

систему, садржи више одредби које су значајне за успостављање и деловање 

институционалних механизама (различита тела,  органи при скупштини или органима 

извршне власти) за родну равноправност на локалном нивоу. Следеће одредбе Устава 

говоре о потреби успостављања локалних механизама за родну равноправност на 

локалном нивоу: 

- Општина као и друге  јединице локалне самоуправе имају Уставом прописану 

обавезу да се старају о остваривању, заштити и унапређењу људских и 

мањинских права што  укључује и право на равноправност полова и сва права 

по том основу као и забрану дискриминације засноване на припадности полу 

(члан 190, став 3); 

- Устав експлицитно прописује обавезу свих државних органа, који се образују у 

локалној заједници да у оквирима надлежности локалне заједнице и у областима 

у којима се простире надлежност локалне заједнице, као и да сваки орган у 

складу са својим надлежностима води политику једнаких могућности, а 

политику једнаких могућности изричито везује управо за остваривање 

равноправности жена и мушкараца (члан 15); 

- Устав изричито прописује могућност да се локалној заједници, на локалном 

нивоу у оквиру надлежности које припадају локалној заједници, усвоје посебне 

мере на локалном нивоу које за циљ имају управо постизање равноправности 

лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају и одређује 

недискриминаторну природу ових мера (члан 21 став 4). 

- Локалним заједницама је Уставом гарантовано право на самоорганизовање у 

оквирима које прописује Устав и закон чији садржај укључује право  локалне 

заједнице и органа локалне самоуправе да регулишу организацију, уређење и 

надлежност органа и јавних служби које се образују у локалној заједници (члан 

179). 

- Устав регулише и право грађана на бесплатну правну помоћ која представља 

интегрални део целокупног система заштите људских и мањинских права и 

веома важан инструмент заштите права у ситуацији када је право повређено, 

ограничено или суспендовано (члан 67). 

- Закон о равноправности полова, регулише једном начелном одредбом, 

обавезе органа који се формирају у локалној заједници (општине и градови) као 

и начин остваривања родне равноправности на локалном нивоу. Три су важна 

подручја на која овај Закон упућује: 

Прво, обавезе органа локалне заједнице на подручју равноправности полова. 

Управни и институционални оквир  
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Друго, формирање локалног институционалног механизма за равноправност 

полова. 

Треће, формирање процедуре учешћа у одлучивању које се односе на 

равноправност полова и значајна су  за остваривање равноправности полова у 

локалној заједници. 

Локалне заједнице и њихови органи имају следеће Законом прописане обавезе 

на подручју родне равноправности/равноправности полова. У надлежностима 

органа локалне самоуправе и међу њиховим законским обавезама су: 

- Обезбеђивање равноправности полова у локалној заједници (члан 39, став 1 

Закона); 

- Вођење политике која доприноси остваривању једнаких могућности за 

остваривање права жена и мушкараца у локалној заједници (члан 39, став 1 

Закона); 

- Подстицање и унапређивање равноправности полова, коју Закон прописује као 

обавезу органа у локалној заједници коју они остварују у оквиру својих 

надлежности као и у оквиру који су непосредно везани за равноправност 

полова (члан 39, став 1 Закона); 

- Законска одредба која прописује формирање локалних институционалних 

механизама за равноправност полова (радно тело или особа – запослени – 

задужена за равноправност полова) обезбеђује стабилност локалних 

механизама за равноправност полова како њихов опстанак не би најдиректније 

зависио од промене скупштинске већине у локалној заједници, што је до сада 

често био случај; 

- Законом је такође прописана процедура која налаже надлежним органима 

локалне заједнице да у процесу усвајања развојних планова као и других аката 

које усваја локална заједница у областима у којима се простире њена 

надлежност, а у оквиру својих надлежности: разматрају мере и активности које 

су у функцији равноправности полова (члан 39, став 1 Закона); разматрају мере 

и активности које су у функцији остваривања једнаких могућности ( члан 39 

став 2 Закона) 

 

1. Поменуте одредбе Устава и Закона представљају правни оквир унутар којег 

локална заједница својим прописима (статутом, пословником скупштине 

локалне заједнице, одлукама и др.) регулише: 

 Статус (начин избора, састав и конституисање локалног тела за родну 

равноправност) 
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 Надлежности (послови које обавља локално тело за родну 

равноправност) и 

 Процедуре (облици и начин на који локално тело за родну 

равноправност учествују у одлучивању о пословима и надлежностима 

локалне заједнице). 

2. Надлежности скупштинског радног тела за родну равноправност у локалној 

заједници које се образује за област равноправности полова профилишу се у два 

закона: 

 Закон о локалној самоуправи који прописује компетенције и 

надлежности локалне заједнице и органа који се образују у локалној 

заједници; 

 Закон о равноправности полова који регулише послове и прописује 

обавезе органа власти и области равноправности полова. 

          Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности  представља прекретницу у јавној политици према женама, будући да 

се кроз њено спровођење први пут примењују системске мере, као и да се њеним 

усвајањем испуњавају међународне обавезе из ове области. Стратегија обухвата скуп 

стратешких циљева: повећано политичко учешће жена и њихову једнаку заступљеност 

у телима и процесима одлучивања; једнакост у економској партиципацији; једнакост у 

образовању; побољшање здравља жена и родну равноправност у политикама 

здравствене заштите; превенцију и отклањање насиља над женама; отклањање родних 

стереотипа у медијима  и унапређење родне равноправности. 

Локалне заједнице  и њихови органи имају следеће Законом прописане обавезе 

на подручја родне равноправности/равноправности полова. У надлежностима органа 

локалне самоуправе и међу њиховим законским обавезама су: 

 Обезбеђивање равноправности полова у локалној заједници (члан 39, став 1 

Закона); 

 Вођење политике која доприноси остваривању једнаких могућности за 

остваривање права жена и мушкараца у локалној заједници (члан 39, став 1 

Закона); 

 Подстицање и унапређивање равноправности полова, који Закон прописује 

као обавезу органа у локалној заједници, они остварују у оквиру својих 

надлежности као и у оквиру послова који су непосредно везани за 

равноправност полова (члан 39, став 1 Закона); 

 Законска одредба која  прописује формирање локалних институционалних  

механизама за равноправност полова (радно тело или особа – запослени – 

задужена за равноправност полова) обезбеђује стабилност локалних 
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механизама за равноправност полова како њихов опстанак не би зависио 

најдиректније од промене скупштинске  већине у локалној заједници.. 

 Законом је такође прописана процедура која налаже надлежним органима 

локалне заједнице да у процесу усвајања развојних планова као и других 

аката које усваја локална заједница у областима у којим се простире њена  

надлежност, а оквиру својих надлежности: разматрају мере и активности 

које су у функцији равноправности полова (члан 39, став 1 Закона); 

разматрају мере и активности које  су у функцији остваривања једнаких 

могућности (члан 39, став 2 Закона) 

Поменуте одредбе Устава и Закона представљају правни оквир унутар којег 

локална  заједница својим прописима (статутом, пословником скупштине локалне 

заједнице, одлукама и др. ) регулише: 

 Статус (начин избора, сатав и конституисање локалног тела за родну 

равноправност) 

 Надлежности (послови које обавља локално тело за родну равноправност) и  

 Процедуре (облици и начини на који локално тело за родну равноправност 

учествује у одлучивању о пословима и надлежностима локалне заједнице). 

Надлежности скупштинског радног тела за родну равноправност у локалној заједници 

које се образује за област равноправности полова профилишу у основи два закона: 

 Закон о локалној самоуправи који прописује компетенције и надлежности 

локалне  заједнице и органа који се образује у локалној заједници; 

 Закон о равноправности полова који  регулише послове и прописује обавезе 

органа власти у области равноправности полова. 

 

 

 

 

У процес израде Локалног акционог плана за родну равноправност града 

Лесковца обухваћене су области које се тичу учешћа жена у креирању политика и у 

доношењу одлука у области економије, образовања и здравља, проблем насиља над 

женама,  као и питање медија и јавног мнења, наслањајући се тематски и концепцијски 

на основних шест стратешких циљева Националне стратегије за родну равноправност, 

уз уважавање специфичности локалне заједнице, која се види у дефинисању 

приоритетних циљева и њихове спецификације кроз дефинисање специфичних циљева.  

2. Анализа затеченог стања 
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Оно што чини специфичност приоритета овог ЛАП–а за град Лесковац као 

јединице локалне самоуправе  је то што су на листи приоритета на првом месту  

јачање институционалног и нормативног капацитета родних механизама за родну 

равноправност,  јер се сматра да када се изграде и поставе инструменти за акцију онда 

може брже и ефикасније да се креирају политике, стратегије и реализују конкретне 

активности. Надаље су изабрани приоритетни циљеви: Други приоритетни циљ - 

јачање економског оснаживања положаја жена уз остваривање равноправног положаја 

са мушкарцима са посебним фокусом на дискриминисане и маргинализоване групе; 

Трећи приоритетни циљ се односи на област образоваља и гласи: Успостављање родне 

једнакости и интегрисање родне перспективе у образовању; Четврти приоритетни циљ 

је Промена патријахалних образаца понашања; Пети приоритетни циљ је Подизање 

свести жена за реално стицање јавног утицаја; Шести приоритетни циљ обухвата 

Креирање механизама за претходно обезбеђење обавезујућег мишљења саветодавног 

одбора и тела у доношењу одлука за родну равноправност; Седми  приоритетни циљ је 

подизање свести о механизмима за заштиту  родних права и слобода; Осми циљ је 

борба против родно заснованог насиља; Девети приоритетни циљ је у области 

образовања; Десети приоритетни циљ у области спорта; и  Једанаести специфични циљ 

се односи на област културе и медија. 

 

Основне карактеристике подручја 

Јабланички округ се налази у југоисточном делу Србије и простире се на 

површини од 2769 км2. Административно седиште округа је у Лесковцу. Град Лесковац 

заузима површину од 1025 км2 и једна је од највећих јединица локалне самоуправе на 

територији Републике  Србије. Значајан је транзитни центар који повезује југ Европе 

(Грчка),  преко Београда, северозапад Европе, преко Приштине, и преко Софије и 

Црног мора, Евроазијски коридор. Лесковац се налази на коридору 10 (аутопут Београд 

– Скопље). Кроз Лесковац пролази међународни пружни правац Београд – Атина. 

У срцу простране и плодне Лесковачке котлине, дугачке 50 и широке 45 

километара, налази се град Лесковац.  

Град Лесковац има 144 насељених места од којих су три, Лесковац, Грделица и 

Вучје, градског типа. Као привредни, друштвени, политички, културно-просветни и 

административни центар познат је по томе што је град са развијеном текстилном, 

хемијском, дрвопрерађивачком и прехрамбеном индустријом, град роштиља и 

кулинарских специјалитета. 

Само подручје града Лесковца налази се на надморској висини од 210 до 240 

метара и смештено је у плодној котлини. 

Северна географска ширина града је 42о 52,, а источна географска дужина 21о 

57,. 
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Град Лесковац у градском статусу као јединица локалне самоуправе функционише од 

2008. године. 

 Дефинисање развојне основе обухвата сагледавање основних фактора развоја: 

географски положај (стратешка локација), природни ресурси, људски ресурси, 

стамбени ресурси, привредни ресурси, јавни ресурси, ресурси животне средине и 

туристички ресурси. 

 

 Прва претпоставка за утврђивање развојне стратегије је стварање 

функционалног институционалног оквира за планско и пројектно управљање 

развојним активностима. Ово значи модернизацију градске управе у смислу 

прецизирања њене професионалне одговорности (функционални управни системи), 

приватизацију свих јавних послова где нема чистог монопола и стимулисање 

тржишног механизма у свим случајевима управљања јавним ресурсима.   

 

 Друга претпоставка је дефинисање и разграничење урбано-комуналног развоја. 

Лесковац је добио статус града и као таква јединица локалне самоуправе 

функционише од почетка 2008. године. Статут града је усвојен у скупштини Града, 

али не дефинише модел територијалне организације јединице локалне самоуправе. 

Овај акт, оставља могућност организовања Града као јединствене целине а даје и 

могућност  организације више градских општина као организационих јединица 

локалне самоуправе. Имајући у виду гломазну и неефикасну локалну администрацију, 

разуђеност, величину територије и број насељених места, намеће се претпоставка да 

би ради ефикасног управљања развојним активностима било потребно извршити 

територијалну реорганизацију јединице локалне самоуправе. При утврђивању 

приоритетних активности, радни тим се руководио моделом равномерног 

територијалног развоја.  

 

 Трећа претпоставка је завршетак процеса транзиције (приватизација и 

реструктурирање друштвених и јавних система). Она има посебну економско-

психолошку вредност од локалног значаја и подразумева прихватање тржишног 

механизма у процесу локалног економског развоја. Посебан инструмент који 

омогућава поступно увођење тржишних принципа у управљању јавним ресурсима је 

подстицање приватно-јавних партнерстава. 

 

 Четврта претпоставка, која произилази из претходних, је дефинисање 

финансијског аспекта неопходног за реализацију планираних активности. Управљање 

финансијским ресурсима а посебно јавним финансијама мора да буде засновано на 

реалном сагледавању прихода градског буџета и променама у расподели расходне 

стране буџета увођењем пројектног финансирања развојних активности. 
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3.1. Родна структура становништва  на територији града Лесковца  према 

пописним резултатима 

Укупан број становника утврђен је на основу првих резултата пописа од 

1.10.2011.г., а полна структура према резултатима пописа из 2002.г., пошто први 

резултати пописа још увек нису обухватили родну структуру становништва.  

Подручје 
Укупно становништво 

2011 
Мушко Женско 

Структура 

разл. 

Лесковац 144206 71970 72839  

Структура  

у % 
100 49,7 50,3 -0,6 

Србија 7120666 3460644 3660022  

Структура  

у % 
100 48,6 51,4 -2,8 

 

Први резултати пописа становништва из 2011.г. показују да је дошло до 

смањења становништва града Лесковца као јединице локалне самоуправе за више од 

11.000, односно за више од 7%. Полазећи од реалне статистичке претпоставке да се 

родна структура становништва није могла значајније променити (као дугорочни тренд), 

изнети апсолутни контингенти становништва могу се сматрати реалним показатељем, 

са којим ће се надаље оперисати приликом обраде других пописних контингената, а на 

основу родне структуре из претходног пописа 2002.г. 

Утврђена структурна разлика показује да становништво на подручју града 

Лесковца има уравнотежену полну структуру, односно да је она 4,5 пута 

уравнотеженија од оне на подручју читаве Србије. Структурни однос од 49,7% 

мушкараца и 50,3% жена на подручју града Лесковца биће основа на којој ће се 

извлачити закључци о различитим облицима родних структура.  

 

3.2. Полна структура рођене деце 

Родна структура рођених становника је утврђена на основу првих резултата 

пописа из 2011.г. и структурних удела који су утврђени пописом из 2002.г., и то за 

контингент становништва старости од 0-4 године. Овај показатељ прецизно показује 

родну структуру најмлађег становништва 

 

3. Основе родне структуре становништва града Лесковца 
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.Подручје 
Укупно становништво Становништво старости од 0-4 год. 

Укупно Мушко Женскo Укупно Мушко Женскo 

Лесковац  

Структура у % 100 49,7 50,3 100 52,4 47,6 

Попис 2011 144206 71970 72839 6995 3666 3329 

Србија  

Структура у % 100 48,6 51,4 100 51,3 48,7 

Попис 2011 7120666 3460644 3660022 325116 166908 158207 

 

Прво што се уочава из датих података је супротна родна структура најмлађег 

становништва у односу на ону целокупног, како у Србији тако и у Лесковцу. При чему 

је за подручје града Лесковца та диспропорција у корист мушког становништва у 

распону од 4,8 процентних поена и за скоро два пута је већа него што је то просек 

Србије. Узроци овакве природне појаве на подручју Града нису посебно истраживани 

до сада.  

Како постоји разлика између почетне и укупне родне структуре становништва 

града Лесковца, која је инверзног правца распростирања, наслућује да се она касније 

изравнава и мења правац другачијим условима живота мушкараца и жена, што ће се 

видети када се размотри старосна структура становништва. 

 

3.3. Просечна старост становништва града Лесковца – укупна и полна 

Просечна старост становништва града Лесковца према подацима из пописа 

2002.г. је била 41,1 годину. Жене у фертилном узрасту чине контингент од 22,73% 

укупног становништва, што према претходним подацима из 2011.г. износи 32.915 

становница града Лесковца (за 1.000 мање него у претходном попису). Очекивано 

трајање живота рођеног мушког становништва пред попис 2011.г. износило је 70,74 а 

женског 75,90 година, или за читавих 5 година разлике, што ће бити узрок промене 

постигнуте структуре тек рођеног становништва и оног успостављеног на целокупно 

становништво. У наредној табели ће бити приказани подаци потребни за ту 

диференцијацију. 

Подручје 

Становништво старије од 15 

година 

Становништво старије од 65 

година 

Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско 

Лесковац  

Структура у  % 100 49,2 50,8 100 43,3 56,7 

Попис 2011 120993 59557 61436 23578 10214 13363 

Удео у укупној 

структури 
83,6 82,8 84,3 16,3 14,2 18,3 

Србија  
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Структура у  % 100 48,1 51,9 100 44,6 57,7 

Попис 2011 6003117 2888596 3114521 1178077 525494 680184 

Удео у укупној 

структури 
84,3 83,4 85,1 16,5 15,2 18,6 

 

Иако се значајније више рађају мушкарци, целокупна структура одраслог 

становништва показује малу превагу женског становништва. Tо наговештава да се са 

временом значајније мења родна структура становништва са њиховим старењем. 

Подаци из пописа из 2002.г. показују да у свим контингентима становништва 

доминирају мушкарци, да би у старосној структури после 65 година у континуитету 

превагњује женско над мушким становништвом. Зато је у другом делу табеле показано 

да у старосној доби преко 65 година долази до значајније неоптималности родне 

структуре становништва када женско становништво превагњује над мушким за преко 

13,5 процентних поена. Ово је последица значајно дужег животног века женског 

становништва над мушким (чији је очекивани животни век дужи за 5 година), што се 

може сматрати значајном последицом успостављене родне структуре на животне и 

радне услове и једне и друге групе становништва. У изнетом смислу неоптимална 

старосна структура становништва показатељ је угрожености животног и радног статуса 

мушког становништва, што је значајна диспропорција која осујећује друштвено-

економске потенцијале целокупног становништва. 

Занимљиво је да је идентична старосна структура успостављена и на подручју 

Републике Србије. При томе је старосна структура становништва на подручју града 

Лесковца ближа сопственој оптималној структури од оне просечне у Србији. Може се 

закључити да су на тај начин стечене животне и радне угрожености мушког 

становништва на подручју града Лесковца нешто нижег степена у односу на женско 

становништво. Међутим, код очекиваног трајања живота рођене деце пред попис 

2011.г. виталност становништва града Лесковца, без обзира на пол, је слабија за једну 

половину године и код мушке и код женске деце. Tо показује да је опште друштвено-

економско стање на подручју града Лесковца узрок краћем животном веку 

становништва у односу на просечно друштвено-економско стање у Србији, а да је 

полна структура лесковачког становништва онај фактор који угрожену виталност 

локалног становништва ублажава. 

 

3.3.1. Очекивано трајање  живота  жена и  мушкараца 

Како се из изнете старосне структуре становништва видело, као последица 

успостављене родне старосне структуре, очекивано трајање живота рођене мушке деце 

пред попис 2011.г. износило је 70,74 а женске 75,90 година, што је за читавих 5 година 

очекивани животни век женског становништва дужи. У односу на просек Србије, код 

којег је очекивани животни век мушке деце 71,11 а женске 76,40 година, очекивани 

животни век становништва на подручју града Лесковца, у односу на полну структуру, 

је краћи код мушког становништва за 0,37 а код женског за 0,5 година. Овакве 



Стратегија Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, 

Локални акциони план 

21 

дисхармоније у очекиваној дужини живота мушког и женског становништва скраћују и 

радни век радног контингента становништва што у целини смањује потенцијални 

друштвени бруто производ посматраног подручја сразмерно краћем животном веку 

целокупног становништва, али и краћем животном веку мушког дела становништва.  

Према попису из 2002.г. просечна старост целокупног становништва на 

подручју града Лесковца је 41,1 годину и оно је у просеку млађе од оног просечног у 

Србији (за 0,14 год.). Зато је и индекс старења нижи на истом подручју 105,94 (у 

односу на просек Србије од 108,62). Сам апсолутни износ изнад 100 показује да је 

старо становништво града Лесковца (старије од 60  година) за скоро 6% бројније од 

младог становништва (до 19 година). Обзиром на очекивано трајање живота мушког и 

женског становништва, може се закључити да је том старењу становништва највише 

допринело женско становништво, јер проценат учешћа код становништва у 

пензионерским годинама је за 14,3 процентна поена виши од мушког становништва, а 

рађа се више мушкараца од девојчица за 4,8 процентних поена. Дакле, витални 

потенцијали становника на подручју града Лесковца су претежно мушки, а 

потенцијали његовог зрелог доба су претежно женски, коју пропорцију треба имати у 

виду приликом анализе свих облика његове друштвене структуре. 

Због изнетих виталних и животних позиција мушкараца и жена, утврђено је да 

је, према попису 2002.г., просечна старост мушког становништва града Лесковца 38,2 

године а женског 40,9 година.  

 

3.3.2. Родна структура у градским и сеоским насељима 

Родна структура укупног урбаног и руралног становништва изведена је на 

основу првих урбаних и руралних резултата пописа из 2011.г. и структурних резултата 

полне структуре претходног пописа. Урбаним становништвом се, према званичним 

статистичким подацима, сматра становништво насељених места: Лесковац, Вучје и 

Грделица-варош; док су остала насељена места третирана као рурална. На основу ових 

података утврђен је укупан број жена и мушкараца у градским и сеоским насељима и 

упоређен са укупним резултатима пописа на целокупном подручју града Лесковца. 

Подручје 
Укупно становништво 

Структура укупног 

становништва у % 

Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско 

Лесковац 2011 144809 71970 72839 100 49,7 50,3 

Урбано 65062 31713 33349 44,9 48,7 51,3 

Рурално 79747 40220 39527 55,1 50,4 49,6 

 

Однос између становништва које живи у градским и сеоским насељеним 

местима према попису из 2011.г. одређен је пропорцијом 44,9:55,1 што значи да је 

већинско становништво и даље сеоско. У односу на претходни попис урбано 

становништво је повећало свој структурни удео тек за 0,9 процентних поена.  
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Родна структура градског и сеоског становништва показује једну занимљиву 

инверзију. Када се родна структура укупног становништва (од 49,7:50,3 између мушког 

и женског) узме као реперна, показује се да у структури урбаног становништва расте 

удео женског а смањује се мушког (за један процентни поен), док структура руралног 

становништва доживљава потпуну инверзију. Наиме, у сеоским насељеним местима 

више живи мушкараца него жена (додуше тек за 0,8 процентних поена). Ово је 

последица брачне структуре овог становништва која је последица одсељавања женског 

становништва са села због удаје и повећаног удела неожењених мушкараца. Tако је 

према попису 2002.г. број неожењених мушкарада у сеоским насељеним местима 

(8.336) скоро за два пута већи од броја неудатих жена (4.519). Са друге стране, урбано 

становништво има знатно уравнотеженију ову релацију (7.745:6.355). Због могућих 

значајних друштвено-економских неоптималности, овај проблем руралне структуре 

становништва може да буде предмет додатних истраживања и пројектовања могућих 

друштвено-економских мера за његово неутралисање. 

У целини, просечна старост градског становништва је 38 година, док је сеоског 

41,2 године. Ово је вероватно последица појачане стопе досељевања млађег 

становништва у град Лесковац као друштвено-економског центра, а не појачаног 

старења или дужег трајања животног века сеоског становништва. И код урбаног и код 

руралног становништва жене су старије, јер је просечна старост градског женског 

становништва 38,9 година, а сеоског чак 42,4 година. Економска доминација сеоског 

мушког становништва у физички исцрпљујућој делатности каква је пољопривреда је 

вероватно узрок краћем животном веку овог становништва. 

 

3.3.3. Мушкараци и жене као носиоци домаћинства и имовинских права 

Према подацима за Републику Србију око 27,9% женског становништва је 

носилац имовинских права, и њихов удео је за 2,8 нижи од удела мушког 

становништва. Оваква осујећеност жена да својом имовином наступа на тржишту може 

да буде значајан фактор потцењивања развојних ресурса који се заснивају на родној 

неоптималности.  

На подручју града Лесковца нема доступних података о овој имовинској 

структури, па је потребно предузети додатна истраживања како би се обим имовинске 

дисхармоније прецизније идентификовао. Обзиром на традиционалну социо-економску 

структуру локалног становништва, евидентирану повећану склоност ка одсељавању 

жена са сеоског подручја које је већинско, може се наслутити да је удео жена као 

носиоца имовинских права на подручју града Лесковца знатно нижи од просека Србије 

и да је он вероватно више од 3 пута нижи од удела мушког становништва. 
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3.4. Полна структура једночланих и самачких домаћинстава 

Према расположивим подацима пописа из 2002.г. утврђена је самачка структура 

укупног, урбаног и руралног стнаовништва (старијег од 15 година), која је обухватила 

целокупно неудато/неожењено становништво, удовице/удовце и разведене, а посебно 

је размотрена самачка структура становништва укупног, урбаног и руралног 

становништва које је због развода или смрти остала без једног члана породице, као 

једне од најрањивијих група становника и домаћинстава. У наредној табели су дати 

укупни подаци и њихова структура. 

Подручје 
Укупно самачко становништво 

Структура самачког 

становништва 

Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско 

Лесковац 2002 43398 20926 22472 100 48,2 51,8 

Урбано 21104 9496 11608 48,6 45,0 55,0 

Рурално 22294 11430 10864 51,4 51,3 48,7 

 

Становништво без једног члана породице (разведени/е и удовице/удовци) 

 

Лесковац 2002 16443 4845 11598 100 29,5 70,5 

Урбано 7004 1751 5253 42,6 25,0 75,0 

Рурално 9439 3094 6345 57,4 32,8 67,2 

 

Оно што је утврђено о старосној и полној структури становништва у 

претходним одељцима овде се показује недвосмислено. Број становница које су остале 

без мушког члана породице за 3 пута је већи од броја мушких становника са истим 

статусом. Tај распон је највећи код градског становништва које има већу склоност 

разводу. Tо показује да је проблем домаћинства без једног члана за толико пута већи 

терет за становнице града Лесковца него за његове мушке становнике, којој структури 

се морају прилагодити социо-економске мере подршке овој рањивој групи становника.  

Целокупан контингент становништва без брачног или прекинутог брачног 

статуса има знатно уравнотеженију структуру, пошто ову структуру изравнава велики 

број неожењених мушкараца, нарочито у руралном подручју, како је напред утврђено. 

Tако за ову структуру уочен неоптималнији положај неожењених мушкараца треба да 

буде посебан предмет социо-економске подршке, и то посебно у руралном подручју.  
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Развојни и стратешки документи општине/града у областима економског 

развоја, социјалне заштите, запошљавања и самозапошљавања, одрживог развоја и 

слично, обухватили су широк круг сарадника, институција и грађана. Њихова израда 

заснивала се на консултантској подршци међународних развојних организација које су 

деловале на подручју јужне Србије, укључивању удружења грађана и локалних 

институција у реализацији и конкретној имплементацији програма уз широку 

партиципацију грађана у њиховом фундирању. 

 

Реализоани међународни програми на подручју града Лесковца: 

 

 Програм: SSMIRP 1, донатори: UNDP, WB 

 Програм: SSMIRP 2, донатори: UNDP, WB 

 Програм: MIR 1, донатори : EAR, UNDP 

 Програм: MIR 2, донатори: EAR, UNDP 

 Програм: CRDA, донатори : USAID 

 Програм: SLGRP, донатор: USAID 

 Програм: SCOPES,  донатор: USAID 

 Програм: MEGA, донатор: USAID 

 Програм: Agrobiznis, донатор: USAID 

 Програм: Compete, донатор : USAID 

 Програм: RSEDP, донатор EAR 

 Програм: RSEDP2, донатор EAR 

 Програм: Exchange, донатор EAR 

 Програм: Exchange 2, донатор EAR 

 Програм: Exchange 3, донатор EAR 

 Програм: Neighbourhood programme, донатор DEU 

 

 

Реализовани стратешки документи на подручју општине/града Лесковца са 

ширим партиципативним учешћем заинтересованих страна и грађана: 

 

 Стратегија одрживог развоја Јабланичког и Пчињског округа, донатор: 

UNDP 

 Стратегија одрживог развоја општине Лесковац, донатор: UNDP 

 Програм развоја општине Лесковац 2004-2008, донатор: UNDP 

 Измене и допуне програма развоја општине Лесковац 2004-2008, донатор: 

UNDP 

 Програм развоја града Лесковца 2009-2013, MEGA програм, USAID 

 Стратегија одрживог развоја града Лесковца 2010-2019, EXSHANGE  2  

 Акциони план за омладинско предузетништво 2011-2013, USAID 

4. Стратешкe области родних промена града Лесковца 
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 Локални акциони план запошљавања 2011 и 2012, Град Лесковац 

 Локални акциони план за избегла и расељена лица 2008, Град Лесковац 

 Локални акциони план за младе 2011-2014, Град Лесковац 

 Локални акциони план за омладинско предузетништво 2011, Град Лесковац 

 

Учесници из невладиног сектора у имплементацији међународних 

програма и стратешких докумената: 

 

 Удружење грађања Жене за мир, Едукациони центар, Народни парламент, 

Ресурс центар, Одбор за људска права, Центар за самостални живот особа са 

инвалидитетом, Удружење дистрофичара Јабланичког округа, Друштво за помоћ 

МНРО Лесковац, Удружење инвалида са ампутираним екстремитетима, Удружење 

цивилних инвалида рата, Савез глувих, Удружење бубрежних инвалида, Савез слепих, 

Удружење параплегичара, Друштво за церебралну и дечју парализу, Друштво оболелих 

од мултипле склерозе за Јабланички округ, Ромски центар јужне Србије. 

 

 

Механизам за родну равноправност - Надлежности Одбора за родну 

равноправност: 

 

 

Одбор за остваривање равноправности полова и унапређење положаја жена 

Скупштине града Лесковца образован је на седници Скупштине града Лесковца 

одржаној 18. јуна 2008. године, као стално радно тело Скупштине града, Решењем бр. 

06-2/08-01. 

 

Одбор за остваривање равноправности полова и унапређење положаја жена као 

стално радно тело Скупштине града, основан је ради унапређења положаја жена, 

смањења полне дискриминације и ради обављања других послова у складу са одлукама 

Скупштине града, из своје надлежности. 

 

Надлежности Одбора за остваривање равноправности полова и унапређење 

положаја жена су, поред оних регулисаних чланом 49. Пословника Скупштине града 

Лесковца, такође и покретање иницијатива, упућивање препорука и предлагање 

одређених мера и активности, надлежним органима локалне самоуправе, у циљу 

остваривања равноправности полова и унапређења положаја жена на територији града 

Лесковца. 
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4.1.1. Родна структура одборника  у Скупштини града Лесковца  

Основу за оптимизацију родне структуре партиципације у политичком процесу 

на подручју града Лесковца послужиће иста структура пунолетног становништва. Она 

је формирана на основу првих укупних резултата пописа из 2011.г. и успостављене 

родне структуре из претходног пописа, као у наредној табели. 

 

Град Лесковац Укупно Мушкарци Жене 

Становништво са правом гласа 2002 124337 61084 63253 

Структура у % 100 49,1 50,9 

Становништво са правом гласа 2011 115231 56610 58621 

 

Може се утврдити да становништво са правом гласа према попису 2011.г. 

износи укупно 115.231 и за преко 9.000 је мање него 2002.г. Родна структура 

пунолетног становништва са правом гласа је успостављена у пропорцији 49,1% 

мушкараца и 50,9% жена, што ће бити репер за мерење родних структура других 

области политичког процеса избора, учешћа у доношењу одлука и њиховом извршењу. 

Родна структура је очекивана обзиром на доминатност жена у старијим контингентима 

становништва, тако да на подручју града Лесковца 2.000 жена више у односу на 

мушкарце чини изборно тело.  

Родна структура одборника обрађена је на основу изабраних одборника 

скупштина општина и градова према последње одржаним изборима из 2012.г. Према 

закону о изборима родна равноправност је обезбеђена учешћем једног пола на 

кандидатским листама са најмањим учешћем од 30%. Tакво родно обезбеђење није 

предвиђено и за избор самих одборника са изборних листи политичких странака. Зато 

је формирана следећа структура одборника/ца првог сазива скупштине из 2012.г. као у 

наредној табели. 

Подручје Укупно Мушкарци Жене 

Лесковац 75 59 16 

Структура у % 100 79 21 

Србија (узорак) 2922 2224 698 

Структура у % 100 76 24 

Однос структура Ле=100  0,97 1,12 

 

 

4.1. Политичка област 
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Родна структура Скупштине града Лесковца из 2008.г. показивала је да је избор 

одборника и одборница са партијских листи била испод саме границе законског 

минимума (30%), јер је учешће одборница износио 28%. У односу на полну структуру 

одраслог становништва која је у равнотежној пропорцији 50,8:49,2 између женских и 

мушких бирача, изабрано је мање 10 одборница, чиме је умањена родна оптималност 

политичког представљања становништва за 36%. После избора из 2012.г. родна 

структура локалне скупштине погоршана је за 7 индексних поена. Сада се учешће 

одборница удаљило од законом прописаног структурног учешћа за кандидатске листе 

на 21%.  

У односу на све изабране одборнике/це у свим општинама и градовима Србије 

из 2008.г., родна структура одборника/ца у Скупштини града Лесковца је повољнија за 

32%, односно њена скупштина има више 5 одборница од просека Србије. У односу на 

просек Србије после избора 2012.г. (утврђеног на основу узорка) овако утврђена полна 

структура се приближила просеку, тако да се после 2012.г. град Лесковац приближио 

општем стању родне неравнотеже у Србији. Иако са повољнијом родном структуром у 

основном представничком телу локалне самоуправе од просека Србије, потреба за 

одређивањем испуњености минималне границе учешћа једног пола, која важи за 

кандидатске листе, постоји и у процесу избора одборника/ца са партијских листи, на 

исти или сличан начин како је то регулисано последњим законом о спречавању 

дискриминације у избору посланика Народне скупштине Србије. 

 

4.1.2. Жене и мушкараци на управљачким местима у политичким телима 

града Лесковца 

 Родна структура политичких органа града Лесковца обухватила је групу 

изабраних и постављених лица која руководе или су директно изабрана од стране 

Скупштине града и групу лица који руководе телима исте Скупштине.  

 

Врста политичког ангажовања Укупно Жене Мушкарци 

Изабрана и постављена лица 12 1 11 

Структура у % 100 8,3 91,7 

Друга ангажована лица 8 5 3 

Укупно 2011.г. 20 6 14 

Структура 2011.г. у % 100 30,0 70,0 

Укупно 2012.г.  17 1 16 

Структура 2012.г. у % 100 5,9 94,1 

 

Родна структура свих политичких руководећих радних места показује изразиту 

неоптималност код изабраних и постављених лица од стране Скупштине. Tако се од 
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почетка изборног процеса до његовог валоризовања у политичким телима смањује 

удео жена од 30, преко 28, на 8,3%. Tа дисхармонија се нешто ублажује када се у 

анализу укључе и друга ангажована лица на руководећим радним местима 

скупштинских тела, па се у крајњем резултату долази на почетних 30% учешћа жена 

као доње границе родне равноправности на нивоу кандидовања за политички процес. 

После избора из 2012.г. полна структура свих изабраних и постављених лица се 

значајно погрошала, јер сада удео само једне жене одређује учешће овог пола од 5,9% 

и доводи до готово потпуне доминације мушкараца са 94,1%.  У односу на 

расположиве податке за просек Србије о родној структури изабраних чланова 

градско/општинског већа од 16:84, утврђује се да је после избора из 2008.г. родна 

структура изабраних и постављених лица града Лесковца била изнад просека Србије, а 

после избора из 2012.г. та струрктура доведена у дијаметрално супротну позицију. 

Изнета изразита родна неоптималност родне структуре изабраних и 

постављених лица града Лесковца тражи одговарајуће ограничавајуће нормативне 

одредбе заступљености једног од пола, на исти начин као и приликом кандидовања за 

одборнике, при чему удео од 30% треба повисити и приближити оптималној 

пропорцији. 

 

4.1.3. Родна структура запослених и руководилаца у градској управи 

Родна структура запослених у органима управе града Лесковца и иста 

руководећих лица утврђена је на основу званичних статистичких података Управе за 

опште послове у првој половини 2011.г. и на крају 2012.г. У наредној табели су дати 

расположиви подаци о овој структури. 

 

Градска управа Укупно Жене Мушкарци 

Запослени 2011.г. 465 228 237 

Структура у % 100 49,0 51,0 

На руководећим радним местима 2011.г. 67 28 39 

Структура у % 100 41,8 58,2 

Укупно 100 41,8 58,2 

Запослени 2012.г. 498 248 250 

Структура у % 100 49,8 50,2 

На руководећим радним местима 2012.г. 63 30 33 

Структура у % 100 47,6 52,4 

 

Родна структура запослених у градској управи 2011. године (од 49:51) готово је 

идентична структури радног контингента становништва (49,3:50,7), тако да се »руши« 

предрасуда о доминатности жена на административним пословима. Највиша 
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диспропорција у којој доминирају мушкарци је у градским управама за инспекцијске 

послове и за опште послове (која као најбројнија је определила и просечну структуру). 

Без ове последње управе, у којој доминирају мушка радна места техничких услуга, 

родна структура управе би била већински женска (58:42). Органи са највећом 

диспропорцијом у којој доминирају жене јесу Градски услужни центар (90%), Управа 

за имовинско-правне послове (76%) и Управа за финансије (72%), са специфичним 

административно-услужним пословима. У 2012.г. родна структура запослених у 

градском управи се није битније променила, али се је још више приближила 

оптималној родној структури (49,8:50,2), и минимално је превазишла. 

За разлику од родне структуре свих запослених, која је готово у потпуности 

оптимална, родна структура руководилаца органа управе се нешто разликује. У њој са 

на почетку 2011.г. са 58,2% опет доминирали мушки руководиоци. Да би се 

успоставила оптимална структура број жена на руководећим радним местима је требао 

бити већи за 5, пошто се ради о обиму руководећих радних места који није велики 

(14% од свих запослених у управи). У 2012.г. родна структура запослених на 

руководећим радним местима се значајно поправила (47,6:52,4), тако да се готово у 

потпуносит приближила оптималној структури запослених и оптималној родној 

структури целокупног становништва града Лесковца као јединице локалне самопправе.  

Једнородних градских управа у погледу полне структуре руководилаца је 

2011.г. било неколико (4), тако да су без мушких руководилаца биле Управа за 

имовинско-правне послове и Градски услужни центар, а без женских руководилаца 

Управа за јавне набавке и Управа за заштиту животне средине.  Испоставља се да је 

руковођење опредељено родном доминацијом у више од 1/3 управа која вероватно 

произилази из родне блискости приликом избора сарадника од стране изабраног 

руководиоца органа управе. Оваква склоност показује да је одговарајућим мерама 

пожељно предупредити родну концентрацију која за собом повлачи додатне проблеме 

у комуникацији између руководилаца и запослених, а све заједно утиче на укупну 

ефикасност и функционалност рада целокупне управе.  

 

4.1.4. Родна структура запослених руководилаца у јавном сектору 

Да би се комплетира родна структура јавног сектора у овом одељку је обрађена 

структура (апсолутна и реална) руководећег и управног дела запослених у јавним 

предузећима и јавним установама града Лесковца (директори, заменици директора, 

управни и надзорни одбори). Структура је сачињена на основу података из 2012.г. У 

наредној табели ће бити изнети сви апсолутни и структурни полни удели руководећих 

и управних органа јавних предузећа и јавних установа посебно, као и њихова 

заједничка управна структура. То омогућује да се прате структуре за ове две области 

јавног сектора града Лесковца посебно и за сваку појединачно, које ће бити реперни за 

разматрања појединачних структурних удела када се буде разматрала родна структура 

сваке од подобласти посебно. Као помоћни и упоредни репер за управну родну 
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структуру јавних предузећа биће расположиви подаци о просечним структурама родне 

структуре директора у јавним предузећима Србије (на основу узорка). 

 

Јавни сектор Укупно Жене Мушкарци 

Јавна предузећа 110 15 95 

Структура у % 100 13,6 86,4 

Србија ЈП (сви директори, узорак) 823 276 547 

Структура у % 100 33,5 66,5 

Јавне установе  219 68 151 

Структура у % 100 31,1 68,9 

Укупно јавни сектор 329 83 246 

Структура у % 100 25,2 74,8 

 

Родна структура руководећих и управних послова у јавним предузећима и 

јавним установма града Лесковца показује очекивану структуру ова два дела јавног 

сектора. Наиме, удео жена у јавним предузећима за 2,3 пута мањи него у јавним 

установама, што је последица већег пословног опредељења жена за послове који су 

ближе њиховим опредељењима за услугама у хуманитарним делатностима. Она је 

директна последица структуре свих запослених у овом сектору, што ће се ближе 

обрадити у наредним одељцима. 

Када се упореде структурни удели у јавним предузећима у Србији (из узорка) са 

оним у граду Лесковцу може се лако уочити да изнета констатација из претходног 

пасуса није уопштавајућа, и да је она више карактеристика очекиваних предрасуда 

формираних у локалном простору града Лесковца. Ово због тога што учешће 

директорки у јавним предузећима Србије достиже удео од 1/3, односно за 2,5 пута 

више од структурног удела жена свих руководних и управних органа града Лесковца. 

То наговештава да родна политика града Лесковца у области политичког избора 

руководних и управних органа има значајан простор за даља оптимална уравнотежења, 

бар на нивоу просека Србије. 

Када се размотре изнети подаци за целокупни јавни сектор града Лесковца, 

руководна и управна родна структура се стабилизује на ниво од ¼ учешћа жена, 

захваљујући значајном пондерационом учешћу јавних установа у укупном збиру. Да би 

се родна структура приближила оптималном нивоу, област политичког родног 

одлучивања мора више да буде усмерена на одељак јавног сектора који се односи на 

јавна комунална предузећа, али и област јавних установа још увек има солидан простор 

за достизањем оптималног нивоа. Ово тим пре што је политика одлучивања у овој 

области директно усмерена на носиоце политичких одлука локалне јавне власти и 

зависи само од родне понуде приликом доношења таквих одлука, неоптерећена 

затеченим стањем. 
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Као основ за обраду родне економске структуре становништва послужио је 

пописни податак о укупном обиму и структура радног контингента становништва. 

Укупан радни контингент утврђен је на основу односа овог контингента и укупног 

становништва из пописа 2002.г. који је употребљен за процену истог контигнета према 

првим резултатима укупног становништва из пописа 2011.г. Сама родна структура је 

преузета из пописних података за 2002.г. (пошто првих података о овоме нема), и на 

основу ње и процењеног обима радног контингента становништва, утврђен је обим 

радно способног мушког и женског становништва. 

 

Подручје 
Радни контингент становништва 15-64 год. 

Укупно Мушко Женско 

Лесковац 96607 48980 47627 

Структура  у % 100,0 50,7 49,3 

Србија 4779530 2380206 2408883 

Структура у % 100 49,7 50,4 

 

Обзиром на начин процене радног контингента становништва града Лесковца 

он се пропорционално смањио за 7,3%, па је сада пао испод 100.000 становника. Овај 

проценат се може узети као степен смањења економског потенцијала људских ресурса 

у локалној економији града Лесковца за 9,5 година, колико је протекло између два 

пописа. Пошто је у истом периоду у Србији стопа смањења овог ресурса износила -3%, 

може се закључити да је динамика смањења радног потенцијала становништва 

Лесковца била за 2,5 пута већа него просечна у Србији. 

Сама родна структура радног контингента становништва показује значајну 

разлику у односу на ону укупног становништва. Tу се уочава и смер кретања 

структурног удела женског становништва, како у односу на своју унутрашњу 

структуру, тако и у односу на просечну структуру на целокупном подручју Србије. 

Наиме, структурни коефицијент мушког становништва у радном контингенту Србије у 

односу на структурни коефицијент истог становништва у укупном, смањен је за 3,2 

пута, али је и даље женско становништво у радном контингенту доминантно. На 

подручју града Лесковца тај коефицијент је доживео инверзију у динамици за 2 пута у 

корист мушког становништва, па је сада радна структура становништва већински 

мушка (за 1,4% изнад половине).  

Ово је вероватно последица напред утврђене старосне структуре становништва, 

из које је нађено да се више рађа мушког становништва, и да оно доминира у свим 

старосним раздобљима до 65. године, а да је у старосној доби преко 65 година 

већинско женско становништво, које као такво статистички не спада у радни 

4.2. Економска област 
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контингент становништва, па је природно њено учешће пало испод половине. Овако 

успостављена структура радног контингента становништва града Лесковца сматраће се 

природном основом у односу на коју ће се мерити други облици економске родне 

структуре становништва.  

 

4.2.1. Родна структура запослених на подручју града Лесковца 

Родна структура запослених је обрађена на основу званичних статистичких 

података Републичког завода за статистику. Коришћени су последњи објављени 

подаци који су претходили економској кризи почев од 2009.г., која је утицала на 

укупно стање у међувремену, али вероватно не и на њену родну структуру. У наредној 

табели су дати основни подаци и показатељи на основу којих је обављена анализа. 

Подручје 
Број запослених 2008. године 

Укупно Мушко Женско 

Лесковац 25248 13962 11286 

Структура 100 55,3 44,7 

Србија 1999476 1125705 873771 

Структура 100 56,3 43,7 

Однос структура 1/1 0,98 1,02 

 

Укупна структура статистички евидентираних запослених на подручју града 

Лесковца је у корист мушког становништва за преко 10 процентних поена. Ова 

структура је чак погоршанија у односу на структуру активног становништва које се 

директно бави пољопривредом. На индиректан начин се показује да су жене више биле 

принуђене да се баве пољопривредном делатношћу, док је доступност 

непољопривредних делатности женском становништву (најчешће урбаном) отежанија. 

У структури запосленог становништва има превагу мушко становништво и у односу на 

свој удео у радном контингенту за 10% је испод равнотежног нивоа. Када би се 

постигла равнотежна родна запосленост апсолутни број више запослених жена (или 

мање запослених мушкараца) био био 1.161. Стопа запослености мушког 

становништва за 20% је виша од стопе запослености женског (у односу на радни 

контингент становништва). 

И као дата, родна структура запослених на подручју града Лесковца је ипак 

нешто повољнија него што је то на подручју целокупне Србије, јер је структурни удео 

женског запосленог становништва већи за један процентни поен. Ово је вероватно 

далека последица раније оријентације привредне структуре града Лесковца на лаку 

индустрију која више запошољава женску радну снагу или данашње повећање 

структурног учешћа услужног и јавног сектора у укупној запослености у којој 

доминира женска радна снага.  

 



Стратегија Успостављање родне равноправности на подручју града Лесковца, 

Локални акциони план 

33 

4.2.2. Родна структура незапослених на подручју града Лесковца 

И у овом случају анализе коришћени су последњи објављени статистички 

подаци Републичког завода за статистику који су претходили кризним годинама. 

Изнети подаци се у апсолутном износу не разликују готово уопште у односу на 

податке са којима је располагала Национална служба за запошљавање о броју 

незапослених на подручју града Лесковца на почетку 2011.г. Међутим, током исте и 

наредне 2012.г., дошло је до активирања неколико нових инвестиција на подручју 

града Лесковца у области текстилне индустрије, са повећаном запосленошћу женске 

радне снаге, што је значајно променило родну структуру незапослених у корист 

повољнијег положаја жена (47%) у односу на незапослене мушкарце (53%). Како се 

ради о једнократном удару, дугорочна родна структура постављена у предкризној 

2008.г. послужиће за структурну апсолутну, релативну и упоредну анализу. У вези са 

тим статистички доступни подаци су приложени у наредној табели. 

 Подручје 
Број незапослених 2008. године 

Укупно Мушко Женско 

Лесковац 20042 9772 10270 

Структура 100 48,8 51,2 

Србија 727621 334888 392733 

Структура 100 46,0 54,0 

Однос структура  1,0593 0,9493 

 

У структури незапосленог становништва има превагу женско становништво и у 

односу на свој удео у радном контингенту за 4% је испод равнотежног нивоа. Tо би у 

датим апсолутним бројкама износило 400 мање незапослених жена (и исто толико 

више мушкараца, при непромењеним тржишним условима). Из изнетог је произашло 

да је стопа незапослености мушког становништва за 7,5% нижа од стопе 

незапослености женског становништва, и ближа је оптималној стопи од оне утврђене 

за запослене мушкарце (која је 20% изнад оптималне у односу на стопу женске 

запослености радног контингента становништва). 

У односу на просек Србије, структура незапосленог становништва је ближа 

оптималној на подручју града Лесковца (за 6%). Ова структура је вероватно повезана 

са сличном родном структуром код запосленог становништва из разлога који су тада 

изнети.  

Једнократним инвестиционим и тржишни ударом из 2011. и 2012.г. 

оптималност родне структуре незапослених на подручју града Лесковца се значајно 

побољшала, при чему је незапослена женска радна снага дошла у повољнији положај у 

односу на онај одређен општом родном структуром целокупног становништва. Како се 

очекује активирање још неколико инвестиција у области текстилне индустрије, овај 

положај жена ће се и даље побољшавати, до нивоа потенцијалног недостатка довољног 

броја незапослених жена на тржишту радне снаге. Овакви дијаметрално супротни 
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трендови у промени дугорочно успостављене родне структуре назапосленог 

становништва показују где је излаз за успостављање економске родне оптималности – 

она је смештена у области нових инвестиција и локалној привредној структури. Када се 

евентуално буду ангажовали сада умртвљени привредни капацитети металске 

индустрије града Лесковца, ова структура ће вероватно бити поново доведена у 

оптимални положај. 

 

4.2.3. Родна структура пољопривредног становништва града Лесковца 

Анализа у овом одељку је обављена на основу најновијих података о укупном 

броју становништва на руралном и урбаном подручју града Лесковца према попису из 

2011.г. Родна анализа је изведена на основу успостављених полних односа из 

претходног пописа 2002.г., пошто такви подаци према најновијем попису нису још 

увек обрађени. У наредној табели су унети основни подаци и показатељи обрађени на 

изнети начин. 

    

Подручје 

Пољопривредно 

становништво 

Активно пољопривредно 

становништво 

Индивидуални 

пољопривредници 

Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско 

Структура 

у % 
100 50,5 49,5 100 54,8 45,2 100 53,6 46,4 

Попис  

2011 
20613 10401 10212 14026 7692 6334 13255 7102 6153 

                    

Пољопривредно становништво на подручју града Лесковца у 2011.г. је 

обухватало око 14% укупног становништва. Полна структура пољопривредног 

становништва је у целини готово идентична у односу на структуру целокупног 

становништва, што говори да на руралном подручју не постоје неки посебни разлози за 

превагу једног од пола, односно да су услови живота на идентичан начин 

структурисани да не изазивају родне диспропорције. 

Унутар контингента пољопривредног становништва, оно које се активно бави 

економском делатношћу чини удео од 68%, па је остатак од 32% издржавано 

становништво.  Са становишта родне структуре активног пољопривредног 

становништва уочава се диспропорција у корист мушког становништва за скоро 5 

процентних поена. Женско активно пољопривредно становништво са 45,2% учешћа у 

укупном активном пољопривредном становништву показује да се ова група 

становништва више изјашњава као издржавано становништво. У односу на издржавано 

мушко становништво удео женског издржаваног контингента је већи за чак 45%. Tо 

одсликава локалну психолошку структуру пољопривредног становништва које има 

склоност да женама придаје улогу издржаваног становништва, што сви изнети подаци 

о полној структури других структура пољопривредног становништва на то уопште не 

указују. 
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Директно пољопривредом као делатношћу се бави преко 13.000 становника или 

94,5% целокупног активног пољопривредног становништва на подручју града 

Лесковца. У структури овог контингента становништва и даље доминира мушко 

становништво (са 53,6% : 46,4%), која пропорција потврђује најмање две чињенице: 1) 

да се део издржаваног женског пољопривредног становништва ипак бави 

пољопривредном делатношћу (јер се пропорција смањује), и 2) да је пољопривредна 

делатност као радно интензивна превасходно мушка делатност, али да при томе жене 

учествују готово равноправно, пошто је њихов структурни удео нижи од удела мушких 

пољопривредника тек за 13,4% а у односу на удео који имају у укупном 

пољопривредном становништву тек за 6,3%.     

 

 

 

4.3.1. Образовна структура становништва града Лесковца 

Родна структура у области образовања на подручју града Лесковца обрађена је 

на основу података за школску 2010/2011, а према анкети која је спроведена у првој 

половини 2011.г., и за школску 2011/2012.г. на основу поновљене анкете на крају 

2012.г. Обухваћене су: предшколска установа, све основне, средње и високошколске 

установе које имају седиште на подручју града Лесковца.  

Као основ за родно структурисање ове области послужила је образовна 

структура становништва града Лесковца према попису из 2002.г.. Потребни подаци, 

обрађени на основу укупног броја становника из пописа 2011.г. и структуре из пописа 

2002.г., унети су у наредну табелу. 

Подручје 
Без школске спреме Са средњим образовањем Са високим образовањем 

Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско 

Структура 

Лесковац 
100 18,2 81,8 100 54,9 45,1 100 59,0 41,0 

Одступање 

од 

оптималне 

структуре 

 31,0 -31,0  -5,7 5,7  -9,7 9,7 

Структура 

Србија 
100 21,5 78,5 100 54,0 46,0 100 53,6 46,4 

Одступање 

од 

оптималне 

структуре 

 26,6 -26,6  -5,9 5,9  -5,4 5,4 

 

4.3. Област образовања 
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Образовна родна структура становништва града Лесковца има неколико 

доминантних карактеристика. Са једне стране је изразито велики релативни удео 

женског становништва без школске спреме. Може се претпоставити да ову групу 

предодређује старо женско становништво, обзиром на раније патријархално схватање 

локалног становништва да се школује само мушко становништво. Код родне структуре 

основним образовањем равнотежа је скоро потпуна, као последица закона о обавезном 

основном образовању. Потпуно други смер поприма родна структура код даљег 

школовања. Tако је већ код средњег образовања повећано учешће женског 

становништва у односу на очекивани просечни ниво, док се тај распон увећава са 

високим образовањем. Tо говори да је стереотип о женском становништву као 

необразованом потпуно напуштен и њихово образовање је константа на коју се више 

инсистира него код мушког становништва. 

У погледу образовне родности становништва нема значајних разлика у односу 

на просек Србије. Tако вишедеценијска политика образовања становништва на целој 

територији Републике Србије није мимоишла ни становништво града Лесковца. У 

изнетом смислу о овом неће бити даље анализе. Само треба додати да у апсолутном 

броју мушко становништво града Лесковца са средњим и високим образовањем ипак 

превазилази укупан апсолутни број женског становништва за 22 односно 44% и да је 

овај структурни удео у односу на просек Србије за два пута виши (17 и 15%). 

Уочене структуре ће бити основ за мерење родне структуре корисника и 

запослених у образовним институцијама. 

 

4.3.2. Запослени у образовним установама по полу 

Овом анализом су обухваћени запослени у свим образовним установама које 

имају седиште на подручју града Лесковца и своје деловање су усмерили превасходно 

на ово подручје. У табели која следи су изнети сведени укупни подаци за школску 

2010/2011 годину, мада се  располагало и са родном структуром запослених у свим 

појединачним областима образовања, о чему ће бити скретања пажње ако има 

занимљивих родних диспропорција или трендова. 

Образовање 
Запослени 

Укупно Женски Мушки 

Укупно 2.664 1.612 1.052 

Струкутура у % 100 60,5 39,5 

 

Укупна структура запослених у свим институцијама образовања је у потпуности 

опредељена женским доминантним учешћем. Удео овог дела родне структуре је за 17 

процентних поена изнад успостављене оптималне структуре радног контингента 

становништва града Лесковца. Предрасуде да се образовањем баве само жене у 

потпуности је потврдила родна структура запослених. Она је у укупној структури 
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посебно одређена предшколским образовањем, где је учешће запослених жена веће од 

95% и основном образовању (59,5%). Запослени у средњем образовању имају 

уравнотежену родну структуру, док је код високог образовања једино доминантно 

структурно учешће мушкараца (за 5 процентних поена од оптималне). 

Родна структура запослених на основу последњих расположивих података за 

2012.г. показује да успостављена структура из претходне школске године (обрађена у 

претходном пасусу) готово да уопште није промењена. Ово је логична последица 

стабилности радног места у овим установама која у кратком периоду није значајно 

променљива, што указује да се ради о дугорочно и стабилно утврђеном стању са малим 

могућностима брзе промене успостављених трендова. 

 

4.3.3. Родна структура руководилаца у образовним установама 

Анализа у овом одељку је изведена на основу резултата обављене анкете у првој 

половини 2011.г. на основу званичних података свих образовних установа које раде на 

подручју града Лесковца.  

Образовање 
На руководећим радним местима 

Укупно Жески Мушки 

Укупно 37 22 15 

Струкутура у % 100 59,5 40,5 

 

Родна структура одређена укупном запосленошћу опредељује и родну 

структуру запослених на руководећим радним местима. И она је предоминантно 

одређена женским учешћем, које је скоро 9% изнад просечног и очекиваног удела овог 

становништва у радном контингенту становништва. У односу на утврђену структуру 

запослених, удео жена на руководећим радним местима је нижи само за један 

процентни поен, па је успостављена предрасуда о образовању као женском послу 

потврђена. 

Оно што је речено за родну структуру запослених по појединим образовним 

гранама и код родне структуре руководећих радних места је потврђено, готово 

пресликавањем, с лаганим трендом смањења гепа. Он није имао толики успон да би 

код било које образовне гране променио успостављену слику о доминатности жена у 

управљању предшколским и основним образовањем, и доминантности мушкараца у 

руковођењу високим образовањем. 

 

4.3.4. Укупна родна структура корисника услуга образовних установа 

Као корисници образовних услуга обухваћена су сва деца предшколског 

узраста, ученици школског и студенти високошколског статуса. На вишим нивоима 
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образовања корисници образовних услуга могу да буду и са других подручја Србије, 

али ова варијација укупног стања не мења родну структуру, па неће бити посебно 

обрађивана. 

Образовање 
Корисници услуга 

Укупно Жески Мушки 

Укупно 21.648 10.589 11.059 

Струкутура у % 100 48,9 51,1 

 

Родна структура корисника свих образовних услуга готово у потпуности 

одсликавају структуру одраслог становништва. Ово је последица дугогодишње 

државне политике у области образовања, која је родно равнотежна, и то се потврђује и 

на подручју града Лесковца. Код основног и средњег образовања родна структура 

ученика је готово идентична оној коју има укупно становништво. Код предшколског 

образовања је незнатно већи број корисника женског пола, док је код високог 

образовања нешто значајнији удео мушких студената. Закључује се да образовна 

политика у целини није дискриминаторно родно одређена.     

           

 

 

 

Општи подаци о развијености здравствене заштите на подручју града Лесковца 

и у односу на ниво развијености исте службе преузети су из статистичког годишњака 

Општине у Србији за 2009.г. У наредној табели су приказани. 

Подручје Број лекара 
Лекари опште 

медицине 

Број становника 

по лекару 

Број становника 

на једног лекара 

Опште медицине 

Лесковац 477 107 313 1353,4 

Србија 20825 3425 352 2099,5 

Однос према 

просеку Србије 
2,3 3,1 88,9 64,5 

 

Показује се да је ниво развијености пружених услуга на подручју града 

Лесковца знатно изнад просека Србије. Ово је логична последица успостављене мреже 

здравствених установа Србије и места које Лесковац у тој мрежи има, обзиром на 

величину града и гравитациону снагу који сам град има у односу на своје непосредно 

окружење. Према последњим подацима из пописа становништва 2011.г. удео града 

Лесковца у укупном становништву Србије износи 2%. Ова реперна чињеница показује 

4.4. Област здравствене заштите 
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да је према броју лекара у целини и лекарима опште медицине Лесковац изнад 

просечног удела (за 0,3 односно 1,1 процентних поена).  

Још ближи податак је о релативној оптерећености лекара бројем становника 

који би могли да користе њихове услуге. Податак од 313 становника по једном лекару 

у односу на српски просек од 352 показује да је ниво здравствених услуга за 10% изнад 

просечног нивоа Србије. Када се упореде подаци који се односе на лекаре опште 

медицине онда је понуда здравствених услуга још већа на територији града Лесковца 

него што је то просек Србије, скоро за 35%. Даља анализа родне структуре ће имати 

као основу овако успостављен обим понуђених здравствених услуга.  

 

Даља анализа обухватила је област примарне здравствене заштите, која према 

Закону о локалној самоуправи, представља надлежност јединице локалне самоуправе. 

Она обухвата и специјалистичке прегледе који се обављају преко примарне 

здравствене установе у Лесковцу (Дом здравља).  Укупна и родна структура по 

различитим карактеристичним областима здравствене заштите у Дому здравља 

Лесковац, на основу статистичких података из прве половине 2011.г., представљена је 

у наредној табели.  

 

СЛУЖБА 

Становника на једног 

лекара/техничара 

% број посета на 

једног 

лекара/техничара 

% броја посета у 

току радног дана 

код лек/техничара 

Лекара Техничари Лекара Технич. Лекара Технич. 

Општа медицина. 439,2 291,3 18,54 15,41 25,86 14,38 

Здравствена заштита 

предшколске деце 
442,8 294,2 11,4 11,72 15,2 12,54 

Здравствена заштита деце 

и омладине 
1526 1236,4 3,93 2,91 19,76 14,69 

Здравствена заштита 

жена 
310,8 684,6 2,84 2,13 4,81 3,86 

Медицина рада 954,1 861,8 4,91 2,99 19,11 11,15 

 

Дакле, број становника на једног лекара примарне здравствене заштите је нешто 

већи, него што је то случај за целокупну здравствену заштиту на територији града 

Лесковца, што је и природно, обзиром на мањи број лекара (и медицинских 

помоћника) у примарној здравственој заштити. Према врстама здравствене услуге 

уочава се најмањи удео укупног и дневног пружања услуга у здравственој заштити 

жена, но како се ради овде о специфичној услузи, која не обухвата мушкарце, ова 

специјалистичка услуга и мора да буде за два пута мањег обима у односу на друге 

врсте здравствених услуга, што није случај, па се може рећи да је број посета на једног 

лекара у области здравствене заштите жена изнадпросечан (за 15-44%) у односу на 

здравствену заштиту деце и омладине и медицине рада. 
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4.4.1. Родна структура запослених и руководилаца у установама примарне 

здравствене  заштите    

Предмет разматрања је установа примарне здравствене заштите чија делатност 

је у надлежности града Лесковца као јединице локалне самоуправе. У наредној табели 

су дати појединачни и укупни подаци, као и релативни односи за утврђивање родне 

структуре запослених и оним на руководећим радним местима. 

Здравствена област 
Запослено особље 

Запослени на руководећим 

радним местима 

Укупно Женско Мушко Укупно Женско Мушко 

Дом здравља 955 696 259 72 42 30 

Укупно 955 696 259 72 42 30 

Структура у % 100 72,9 27,1 100 58,3 41,7 

 

Оно што је речено за област образовања, важи и за здравствену област. Она је 

готово трочетвртински опредељена женском запосленошћу, јер је удео женског 

запосленог особља 73%. Иста релација, али не у интензитету као код образовања, је 

задржана и приликом избора на руководећим радним местима. Ова структура је даље 

превасходно женски опредељена (58%), али је интензитет родне дисхармоније у 

односу на структуру запослених смањен за 20%. Очигледно да се у ове две области 

задржава предрасуда да се ради о пословима који не треба да обављају мушкарци, и да 

се она преноси и на управљачке структуре, обзиром на изразиту статистичку 

предоминантност удела женског запосленог особља. 

 

4.4.2. Родна структура корисника здравствених услуга града Лесковца 

Родна структура корисника примарне здравствене заштите изведена је на основу 

статистичких података са којима је располагао Дом здравља у Лесковцу у периоду 

првих 6 месеци 2011.г. за просечан број посета лекару у једном месецу. Они су у 

укупном обиму и родној структури приказани у наредној табели. 

Корисници здравствених услуга 
Структура корисника 

Укупно Женски Мушки 

Просечан број  посета лекару за један месец 124.518 71.642 52.876 

Структура у % 100 57,5 42,5 

Дневно 5929 3412 2518 

Удео у укупном становништву 4,1 4,7 3,5 

 

Приказани резултати шестомесечног пружања услуга примарне здравствене 

заштите становништву града Лесковца показују да је ову услугу користило 4,1% 
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укупног становништва Града, при чему је удео женских корисника (4,7%) за више од 

1/3 учесталији у односу на удео мушких корисника здравствених услуга (3,5%). У 

родној структури корисника услуга овај однос се манифестује са пропорцијом између 

женских и мушких корисника од 57,5:42,5. У односу на постојећу структуру 

становништва жене стварно више користе здравствене услуге за скоро 9 процентних 

поена. 

Tо може да показује да је женско становништво мање здравије од мушког, али и 

вероватније, да оно има већу склоност ка здравственој хигијени. Овај други изведени 

закључак је вероватнији, јер се у крајњем рефлектује дужом просечном старошћу 

женског становништва града Лесковца, које се исказује дужим очекиваним трајањем 

животног века женске рођене деце пред последњи попис од 75,9 година у односу на 

мушку децу од 70,74 година. 

 

 

 

 

 

Неуродњени статистички подаци о обиму и врсти социјално угрожених 

одраслих лица могу да послуже као показатељ општег стања социјалне заштите. У 

наредној табели оно је показано за град Лесковац уз могућност упоређења са 

просечним стањем у Републици Србији. 

Подручје Укупно 

Лица са 

поремећ-

ајем у  

понаша-

њу 

Психичк

и и  

физички 

ометена 

лица 

Материјалн

о 

необезбеђен

а 

лица 

Незбрину-

та 

лица 

Остарела 

лица 
Остало 

Лесковац 3060 12 578 1724 20 856 70 

Структур у 

% 
100 0,4 18,9 56,3 0,7 28,0 2,3 

Србија 275323 4066 41847 113719 5530 66055 44106 

Структур у 

% 
100 1,5 15,2 41,3 2,0 24,0 16,0 

Удео 

Лесковца 

(Србија = 

100) 

1,1 0,3 1,4 1,5 0,4 1,3 0,2 

 

Пошто удео града Лесковца у укупном становништву према попису из 2011.г. 

износи 2% из укупних резултата социјално угрожених лица се утврђује да је готово па 

4.5. Област социјалне заштите 
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два пута нижи него што је то просек Србије. Може се наслутити да културни образац 

локалног становништва, који је више патријархалан него што је то у Србији, спречава 

веће јавно исказивање социјалне угрожености али и већу породичну заштићеност која 

спречава значајнију појаву социјалне угрожености. 

Када се посматра структура по различитим облицима социјалне угрожености 

онда се може закључити да су лица са поремећајем у понашању, незбринута лица и 

остали облици социјалне угрожености одраслих лица готово маргиналног значаја на 

подручју града Лесковца. Од укупног броја, са више од 50% доминира један облик 

социјалне угрожености (материјално необезбеђена лица), што се може сматрати 

последицом неразвијености локалне економије, која није у стању да апсорбује добар 

део радно способног становништва (преко 20.000). У односу на просек Србије, ово је 

истовремено и највећи степен одступања. Други најзначајнији облик социјалне 

угрожености је код остарелих лица (са 28% учешћа), па ће он у овој анализи бити 

обухваћен и преко специфичног облика друштвене заштите остарелих лица која немају 

директну социјалну угроженост, а која се остварује преко домова за заштиту старих 

лица. 

 

4.5.1. Родна структура запослених и руководилаца у установама социјалне 

заштите  

Родна анализа лица која се баве социјалном заштитом на подручју града 

Лесковца заснована је на информацијама из анкете која је спроведена у првој половини 

2011.г. у две највеће установе социјалне заштите: Центру за социјални рад и 

Геронтолошком центру. Комплетни подаци обрађени на основу анкетног резултата су 

приказани у наредној табели. 

Социјална заштита 
Запослено особље 

Запослени на руководећим 

радним местима 

Укупно Женско Мушко Укупно Женско Мушко 

Центар за социјални 

рад 
49 32 17 4 3 1 

Геронтолошки центар 69 54 15 7 4 3 

Укупно 118 86 32 11 7 4 

Структура у % 100 72,9 27,1 100 63,6 36,4 

 

Социјална заштита, дакле, као што је то екстремни случај код образовања и 

здравствене заштите, предоминантно ангажује женску радну снагу као погоднију за 

обављање овог посла (са 73%). Tај проценат је нешто виши код установе социјалне 

заштите старих лица, пошто Центар за социјални рад ипак једнотрећински ангажује и 

мушку радну снагу. 
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Оваква структура запослених је логично произвела и структуру запослених на 

руководећим радним местима. Она је у нешто блажем облику, али врло близу 

двотрећинском уделу, опредељена, женским руководилачким способностима. Може се 

закључити да се овде ради о грани друштвених делатности који захтевају веће 

ангажовање женске радне снаге које има природну склоност за бригу о заштити 

социјално угрожених лица, и да се не може у овој области очекивати значајнија 

промена успостављене родне структуре. 

 

4.5.2. Родна структура корисника социјалне заштите на подручју града 

Лесковца 

Укупан обим и родна структура корисника социјалне заштите биће изведена 

само на основу података Геронтолошког центра у Лесковцу, пошто родна статистика у 

области социјалне заштите није била императивна одредба, па није била ни вођена. У 

изнетом смислу, аналитички подаци ће бити једнострани, али аналитички недостатак 

истовремено упућује и на крајњу потребу да се ова област родно устроји. 

 

Социјална заштита 
Структура корисника 

Укупно Женски Мушки 

Геронтолошки центар 155 100 55 

Структура у % 100,0 64,5 35,5 

 

Испоставља се занимљива слика обима и родне структуре корисника социјалне 

заштите старих лица. Према подацима из пописа 2011.г. за контингент становништва 

старијег од 65 година (25.440), показује се да услуге Геронтолошког центра користи 

тек 0,6% овог становништва. Tо наговештава да се кроз рад овог центра који се обавља 

на ивици исцрпљености постојећих капацитета, онемогућује значајнији обим социјалне 

заштите остарелих лица. Укупна статистистика социјалне заштите је напред већ 

показала да је то друга група најугроженијих лица којима је оваква потреба важна. 

У родној структури корисника услуга Геронтолошког центра показује се 

изразита предоминација женског контингента становништва. Ово је вероватно 

последица и узрок напред већ утврђеног значајније дужег животног века овог дела 

становништва старијег од 65 година. Међутим, и у односу на овај просечни удео (од 

56,7%), показује се да је за скоро 8 структурних процентних поена веће учешће жена. 

После закључка када је обављена анализа корисника здравствених услуга, испоставља 

се да и у овој области социјалне заштите женски део становништва града Лесковца има 

већу склоност ка социјалној хигијени.  
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4.5.3. Родна структура корисника услуга  ОЦД на подручју града Лесковца 

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011 године, СОС телефон 

регистровао је 583 позива. За подршку и помоћ се обратило 497 особа, што доказује да 

се насиље повећало у односу на претходну годину у којој је  регистровано 572 позива. 

Од укупног броја регистрованих случајева, у овом периоду 495 жртава насиља у 

породици су биле жене, а што се тиче мушкараца жртава-регистрована су два 

мушкарца. Психичком насиљу је било изложено 250 регистрованих случајева, а 

физичком 196 регистрованих случајева. У овом периоду СОС телефон је забележио 43 

случаја економског насиља. У већини случајева то су жене које су незапослене и 

углавном зависе од свог партнера, што додатно компликује њихову ситуацију и сам 

излазак из насиља. Углавном овакве жртве породичног насиља, остају до краја уз 

насилног партнера јер немају другу могућност, нити подршку својих ближих рођака и 

пријатеља. Регистровано је 8 позива сексуалног насиља. Проблем код ове врсте насиља 

јесте тај што чак ни институције не препознају, нити признају овакав вид насиља у 

браку, јер је устаљено мишљење да је жена “дужна” да испуњава своје “брачне 

дужности”. 

Забележено је 86 анонимних позива, који се односе на проблеме породичног 

насиља. Оно што је такође  приметно јесте чињеница да је број анонимних позива већи 

и у односу на период претходне 2010. године у којој је регистровано 37 анонимних 

позива, што може бити последица великог броја убистава која су се десила поменуте 

године на подручју Јабланичког округа. 

Сваки позив у вези породичног насиља носи са собом бар два малолетна детета. 

Када је у питању насиље над децом карактеристично је да се и жене јављају као 

насилници. У појединим случајевима које је забележио СОС, жене које злостављају 

психички или физички своју децу, углавном су и саме жртве породичног насиља од 

стране партнера, тако да се њихово насилно понашање према деци, сматра директном 

последицом насиља које и саме трпе. 

С обзиром да се веома мало пажње посвећује деци која су изложена насилном 

понашању од стране родитеља, пре свега оца (било директно или индиректно), постоји 

велика опасност да ова деца усвоје модел понашања од стране насилника, тако да су 

она евентуални будући насилници (пре свега дечаци) или пак жртве породичног 

насиља. Због тога се СОС залаже да се много више пажње посвети оваквој деци, како 

би друштво и институције спречиле даље ширење ове негативне друштвене појаве.  

Услуге правног саветовалишта, од укупног броја позива, 251 особа је дошла у 

канцеларију СОС правног саветовалишта, ради обављања непосредних разговора. 

Већина ових жена је први пут дошла у организацију на правне консултације, а поједине 

су долазиле више пута. Највише разлога за долазак на консултације су проблеми са 

насилним мужевима, партнерима, при чему део жена из страха никада није пријавило 

насиље. У једној трећини регистрованих случајева насиља у породици, забележене су 

претње убиством, као средство застрашивања од стране насилника, али које у 
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појединим случајевима има веома озбиљан призвук и подсећање жртава на убијене 

жене, што психички веома погубно делује на саме жртве и њихову храброст и 

одлучност да напусте насилника. За потребе неких од жена сачињавана је кривична 

пријава и покретан кривични поступак против насилника. Из рада у организацији и 

приватне праксе сазнаје се да полиција сада, по пријави жене, редовно сачињава 

пријаву, прослеђује је тужилаштву, тако да сада процес иде брже него ранијих година. 

Што се тиче Центра за социјални рад, као институција која која има највећу улогу у 

породичним односима, не поступа адекватно када се сусретне са насилним партнером, 

нити предузима мере на које је овлашћена по закону (тужбе за мере заштите, заштиту 

права деце, кривичне пријаве против насилника). Њихово мишљење у поступку 

поверења деце изузетно је важна за суд, тим пре је овакав мањкави рад  опасан по 

млађе нараштаје. У тим поступцима важна је улога примарне породице као подршке, 

стамбене и финансијске, па тако су службеници Центра склони да некога ко нема 

примарну подршку своје породице дискриминишу као родитеље, без обзира што онај 

други има насилно понашање. Још увек се проблеми у ЦСР решавају личним 

познанствима а не институционално и законски. 

Услуге психолошког саветовалишта затражило је 196 особа у виду 

индивидуалних  консултација. Од укупног броја консултација, 29 особа је добило 

психотерапију, 25 жена, двојица адолесцената, две адолесценткиње и једно дете. Међу 

женама које су се јавиле у психолошком саветовалишту су и 4 жене чији су 

супружници полицајци. У три случаја насилни су синови клијенткиња, зависни од 

психоактивних супстанци. У току 2011. године психолошко саветовалиште је 

функционисало без финансијске подршке, захваљујући спремности чланица да ове 

услуге пружају потпуно волонтерски. 

Престала је са радом ГРУПА САМОПОМОЋИ, иако се предходних година рада 

у групи показао као веома користан за све жене које су напустиле насилне партнере. 

Овај вид рада, омогућавао је бржи опоравак, враћање самопоштовања и јачање 

самопоуздања, интеграцију у социјално окружење оних жена које су раније живеле у  

потпуној изолацији. 

Лекарском  саветовалишту се јавило 58 жена жртава насиља. Све жене које трпе 

насиље имају полиморфне тегобе, које су често врло неспецифичне: главобољу, 

вртоглавицу, малаксалост, неодређене болове у целом телу, костима у трбуху. Већина 

има нередовне физилошке процесе, скоро све узимају повремено  или стално 

антидепресиве и анксиолитике, јер имају изражене страхове и несаницу. Међу 

прегледаним женама било је и жена које имају преканцерозне промене. Насиље је 

фактор ризика за обољевање од многих болести а како изазива и пад имунитета могућа 

је и појава карцинома, у садејству са разним другим факторима ризика. Осим жртава 

насиља прегледано је и више жена које имају болове у дојкама, или желе да обаве 

превентивни преглед дојки, тумачење резултата или разговор о здравственим 

проблемима. У сарадњи са клубом онколошких пацијената и на позив Удружења жена 

пензионерки, одржане су три трибине на тему насиља: шта је насиље, ко су насилници, 

какве су последице насиља, зашто жене трпе насиље? Tрибине су се одвијале као 
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разговор и размена мишљења, било је више питања и групни закључак је: насиље је 

свуда око нас, често га не примећујемо или не желимо да га приметимо.                           

                    

У 95% случајева,  жене су изјавиле да насиље траје од почетка заједничког 

живота. Само у 5% случајева смо регистровали да се жртве јављају зато што је насиље 

тек почело. Поређењем овог статистичког податка са подацима из ранијег периода, 

бележи се повећање броја жртава које не пријављују одмах насиље, већ годинама 

чекају да би се некоме обратиле за помоћ. Узроци насиља су најчешће: економски 

фактор, алкохолизам и патолошка стања насилника. 

Углавном се насиље дешава у породицама са лошим економским статусом, али 

нема правила. СОС  бележи случајеве породичног насиља у веома угледним економски 

ситуираним породицама. Најчешће се алкохолизам јавља као узрок насиља, ипак, 

анализом података, СОС  долази до закључка да алкохолизам није један од узрока, већ 

је фактор повећања интензитета насиља. У одређеном броју случајева као узрок 

насиља регистрована су патолошка стања насилника (љубомора, манија гоњења, 

последице учествовања на ратиштима). У оваквим случајевима, требало би 

инсистирати на изрицању мера обавезног лечења овог типа насилника, јер би се у 

таквим ситуацијама можда и могла сачувати породица, као основна ћелија друштва, 

самим излечењем и променом понашања од стране насилника. 

 У току овог периода СОС је 29 пута конктактирао полицију на захтев жртве 

или на основу анонимних пријава насиља од стране рођака или комшија. У 

извештајном периоду жене су нешто смелије да покрену  поступке против насилника. 

Међутим, забележено је незадовољство радом институција, углавном ЦСР, полиције, 

тужилаштва и посебно судова. С обзиром да је спроведена реформа правосудног 

система, СОС  очекује да се у току наредних година овакво стање ствари измени и да 

се, ефикасним поступањем судова  допринесе строгом кажњавању насилника. 

Што се тиче институција бележи се нешто боља сарадња институција и боља 

координација потребних активности. Међутим, овај вид сарадње се и даље своди на 

појединце из институција, тако исти ипак није подигнут на ниво саме инситуције, што 

је и даље циљ којем се тежи. 

 У периоду од 01.01. – 30.12. 2012. год., СОС телефон је пружио 521 услугу 

женама које су преживеле насиље. Од укупног броја регистрованих случајева, било је 

378 СОС телефонских консултација са женама са искуством насиља и 143 

индивидуалних консултација, а што се тиче мушкараца жртава - регистровали смо 3 

мушкарца (очеви, синови, супружници, ближи рођаци). Психичком насиљу је било 

изложено 195 регистрованих случајева, а физичком 326 регистрованих случајева, што 

је у порасту од претходне године. 

Услуге психолошког саветовалишта, у виду индивидуалних консултација, 

користиле су 35 особе, од тога 29 жена – због насилног понашања партнера, троје деце 

- због последице развода брака родитеља као и три особе које су користиле наше 

услуге и претходних година. Реализовано је 23 саветодавних сеанси. 
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Интересантан је био случај пунолетних особа, брата и сестре, редовних 

студената, који су нам се обратили за помоћ због тога што родитељи не желе да 

издвајају новац за њихово даље школовање. Како обоје студирају права, били су веома 

добро информисани о законима и имали су белешке о томе на које све начине их 

родитељи занемарују. Упутили смо их на Центар за социјални рад, да покушају уз 

помоћ социјалних радника да мотивишу родитеље да им финансијски помогну у вези 

са наставком школовања. 

Посетило нас је и неколико корисница које су у претходним годинама 

напустиле насилне партнере, како би нас обавестиле да су се запослиле и да се осећају 

много боље. 

Лекарске консултације обухватају разговор са женама жртвама насиља, преглед, 

попуњавање формулара за документовање насиља и разговор о даљем лечењу и 

поступању. У току 2012 г. 22 жене се лично јавило у организацију и попуњен је 

формулар, 2 на докторкином радном месту у болници. Код 5 жена је било видљивих 

трагова насиља на телу, описани су и фотографисани. Анализа формулара показује да 

све жене које су жртве насиља имају различите здравствене тегобе, које су најчешће 

опште, неспецифичне : главобоља, несаница, страхове има скоро свака жена, 

вртоглавица, болови у телу, мишићима, нередовне менструације, хипертензија која се 

често не може добро регулисати терапијом. Већина жена скоро редовно узима 

анксиолитике и антидепресиве, често нередовно узимају осталу терапију за хроничне 

болести, немарне су према свом здрављу. Лекарске консултације осим разговора са 

женама које су жтрве насиља, обухватају и преглед по потреби свих других 

заинтересованих жена, палпацију дојки, тумачење лабораторијских и др. резултата, 

упућивање и предлагање дијагностичких и терапијских процедура.  

Од укупног броја позива, 71 особа је дошла у канцеларију СОС правног 

саветовалишта и добила правни савет. Остале кориснице су долазиле ради обављања 

непосредних разговора, њихов број нисмо бележиле. У једној трећини регистрованих 

случајева насиља у породици, забележили смо претње, као средство застрашивања од 

стране насилника, али које у појединим случајевима има веома озбиљан призвук, што 

психички веома погубно делује на саме жртве и њихову храброст и одлучност да 

напусте насилника. 

 У току овог периода СОС је 19 пута конктактирао полицију на захтев жртве. У 

овом извештајном периоду жене су биле нешто смелије да покрену  поступке против 

насилника. Међутим, забележено је незадовољство радом институција, углавном ЦСР, 

полиције, тужилаштва и посебно судова.  

Као инструмент рада за кориснице које су у акутној ситуацији насиља 

примењује се листа за препознавање и процену ризика у ситуацијама насиља. 

У прилог квалитету услуга психолошко-емотивне подршке говори повећан број 

клијенткиња које су на услуге СОС телефона упутиле институције (полиција, Центар 

за социјални рад, суд). 
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СОС телефон и сва саветовалишта  су током 2012. године функционисала без 

финансијске подршке, захваљујући нашој  спремности да ове услуге пружамо потпуно 

волонтерски. 

 

 

 

Аналитичка обрада родног стања у медијима на подручју града Лесковца је 

изведена на основу анкете која је спроведена у радио и TВ Лесковац, као највећих 

институција које запремају већински узорак у овој области, у првој половини 2011.г. 

Обухватила је само запослено особље, док је за медијску родну слику, као значајнијем 

питању, остављен простор да се будућим мерама и активностима она размотри на 

аналитички продубљенији начин. Резултати спроведене анкете су приказани у наредној 

табели. 

Медији 
Запослено особље 

На  руководећим  радним 

местима 

Укупно Женско Мушко Укупно Женско Мушко 

Узорак укупно 52 23 29 4 2 2 

Структура у % 100 44,2 55,8 100 50 50 

 

За разлику од успостављене предрасуде у јавности да медијском сликом 

доминирају женска лица (кроз рекламе или лица која преносе важне вести), структура 

запосленог особља у јавним медијима града Лесковца је потпуно обрнуто – у њој 

доминирају запослени мушкарци са више од 5 структурних процентних поена у односу 

на равнотежно. Да слика буде још уравнотеженија, показује и потпуна равноправност 

полова у управљању медијским организацијама. Испоставља се да у овој области не 

треба тражити узроке формиране медијске слике родне неравноправности.  

За њено потпуно разумевање потребно је обрадити медијску слику локалних 

медија онако како се она родно представља јавности. За то је било потребно 

специјалистичко истраживање стручних лица у овој области, па је ово питање 

остављено да се посебним активностима обави приликом реализације стратегије родне 

равноправности града Лесковца. 

 

 

 

 

4.6. Област медија 
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Сводном анализом обрађен је целокупни анкетни узорак који је обухватио све 

установе друштвених и управних делатности који су предмет секторске стратегије. 

Статистички конзистентан поступак је могуће извести за укупно запослене и запослене 

на руководећим радним местима. У наредној табели су дати следећи сводни подаци. 

Узорак Укупно Женски Мушки 

Запослени 4.254 2.645 1.609 

Структура у % 100 62,2 37,8 

Руководиоци 211 107 104 

Структура у % 100 50,7 49,3 

 

Како се из појединачних анкетних резултата могло наслутити, родна структура 

запослених у свим обухваћеним установама друштених делатности је у потпуности 

опредељена женским учешћем. Пропорција од 62,2:37,8 показује да је да 

предоминација изнад оптималне родне структуре радног контингента становништва 

града Лесковца премашена за више од 10 структурних процентних поена. Потврђен је 

претходни општи утисак да се ради о делатностима које више одговарају женским 

склоностима за послове образовања, здравља или социјалне заштите. 

Међутим, на страни руководилачких послова, таква диспропорција уопште не 

постоји. Заправо је успостављена потпуна валоризација родне равноправности на 

основу постојеће родне структуре радног контингента становништва. Али је зато 

успостављена нова диспропорција у односу на структуру запослених, јер су мушкарци, 

своје постојеће мањинско учешће пропорционално увећали своју присутност на 

руководећим радним местима за 11 структурних процентних поена, односно за 30%. 

Када се томе додају подаци о родној структури свих руководилаца, управних и 

надзорних одбора у јавним установама (утврђени у одељку 4.1.4.), у којима је утврђено 

смањење учешћа жена на 31% када се ради о установама, односно на 25% када се ради 

о установама и јавним предузећима заједно, добија се устаљена тенденција на 

потискивање жена са руководилачких и политичких управних послова.  

Tиме се још једном, на индиректан начин, потврдио претходни општи утисак да 

мушкарци диспропорционално више учествују у доношењу управљачких одлука, чак и 

у областима у којима су и релативно и апсолутно жене потпуно доминантне у 

присутности, формирајући адекватну пропорцију понуде радне снаге за ова радна 

места. Показало се да им то не успева и у најповољним условима понуде на тржишту 

радне снаге. 

 

СВОДНИ ЗАКЉУЧАК  ЗАTЕЧЕНОГ  РОДНОГ  СTАЊА  

УЗОРКА 
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Локални методолошки оквир 

Визија: Лесковац град једнаких могућности  

Мисија: Град Лесковац са утврђеном политиком једнаких могућности, са 

изграђеним демократским принципима у области политике, образовања, здравствене и 

социјалне заштите и запошљавања, у условима оптималног економског развоја и 

друштвене стабилности засноване на принципима солидарности, социјалне 

укључености и друштвеној правди 

Период важења: од 2013 до 2018 године 

Стратешки циљеви: 

Стратешки циљ 1.  Изградња  институционалних и нормативних  механизама 

града Лесковца као јединице локалне самоуправе  за оптимизирање родне 

структуре у свим областима локалног друштвено-економског живота 

Приоритетни циљ 1.1. Институционално и нормативно  јачање постојећих 

механизма за родну равноправност и изградња нових механизама 

Специфични циљ 1.1.1. Јачати капацитете Одбора за родну равноправност града 

Лесковца изградњом обавезујућих механизама родне равноправности 

Специфични циљ 1.1.2.  Креирање механизма за претходно обезбеђење 

обавезујућег мишљења  одбора за родну равноправност  приликом доношења управних 

одлука   

Специфични циљ 1.1.3. Спровести едукацију запослених у локалној управи о 

родној равноправности 

Специфични циљ  1.1.4 Израдити кодекс родне равноправности за запослене у 

локалној управи 

Специфични циљ  1.1.5. Спровести поштовање принципа родне равноправности у 

политици запошљавања, при јавним набавкама и уговарању од стране локалне управе 

(праћење примене преко Тела за родни мониторинг) 

Специфични циљ 1.1.6. Установити механизам контроле родне равноправности у 

процесу доношења одлука у представничким и извршним телима града Лесковца 

(Обавезујуће мишљење Одбора за родну равноправност и Тела за родни мониторинг)  

Специфични циљ 1.1.7. Изградити механизам за праћење примене Акционог плана 

(независно тело – радне групе, ОЦД и независне експерткиње) 

Специфични циљ  1.1.8. Изградити механизам за родни надзор над применом 

Акционог плана родне равноправности 
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Приоритетни циљ 1.2. Јачање економског положаја  жена на тржишту рада уз 

остваривање равноправног положаја са мушкарцима са посебним фокусом на 

дискриминисане и маргинализоване  групе жена 

Специфични циљ 1.2.1. Подизање јавне свести о посебним условима и мерама 

афирмативне  акције усмерене на запошљавање и самозапошљавање жена на 

територији града Лесковца 

Специфични циљ  1.2.2. Установљавање мера афирмативне акције на подручју 

града Лесковца  у области економског оснаживања жена 

Специфични циљ   1.2.3. Успоставити родно сензитивну статистику на подручју 

града Лесковца у областима запослености, незапослености, предузетништва, потреба за 

радним местима и врстама послова 

Приоритетни циљ 1.3. Успостављање родне једнакости и интегрисање родне 

перспективе у образовању 

Специфични циљ 1.3.1. Уједначавати заступљеност оба пола на свим нивоима 

образовања и у свим образовним профилима 

Специфични циљ 1.3.2. Едукација  различитих професионалаца из свих сфера 

јавног и политичког живота у области родних студија и  женских људских права, који 

имају утицај на образовну функцију грађана 

Специфични циљ 1.3.3. Подршка  невладиним организацијама које се баве 

едукацијом жена и родним/ женским студијама 

Специфични циљ 1.3.4.  Установљивање мера афирмативне акције образовања 

жена, посебно рањивих и других група, где је девојчицама, девојкама и женама 

приступ  образовању онемогућен или отежан 

Специфични циљ 1.3.5.  Установљавање механизама евалуације успостављања 

родне једнакости и интегрисања родне перспективе у образовању 

Специфични циљ 1.3.6. Јачање свести и капацитета чланица Синдиката образовања 

Регионалног центра Лесковац по питању родне равноправности 

Приоритетни циљ 1.4. Промена традиционалистичко-патријахалних образаца 

понашања кроз едукацију деце, омладине и одраслих 

Специфични циљ 1.4.1. Афирмисати неформалне облике образовања о родној 

равноправности за децу, омладину и одрасле 

Специфични циљ  1.4.2.  Афирмисати неформалне облике образовања за ненасилно 

решавање конфликта, намењених деци, омладини и одраслима 
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Специфични циљ   1.4.3. Успоставити стратегије јавног заговарања вођења кампање 

и лобирања ради промене постојећих традиционалистичко-патријахалних модела који 

жене стваљају у неравноправни положај 

Специфични циљ   1.4.4. Радити на увођењу родне димензије путем мотивације и 

самомотивације 

Приоритетни циљ 1.5.  Повећати јавни утицај жена кроз подизање свести о 

неопходности учешћа у креирању јавних политика и органа града Лесковца  

Специфични циљ 1.5.1. Повећати учешће жена у процесима одлучивања у 

креирању локалних и регионалних политика 

Специфични циљ  1.5.2. Подизати свест жена о важности учешћа у политичком 

животу 

Специфични циљ 1.5.3. Обезбедити обавезно учешће жена у сектору безбедности  

на локалном нивоу (Савет за безбедност, скупштински одбори, ad hoc тела...)  

нормативно регулисати да на челу  скупштинских одбора и других радних тела да буду 

најмање 30% жена 

Специфични циљ  1.5.4. Нормативно регулисати да на места носилаца извршних 

органа Града (начелници управа, градско веће) буде најмање 30% жена 

Приоритетни циљ 1.6.  Подизање свести о механизмима за заштиту родних 

права   

Специфични циљ  1.6.1. Повећати степен јавне информисаности о родним правима 

и слободама 

Приоритетни циљ 1.7. Борба против родно заснованог насиља 

Специфични циљ  1.7.1. Изградња нових и јачање постојећих институционалних 

капацитета подршке жртвама породичних насиља (правна помоћ, психосоцијална 

подршка, прихватилишта, амбуланта за жртве насиља) 

Специфични циљ 1.7.2. Подршка јавних институција раду ОЦД које се баве 

насиљем над женама 

Специфични циљ  1.7.3. Мере превенције - едукација о родно заснованом насиљу 

стручњака/стручњакиња, наставног особља, деце и омладине, рад са починиоцима 

насиља 

Приоритетни циљ 1.8. Приоритети у области здравства 

Специфични циљ  1.8.1. Обезбедити доступност квалитетне здравствене заштите за 

све жене, посебно жена из вишеструко дискриминисаних група 

Специфични циљ  1.8.2. Посебна брига о здрављу вишеструко угрожених група 
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Специфични циљ 1.8.3. Пoвeћaти oбухвaт здрaвствeним oсигурaњeм жeнa сa сeлa 

Приоритетни циљ 1.9.  Приоритети у области спорта 

Специфични циљ 1.9.1. Промовисање физичке активности у виду рекреативних 

спортских активности, као модела здравог живота у руралним и урбаним срединама 

кроз тела за родну равноправност града 

Специфични циљ 1.9.2. Подршка раду постојећих клубова и оснивању спортских 

клубова који окупљају најмање 40% жена и осмишљавање услова и садржаја за 

рекреативно бављење спортом 

Приоритетни циљ 1.10.  Приоритети у области културе и медија 

Специфични циљ 1.10.1. Подстицати женско стваралаштво кроз промоцију 

локалних специфичности 

Специфични циљ 1.10.2. Подстицати и промовисати женско активистичко културно 

стваралаштво, усмерено на промену  патријахалних културних образаца 

Специфични циљ 1.10.3. Подстицати медије у афирмацији жена 

Специфични циљ 1.10.4. Унапређење  набавне политике књига Библиотеке као 

једног од институционалних механизма културне политике  усмерене ка унапређењу 

родне равноправности 

 Специфични циљ 1.10.5. Спровођење едукативних активности  у културним 

установама о родној равноправности 

Специфични циљ 1.10.6. Реализовање пројектних активности у култури везане за 

унапређење родне равноправности 

Приоритетни циљ 1.11.  Пoвeћaњe дoступнoсти услугa сoциjaлнe зaштитe кojи 

су дирeктнo и индирeктнo нaмeњeни жeнaмa 

Специфични циљ 1.11.1. Пoдстицaњe кoришћeњa услугa сoциjaлнe зaштитe у 

лoкaлнoj зajeдници 

Специфични циљ 1.11.2. Пoвeћaњe дoступнoсти услугa сoциjaлнe зaштитe у 

рурaлним пoдручјимa 

Специфични циљ 1.11.3. Јaчaњe кaпaцитeтa пружaлaцa услугa сoциjaлнe зaштитe 

      Специфични циљ  1.11.4.  Пoдизaњe и jaчaњe свeсти жeнa o знaчajу ПИO 
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SWOT анализа 

 

 

 

            СНАГЕ 

- спремност кључних институција и ОЦД  да учествују на изради 

стратешког документа, применом  стратешког приступа у 

решавању проблема 

- буђење свести 

- спремност медија за извештавањем 

- институционална умреженост – родно детерминисана 

- самоиницијатива предузетника 

- повећан степен употребе информатичке технологије 

 

 

СЛАБОСTИ 

- недостатак институционалног локалног оквира за родну 

равноправност – канцеларија за родну равноправност 

- недоследност у примени политике једнаких могућности 

- медији извештавају, а не информишу без примене аналитичког 

новинарства 

- непознавање, неинформисаност и незаинтересованост запослених 

у локалним институцијама и  предузетника. 

- жене и мушкарци у руралним срединама живе по 

традиционалним, обичајним образцима живота. 

 

 

             МОГУЋНОСTИ - ШАНСЕ 

- одлучност државе да се посвети области родне равноправности 

(Закон о равноправности полова) 

- постојећа законска регулатива 

- селективна секторска примена добрих решења и модела  из 

предходног друштвено – економског система 

- велики број иницијатива и покрета преко друштвених  мрежа 

 

 

            ПРЕTЊЕ 

- неусклађеност закона са реалним стањем и чињеницама 

- држава није довољно економски јака 

- политичка нестабилност 

- светска економска криза 

- јачање крајње конзервативних покрета 

- непознавање начина за коришћење друштвених мрежа. 

 

 



Стратешки циљ 1.  Изградња  институционалних и нормативних  механизама града Лесковца као јединице локалне самоуправе  за 

оптимизирање родне структуре у свим областима локалног друштвено-економског живота. 

 

Приоритетни 

циљ 1.1.  

Институциона

лно и 

нормативно  

јачање 

постојећих 

механизма за 

родну 

равноправнос

т и изградња 

нових 

механизама. 

 

Приоритетни 

циљ 1.2.  

Јачање 

економског 

положаја  

жена на 

тржишту рада 

уз 

остваривање 

равноправног 

положаја са 

мушкарцима 

са посебним 

фокусом на 

дискриминиса

не и 

маргинализова

не  групе 

жена. 

Приоритетни 

циљ 1.3.  

Успостављање 

родне 

једнакости и 

интегрисање 

родне 

перспективе у 

образовању 

 

Приоритетни 

циљ 1.11.  

Пoвeћaњe 

дoступнoсти 

услугa 

сoциjaлнe 

зaштитe кojи 

су дирeктнo и 

индирeктнo 

нaмeњeни 

зeнaмa 

Приоритетни 

циљ 1.10.  

Приоритети у 

области 

културе и 

медија 

 

Приоритетни 

циљ 1.9. 

Приоритети у 

области 

спорта 

 

Приоритетни 

циљ 1.8. 

Приоритети у 

области 

здравства 

 

Приоритетни 

циљ 1.7. 

Борба против 

родно 

заснованог 

насиља 

 

Приоритетни 

циљ 1.6. 

Подизање 

свести о 

механизмима 

за заштиту 

родних права   

 

Приоритетни 

циљ 1.5.  

Повећати 

јавни утицај 

жена кроз 

подизање 

свести о 

неопходности 

учешћа у 

креирању 

јавних 

политика и 

органа града 

Лесковца  

 

Приоритетни 

циљ 1.4. 

Промена 

традиционали

стичко-

патријахалних 

образаца 

понашања 

кроз едукацију 

деце, 

омладине и 

одраслих 

 

 Визија: Лесковац град једнаких могућности. 

 

Мисија: Град Лесковац са утврђеном политиком једнаких могућности, са изграђеним демократским принципима у области 

политике, образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања, у условима оптималног економског развоја и друштвене 

стабилности засноване на принципима солидарности, социјалне укључености и друштвеној правди. 

 


