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Скупштина Опщтине Нови Кнежевац јеХХ ХХ 2022. године усвојила Локални акциони 
плана за родну равноправност Општине Нови Кнежевац за период 2022-2023 на XXX 
седници Скупщтине Опщтине Нови Кнежевац бр. III-xxxxx/2022 од xx.хх.2022. године. 
РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА   
Израда Локалног акционог  плана за родну равноправност Општине Нови Кнежевац за 
период 2022-2023. је суфинансирана средствима Покрајинског завода за равноправност 
полова. 

 
 
У В О Д 
 
 Термини који се користе у овом документу, а имају родно значење изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се 
односе 

Усвајањем и реализацијом ЛАПа за родну равноправност ЈЛС потврђује решеност да 
обезбедити што је могуће већи обим поштовања родне равноправности у својој средини. 
Усвајањем ЛАП за родну равноправност ЈЛС такође исказује решеност да извршава све 
препоруке Владе РС, који се односе на унапређење родне равноправности. 

 Пол представља биолошке, анатомске и физичке особине које разликују мушкарце и 
жене и најчешће су непроменљиве у свим временским периодима и свим просторима. 
 Род је скуп друштвено условљених особина припадника једног пола, настао вероватно 
првобитном поделом рада, опстао и када је изгубио оригиналну функцију и то као 
инструмент политике полова, при чему се, захваљујући привидној природности, обнаваља у 
процесу одрастања и васпитавања. 
 Родна неравноправност не настаје од простог разликовања полова или родова, него од 
различитог вредновања и перцепције мушкости и женскости, односно родних режима. Родна 
равноправност представља одсуство дискриминације по основу пола/рода, једнака права у 
друштвеном, економском и политичком животу, као и поштовање људских права жена и 
мушкараца и могућност да у потпуности развију своје потенцијале и интересовања, без 
обзира на родне стереотипе и улоге, те да живе у слободном окружењу, односно у 
друштвеној заједници која обезбеђује једнаке могућности. 
 „Европска повеља о родној равноправнoсти на локалном нивоу“ или "European Charter 
for Equality of Women and Men in Local Life" настала је 2006. године. Документ Савета 
европских општина и региона донео је повељу са којом се локалне власти обавезују на 
унапређење родне равноправности кроз пружање практичних алата којима се омогућава 
локалним управама да у своје политике уведу принцип родне равноправности у свим 
областима жибота за које су надлежни. 
 Уз подршку Владе Краљевине Шведске, основана је Опсерваторија за праћење 
примене Европске повеље чија је улога импламентација политика родне равноправности на 
нивоу Савета европских општина и региона. Опсерваторија је успоставила мрежу 
Националних кординатора/ки задужених за праћење примене Повеље, који ажурирају 
информације о потписивању Повеље и промовишу Повељу својим чланицама. Координатор 
за Републику Србију је особа из Сталне конференције градова и општина. 
 Повеља се састоји из три дела, у уводном делу и преамбули се говори о разлозима за 
настанак Повеље, као и о најважнијим међународним документима који су правни основ. У 
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првом делу, представљено је шест основних начела Повеље, а други део говори о начину 
имплементације њених одредаба. Трећи и најважнији део садржи све надлежности локалног 
нивоа управљања у већини европских земаља које су груписане у неколико тема: 
демократска одговорност; политичка улога, општи оквир за равноправност, улога 
послодавца, јавне набавке и уговарање, улога пружања услуга, планирање и одрживи развој, 
улога надзорног тела, братимљење и међународна сарадња. 
 Елиминисање родних стереотипа, укључивање родне перспективе у јавне политике 
тзв. Gender mainstreaming, те акциони планови за које су обезбеђена средства у локалним 
буџетима представљају услов за остваривање циљева према којима идемо. 
 Повељом је дефинисано да родна равноправност претпоставља да мушкарци и жене 
имају једнаке предуслове за остваривање људских права, као и да постоје једнаке 
могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, 
социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све 
користи и бенефиције од напредка једне заједнице.  
 Основни принципи Повеље о родној равноправности жена и мушкараца на локалном 
нивоу су: 
 равноправност жена и мушкараца је фундаментално право; 
 подједнако учествовање жена и мушкараца у процесима одлучивања је предуслов за 

демократско друштво; 
 елиминисање родних стереотипа је од кључног значаја за постизање равноправности; 
 укључивање родне персепективе у све активности локалне и регионалне управе је 

неопходно у процесу побољшања равноправности; 
 акциони планови и програми за које су осигурана одговарајућа средства, неопходан су 

алат за унапређење родне равноправности. 
 
 Остварење родне равноправности је једно од кључних питања развоја друштва и 
локалне заједнице, јер омогућава адекватно и потпуно коришћење како мушких, тако и 
женских људских ресурса и доприноси квалитетнијем животу у локалној заједници. 
 Иако је у последњих десет година постигнут значајан напредак у области родне 
равноправности и наше законодавство јемчи једнака права женама и мушкарцима, родна 
равноправност још увек није присутна у свакодневном животу, јер мушкарци и жене не 
остварују иста права и жене су у појединим сегментима у неповољнијем положају, те је 
потребно предузети одређене мере како би се ове неједнакости уклониле и њихов положај 
уравнотежио.  
 Увођење родне равноправности у политике јавне управе и у све области друштвеног 
живота захтева деловање у смислу повећања знања о узроцима и последицама 
дискриминације по основу пола.  
 Примена политике једнаких могућности и родне равноправности подразумева 
употребу недискриминаторног, родно осетљивог језика. Национална стратегија за 
побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, чије се активности 
односе на период до 2015. године, препоручила је увођење недискриминаторне 
терминологије и стандардизацију српског језика у погледу правилне употребе рода и 
одговарајућих израза у прописима и комуникацији. 
 У недостатку стандардизоване терминологије родне равноправности, уједначено је 
значење појединих израза који се користе у овој стратегији, тако да поједини наведени 
појмови имају следеће значење: 
 а) „род” означава друштвено успостављене улоге, положаје и статусе жена и 
мушкараца у јавном и приватном животу, а из којих услед друштвених, културних и 
историјских разлика проистиче дискриминација заснована на биолошкој припадности 
одређеном полу; 
 б) „пол” се односи на биолошке карактеристике лица; 
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 в) „родна равноправност” подразумева равноправно учешће свих лица без обзира на 
родну припадност у свим областима друштвеног и приватног живота, као и њихов 
равноправан положај, једнаке могућности за остваривање својих права и једнаку корист од 
остварених резултата у складу са Уставом Републике Србије, општеприхваћеним правилима 
међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима; 
 г) „родна равноправност у јавним политикама” подразумева да родна равноправност 
постаје део планирања, израде и примене јавних политика, закона, програма и мера; потребе, 
приоритети и специфични положај жена и мушкараца, укључујући рањиве групе, 
систематски се укључују у јавне политике и активно се разматрају њихови ефекти на положај 
жена и мушкараца, укључујући рањиве групе, у свим фазама (планирања, израде, примене, 
надзирања и вредновања) и на свим нивоима, уз равноправно учешће жена и мушкараца у 
овим процесима; 
 д) „родна перспектива” представља уважавање родних различитости у односној 
области јавне политике; 
 ђ) „родно осетљив језик” јесте језик родне равноправности; 
 е) „родно одговорно буџетирање” представља увођење начела родне равноправности 
у буџетски процес; подразумева родну анализу буџета и укључивање родне перспективе у 
све буџетске процесе и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне 
равноправности; 
 ж) „рањива група” подразумева део становништва који има неке посебне 
карактеристике или се налази у ситуацији због које је изложен вишем ризику од 
дискриминације и дискриминаторског поступања од осталих.  
 
 Циљ Локалног акционог плана је да утврди приоритете, активности и средства, која ће 
за циљ имати побољшање положаја жена и унапређење родне равнопаравности. 
 На 2.седници Скупштине Општине Нови Кнежевац одржаној 20.10.2020. године, 
донета је Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу 
(„Службени лист Општине Нови Кнежевац “, број 27/20).  
 Дискриминација може бити директна, индиректна, али и системска. Управо је то она 
дискриминација која специфичне потребе једне групе, овде условљене родним улогама, не 
препознаје односно не узима у обзир. Наведено се најбоље може видети у погледу права 
особа са инвалидитетом, у случајевима неприступачних објеката, тј. када у објектима не 
постоје рампе. Препреке не морају бити само физичке, него и културне. Познат је податак да 
жене ређе возе аутомобиле од мушкараца, те укидање приопштинаских аутобуских линија 
неоповољније утиче на жене него на мушкарце. 
 
 Имајући у виду наведено, осим законских решења, потребне су и додатне мере којима 
би се могућности мушкараца и жена изједначиле, односно неутралисала неравноправност 
која произилази из родних стереотипа (афирмативне мере). Међутим, да афирмативне мере 
не би биле потребне, неопходно је трансформисати родне улоге и обрасце које доводе до 
неравноправности и то управо увођењем родне преспективе. 
 
  КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 
 Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката 
које доноси Скупштина општине , прати остваривање родне равноправности, предлаже 
активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких 
могућности на нивоу општине. У раду Комисије за родну равноправност могу, по позиву, 
учествовати и друга лица без права одлучивања.  
 Актом о образовању Комисије одређује се број и састав чланова Комисије, мандат, 
задаци, начин рада Комисије и друга питања значајна за рад Комисије.Комисија за родну 
равноправност је основана на 7. седници Скупштини Општине Нови Кнежевац, дана 
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18.11.2016 године, а 18.12.2020.године је донета одлука о разрешењу и именовању комисије 
за родну равноправност 
 
 
 Чланови радног тима за израду ЛАП за родну равноправност су: 

1. Ирена Славковић, председница општине 
2. Чила Орос Урбан, општинско веће 
3. Селма Бећовић, начелница за финансије 
4. Зоран Карановић, ОШ“Јован Јовановић Змај“ 
5. Дејан Грујић, Дом здравља  
6. Зоран Пустињак, општинско веће 
7. Јованка Попов, Национална служба за запошљавање 
8. Естер Михок Куцора, НВО-„Vadvirágok“ Рабе 
9. Рита Ромханји,Удружење за бољи Нови Кнежевац” 
10. Катарина Павлов, Центар за социјални рад 
11. Дејан Мијатов,канцеларија за локални економски развој 
12. Владимир Марков Развојна агенција ПАНОНРЕГ 

 
 Основни задаци Радног тима су: 
 Израда ЛАП за родну равноправност за територију Општине Нови Кнежевац за период 

2022-2023 године са наведеним циљевима, начином и динамиком реализације; 
 Оперативно праћење и оцењивање успешности остваривања циљева; 
 Унапређење превенције, препознавање и заштита родно заснованог насиља; 
 Сарадња са свим релевантним актерима укљученим у предметну област на локалном 

нивоу; 
 Стална сарадња са координационим телом за родну равноправност Републике Србије; 
 Активно учешће у спровођењу Националне Стратегије за родну равноправност и 

Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу. 
 
 Методологија рада 
 
 Локални акциони план за родну равноправност обухвата период од 2022-2023 године 
и представља развојни документ Општине Нови Кнежевац, који утврђује целовиту и 
усклађену политику општине у циљу унапређења родне равноправности. 
 
 Сама израда ЛАП-а прошла је кроз следеће фазе: 

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а 
2. Анализа контекста 
3. Стратешко и акционо планирање 
4. Процес јавне расправе 
5. Усвајање стратешког документа од стране Скупштине општине 

 
 Стварање предуслова за реалилзацију процеса израде ЛАП-а 
 
 Први корак у процесу израде ЛАП-а за родну равноправност општине је било 
формирање Радне групе за израду и дефинисање динамике будућих активности како би 
финални стратешки документ био усвојен на седници Скупштине општине у текућој години. 
 У припремној фази договорено је да ЛАП буде стратешки документ који ће да прати 
циљеве дефинисане Националном стратегијом за родну равноправност за период 2021-2030. 
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 Анализа контекста је један од кључних корака у процесу израде Локалног акционог 
плана родне равноправности. Подаци који су прикупљени подељени су у следеће категорије: 
географски, демографски и витални показатељи, родна равноправност у партнерским и 
породичним односима, учешће у политичком и јавном животу, родна равноправност у сфери 
економије (тржиште рада, предузетништво, пољопривреда и село), родна равноправност у 
области формалног образовања и васпитања, насиље над женама, родна равноправност у 
медијској сфери, безбедност, здравље, спорт, организације цивилног друштва на територији 
општине, институционални оквир, финансирање и SWOT анализа. 
 Наведени показатељи су прикупљени кроз различите базе података, анализом индекса 
родне равноправности на територији општине, методом брзе процене и анкетама. 
 Стратешко и акционо планирање – СПРОВЕДЕНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ Јавне 
консултације су спроведене у фебруару и марту 2022. године. Одржано је укупно четири 
консултативних састанака, од којих су два била намењена контакт особама за родну 
равноправност у државним органима, а два консултативниа састанака били су намењени 
свим заинтересованим актерима, са територије целе општине. На основу прикупљених 
података издефинисани су стратешки правци и приоритети општине у области родне 
равноправности . У дефинисању и креирању конкретних активности, поред наведених 
података, кључну улогу је имала и анализа локалних ресурса, односно реалне могућности 
локалне заједнице. Финална верзија ЛАП-а је буџетирана и као таква предата у процес јавне 
расправе. 
 
 Принципи и вредности 
 
 Локални акциони план за родну равноправност за територију Општине Нови 
Кнежевац усмерен је на успостављање пуне равноправности жена и мушкараца у свим 
областима јавног и приватног живота. Родна равноправност је у основи одрживог развоја уз 
укљученост свих; крајњи циљ је побољшање квалитета живота грађана и грађанки. Родна 
равноправност је предуслов развоја и налази се у основи отклањања кључних развојних 
препрека Републике Србије, као што су неусаглашен демографски и економски развој, 
неадекватно коришћење људских ресурса, занемарен развој руралних подручја, 
неодговарајуће управљање природним ресурсима и угрожавање животне средине. 
 Основни принципи на којима се заснива стратешко планирање у области родне 
равноправности на територији Општине Нови Кнежевац су: 

1. поштовање људских права, достојанства и интегритета личности, као и уважавање 
различитости, 

2. солидарност, правичност и једнаке могућности за све, без дискриминације по било 
којој основи, 

3. подршка личном и друштвеном оснаживању жена, нарочито припадница рањивих 
група, 

4. јавност и транспарентност у спровођењу мера и одговорност државе у постизању 
родне равноправности, 

5. заједнички ангажман жена и мушкараца и њихово партнерство у остваривању родне 
равноправности, 

6. узимање у обзир економских, социјалних, административних, буџетских и других 
могућности, 

7. континуираност планирања, 
8. координација, сарадња и стратешко партнерство државног, пословног и цивилног 

сектора у постизању родне равноправности, 
9. конзистентност и усклађеност са преузетим обавезама у процесу европских 

интеграција. 
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  ВИЗИЈА 
 
 Општина Нови Кнежевац је одржива, инклузивна и родно одговорна средина, која 
свима пружа једнака права и могућности и у којој је обезбеђен квалитетан свакодневни 
живот за све грађанке и грађане. 
 
 
  ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
 
1. Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности 
 
2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких 

могућности 
 
3. Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних 

политика 
 
 
  СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
1.1. Повећани  капацитети и  знање руководилаца/руководитељки и запослених у јавном 

сектору 
1.2. Родно осетљиво формално образовање. 
1.3. Повећан ниво свести јавности о значају родне равноправности. 
1.4. Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским 

односима. 
 
2.1. Равноправно учешће жена и мушкараца у родитељству и економији старања. 
2.2. Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу. 
2.3. Побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада. 
2.4. Унапређена улога жена у систему безбедности. 
2.5. Жене и мушкарци у руралним подручјима активно и равноправно доприносе развоју и 

имају равноправан приступ резултатима развоја. 
2.6. Унапређен положај вишеструко дискриминисаних и рањивих група жена. 
2.7. Побољшано здравље жена и равноправан приступ здравственим услугама и спортским 

садржајима 
 
3.1. Успостављени функционални механизми за родну равноправност на свим нивоима. 
3.2. Родна перспектива укључена у сва стратешка документа. 
3.3. Родна анализа политика, програма и мера. 
3.4. Родно осетљива статистика и евиденција 
3.5. Родно одговорно буџетирање. 
3.6. Успостављени механизми сарадње са удружењима. 
3.7. Успостављена међународна и регионална сарадња и размена добрих пракси. 
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  ПРАВНИ ОКВИР 
 
 Заштита од дискриминације и поштовање родне равноправности представљају основ 
остваривања људских права. Процес укључивања наше земље у европске интеграције захтева 
да се у остваривању и заштити основних људских права поштују највиши међународни и 
национални стандарди. Такође, неопходне су реформе ради укидања одредби и пракси које 
подржавају родно засновану дискриминацију, као и посебне мере за повећање заступљености 
жена у државној управи, локалној самоуправи и у процесима одлучивања. 
 Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), највиши правни акт, у 
члану 21. став 3. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком 
основу, а као један од истакнутих основа управо је забрана дискриминације на основу пола. 
Устав такође гарантује право на једнаку законску (члан 21. став 2.) и судску заштиту (члан 
36.), правну заштиту свих основних људских права свим грађанима и грађанкама без 
дискриминације, укључујући и обраћање међународним институцијама у циљу заштите 
зајемчених права (члан 22. став 2.), гарантује и право на рехабилитацију и накнаду 
материјалне или нематеријалне штете проузроковане незаконитим или неправилним радом 
државних или других органа (члан 35.), неповредивост физичког и психичког интегритета 
(члан 25. став 1), забрањује ропство и положај сличан ропству, као и сваки облик трговине 
људима (члан 26. ст. 1. и 2), јамчи заштиту деце од психичког, физичког, економског и 
сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања (члан 64. став 3), јамчи посебну 
заштиту породице, мајки, самохраних родитеља оба пола и деце (члан 66.), налаже 
обезбеђивање равноправности и заступљености полова у Народној скупштини, у складу са 
законом (члан 100. став 2). Устав Републике Србије обезбеђује грађанима и грађанкама 
економска права којима је загарантовано право на запошљавање, право на рад и право на 
слободан избор професије женама и мушкарцима под једнаким условима.  
 Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09) уређује општу 
забрану дискриминације, облике и случајеве дискриминације и механизме заштите, а међу 
основама дискриминације наводи, између осталих, пол, родни идентитет, сексуалну 
оријентацију, брачни и породични статус (члан 2. став 1.).  
 Закон о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/09), уређује 
стварање једнаких могућности остваривања права и обавеза, предузимање посебних мера за 
спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и поступак правне заштите лица 
изложених дискриминацији. 
 
 У националном законодавству, антидискриминационе одредбе имају и: 
 - Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Службени гласник 
РС”, број 33/06 и 13/16);  
 - Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник СРЈ”, 
бр. 11/02 и „Службени глaсник РС”, бр. 72/09 − др. зaкoн и 97/13 – УС и 47/18);  
 - Кривични законик (,,Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – 
исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 , 108/14,94/16 и 35/19);  
 - Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15); Закон о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11);  
 - Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 ,  75/14, 13/17 , 
одлука УС,113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);  
 - Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10 ,  38/15, 113/17 и 113/17-др закон);  
 - Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 84/14 и 58/15, 
12/2016);  
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 - Закон о електронским медијима („Службени гласник РС”, број 83/14, 6/2016 и др-
закон);  
 - Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03, 72/03, 
18/04, 85/05, 101/05, 104/09, 28/11 и 36/11);  
 - Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 − УС, 54/11);  
 - Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр.25/2019);  
 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);  
 - Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон, 
101/2016- др закон и 47/2018);  
 - Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13);  
 - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) и др. 
 
  Међународни правни оквир који регулише области родне равноправности, 
елиминисање родно засноване дискриминације и отклањање насиља у породици садржан је 
пре свега у следећим актима: Универзална декларација УН о људским правима (1948), 
Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена, Резолуција Генералне 
скупштине УН 34/180, 1979. („Службени лист СФРЈ − Међународни уговори”, број 11/81); 
Опциони протокол уз Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена 
(„Службени лист СРЈ − Међународни уговори”, број 13/02); Међународни пакт о грађанским 
и политичким правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI), 1966. („Службени 
лист СФРЈ − Међународни уговори”, број 7/71); Међународни пакт о економским, 
социјалним и културним правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXI), 1966. 
(„Службени лист СФРЈ − Међународни уговори”, број 7/71); Факултативни протокол уз 
Међународни пакт о грађанским и политичким правима („Службени лист СРЈ – 
Међународни уговори”, број 4/01); Факултативни протокол уз Међународни пакт о 
социјалним и економским правима („Службени лист СРЈ − Међународни уговори”, број 
4/01); Конвенција УН о политичким правима жена, 1952; Конвенција о укидању свих облика 
расне дискриминације, 1966; Најробијска правила о побољшању будућег положаја жена, УН, 
1985; Бечка декларација и Акциони програм, УН, 1993; Пекиншка декларација и Платформа 
за акцију, усвојена на Четвртој светској конференцији о женама, 1995; Миленијумски 
циљеви развоја УН, усвојени на Миленијумском самиту УН, 2000; Резолуција 1325 (2000) 
Савета безбедности УН, Резолуција 3521(XXX) Генералне скупштине УН Равноправност 
између мушкараца и жена и елиминација дискриминације према женама, 1975; Резолуција 
58/142 Жене и политичка партиципација, 2003; Конвенција о борби против дискриминације у 
области просвете, 1960; Конвенција о држављанству удате жене, 1957; Конвенција која се 
односи на дискриминацију у погледу запошљавања и занимања (МОР−К−19) 1958; 
Конвенција о заштити материнства (МОР–К–103) 1952; Конвенција о једнаким 
могућностима и третману за раднике и раднице (радници са породичним обавезама) 
(МОР−К−156), 1981; Конвенција о једнакости награђивања мушке и женске радне снаге за 
рад једнаке вредности (МОР−К−100), 1951; Генерална препорука 33 Комитета за 
елиминацију дискриминације жена о приступу правди, 2015, те многе друге стретегије, 
препоруке и документи Савета Европе и других европских институција и организација а које 
су од значаја за унапређивање родне равноправности, попут Европске повеље о родној 
равноправности на локалном нивоу Савета европских општина и региона (2006), Агенда 
2030, Препоруку Комисије о заштити достојанства жена и мушкараца на послу; Резолуцију 
Савета о промовисању једнаких могућности за жене; Резолуцију Савета о уравнотеженом 
учешћу мушкараца и жена у одлучивању; Резолуцију Савета о стању здравља жена у 
Европској заједници; Резолуцију Савета о женама у науци; Резолуцију Савета и министара 
рада и социјалне политике о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у породичном и 
радном животу; Резолуцију Европског парламента о женама у одлучивању; Резолуцију 
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Европског парламента о женама у међународној политици; Акт о малим предузећима, 2008; 
Програм акције за интегрисање родне равноправности у развојну сарадњу Заједнице − 
Саопштење Комисије Савету и Европском парламенту (Мапа пута ЕУ за постизање родне 
равноправности 2006−2010) и др. 

Плански документи који се односе на родне аспекте људских права, безбедности и 
насиља према женама, и политичког живота су: Стратегија за спречавање и борбу против 
родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021–2025. 
године1, Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и 
заштите жртава 2017–20222 и АП (2021–20223), Стратешка процена јавне безбедности (2017), 
Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у РС  

(2020–2025)4 и АП (2020–2025)5, Национална стратегија за спречавање и борбу против 
тероризма (2017–2021)6, Национални АП за примену Резолуције 1325 СБ УН7,  АП за 
поглавље 24–Правда, слобода, безбедност8, Стратегија националне безбедности (2019)9, 
Стратегија одбране РС (2019)10, Стратегија за борбу против високотехничког криминала 
(2019–2023)11 са Акционим планом (2019–2020)12, Стратегија развоја МУП (2018–2023)13 и 
АП (2018–2019)14, Стратегија контроле малог и лаког оружја Републике Србије за период 
2019–202415 са Акционим планом (2019–2020)16, Стратешки план полиције (2018–2021)17, 
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција 2021–202718, Национална 
стратегија реформе правосуђа (2020–2025)19 и АП20, Стратегија развоја система јавног 
информисања у Републике Србије за период од 2020. до 2025. године и АП (2020–2022).21 
Неке стратегије престале су да важе, а значајне су за ове области: Стратегија 
супротстављања ирегуларним миграцијама у Републике Србије (2018–2020),22 Стратегија 
интегрисаног управљања границом у Републици Србији (2017–2020),23 Национална 
стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2015. до 
2020. године24, Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији25, 

                                                
1 „Службени гласник РС”, број 47/21 рад на припреми АП тече.  
2 „Службени гласник РС”, број 77/17. 
3 Акциони план припремљен и окончана јавна расправа – извор Сугестије Министарства унутрашњих послова. достављене у 
процесу консултација.  
4 Доступно на: https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije.php, приступ: 12. 5 2021. 
5 Доступно на: www.mpravde.gov.rs, приступ: 12. 5. 2021. 
6 „Службени гласник РС”, број 94/17. 
7 „Службени гласник РС”, број 53/17. 
8 Доступно на: http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/a7fbd693-caec-4f3e-b471-187a2be8bcf0/lat-Akcioni+plan+za+P24+-
+revidirana+verzija+23+07+2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ng1k6t5, приступљено: 10. 5. 2021.  
9 „Службени гласник РС”, број  94/19. 
10 „Службени гласник РС”, број 94/19. 
11 „Службени гласник РС”, број 71/18. 
12 Акциони план је припремљен и окончана је јавна расправа – извор сугестије МУП достављене у процесу. консултација. 
Доступно на: http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/3470670e-202a-4e78-b851- приступ: 5. 7 2021. 
13 „Службени гласник РС”, број 78/18.  
14 Доступно на http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/3470670e-202a-4e78-b851-
940afe5a5e64/AP+za+Strategiju+za+borbu+protiv+VTK+2019-2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtm2Egp, приступ: 5. 3. 2021. 

15 Доступно на. https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije.php, приступ: 5. 3. 2021. 
16 Извор сугестије МУП изнете у консултацијама, Доступно на: 
https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije.php, приступ: 5. 3. 2021.  
17„Службени гласник РС”, број 94/17. 
18 Доступно на: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33173/strategija-razvoja-sistema-izvrsenja-krivicnih-sankcija-u-republici-srbiji-
za-period-2021-2027-godina.php  рад на припреми стратегије тече, приступ: 12. 3 2021. 
19 „Службени гласник РС”, број 101/20. 
20 Мере из Стратегије реализују се кроз активности из ревидираног Акционог плана за Поглавље 23. Доступно на: 
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/ 101/1/reg приступ 5. 3. 2021. 
21 „Службени гласник РС”, број 11/20. 
22 „Службени гласник РС”, број 105/18. 
23 „Службени гласник РС”, број 9/17. 
24 „Службени гласник РС”, број 62/15. 
25 „Службени гласник РС”, број 74/10. 
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Стратегија заштите података о личности26, Национална стратегија заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама (2011)27, Национална стратегија о старењу (2006–2015).28   

 
 

 Плански документи који се односе на родне аспекте у областима здравствене заштите 
и социјалне сигурности су: Национална стратегија социјалног становања Стратегија 
подстицања рађања29, Стратегија безбедности и здравља на раду (2018–2022) и АП (2018–
2022)30, Стратегија јавног здравља у Републици Србији (2018–2026. године)31, Уредба о 
Националном програму за очување и унапређење сексуалног и репродуктивног здравља 
грађана Републике Србије32, Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних 
болести33, Стратегија за превенцију и контролу ХИВ и АИДС у Републици Србији, 2018–
202534, Програм за ретке болести у Републици Србији за период 2020–2022. године са АП35, 
Уредба о Националном програму превенције штетне употребе алкохола и алкохолом 
узрокованих поремећаја у Републици Србији36, Уредба о Националном програму за 
превенцију гојазности код деце и одраслих37, Уредба о Националном програму подршке 
дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета38 Програм о заштити менталног здравља 
у Републици Србији за период од 2019. до 2026. године39, Програм унапређења контроле 
рака у Републици Србији (2020–2022. године)40, Програм заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама–одговор здравственог сектора41.  Неки плански документи више не важе, а 
значајни су за ове области: Национална стратегија о старењу (2006–2015)42, Стратегија за 
палијативно збрињавање43, Национални програм здравствене заштите жена, деце и 
омладине (2009)44, Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и 
безбедности пацијената.45    

Плански документи релевантни за инстутиционални оквир, систем и алате за 
креирање родно одговорних јавних политика и буџета су: Стратегија реформе јавне управе у 
Републици Србији за период од 2020. до 2030. године46, Програм развоја електронске управе 
у Републици Србији у периоду од 2020. до 2022. године и АП (2020–2022)47, Програм 

                                                
26 „Службени гласник РС”, број 58/10. 
27 „Службени гласник РС”, број 86/11. 
28 Доступно на: http://otvorenavlada.rs/strategija-starenje-lat-doc/, приступ: 5. 3. 2021. 

29 „Службени гласник РС”, број 25/18. 
30 Доступно на https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php  
31 „Службени гласник РС”, број 61/18. 
32 „Службени гласник РС”, број 120/17. 
33 „Службени гласник РС”, број 22/09. 
34 „Службени гласник РС”, број 61/18. 
35 „Службени гласник РС”, број 86/19. 
36 „Службени гласник РС”, број 115/17. 
37 „Службени гласник РС”, број 9/18. 
38 „Службени гласник РС”, број 53/18. 
39 Доступно на: https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/343487/program-o-zastiti-mentalnog-zdravlja-u-republici-srbiji-za-period-2019-
2026-godine-.php, приступ: 12. 5. 2021. 

40 Доступно на: https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php,  приступ: 12. 5. 2021. 
41 Доступно на: https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/344842/program-zastite-i-spasavanja-u-vanrednim-
situacijama.php 
42 Доступно на: http://otvorenavlada.rs/strategija-starenje-lat-doc/  

43 „Службени гласник РС”, број 17/09. 
44 „Службени гласник РС”, број 28/09. 
45 „Службени гласник РС”, број 15/09. 
46 „Службени гласник РС”, број 42/21. 
47 „Службени гласник РС”, број 85/20. 
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реформе управљања јавним финансијама за период од 2021–2025.48 године,  Фискална 
стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.49  
 
 Плански документи који се односе на особе које припадају рањивим групама 
издвојени су посебно јер се у оквиру сваке од области које обухвата ова стратегија 
сагледавају и узимају у обзир статус и потребе особа које припадају рањивим групама. То су: 
Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2020. до 
2024. године50 и АП (2021–2022), Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији за период од 2016. до 2025. године51 и АП (2017–2018), Стратегија за 
превенцију и заштиту деце од насиља (2020–2023)52 и АП (2022–202353), Национална 
стратегија за младе (2015–2025)54 и АП (2015–2017) као и АП (2018–2020).55 
 
 
 
  С тим у вези донета је и Национална стратегија за родну равноправност за период 
2021-2030 године ,као смерница за израду локалних акционих планова. 
 
 
 

                                                
48 „Службени гласник РС”, број 70/21. 
49 Доступно на: https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/fiskalna-strategija-1 https://mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/fiskalna-
strategija-1, приступ: 3. 9. 2021. 
50 „Службени гласник РС”, број 44/20. 
51 „Службени гласник РС”, број 26/16. 
52 „Службени гласник РС”, број 80/20. 
53 Доступно на: https://www.socijalnouključivanje.gov.rs приступ 12. 5. 2021. 

54 „Службени гласник РС”, број 22/15. 
55 Национална стратегија за младе је у фази ревизије у склчаду са Законом  о планском систему. 



________________________________________________________________________________________________ 
Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност Општине Нови Кнежевац  

за период 2022-2023 
стр.14/48 

 1. АНАЛИЗА КОНТЕКСТА 
 
 Анализа контекста представља целовиту слику локалне и шире друштвене 
стварности, односно анализу свих заинтересованих страна и анализу стања у области родне 
равноправности. 
 
 1.1. ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
 
 Опщтина Нови Кнежевац захвата крајњи североисточни део Републике Србије и 
Аутономне Покрајине Војвпдине и најсевернији део Баната. 
. 
 Удаљена је од већих центара (Суботица 40km, Кикинда 50km, Нови Сад 100km и Београда 
180km), али добро повезана путним правцима ка свим местима посебно изласком на 
међународни аутопут Е-75 код Хоргпща (17km). Туристичко географски положај општине је 
повољан, јер представља северно-источни део Војводине, који се налази на тромеђи наще 
земље, Мађарске и Румуније.  
У опщтини постоје чак два друмска гранична прелаза (Ђала-Тисасигет и Рабе-Кибекхaза) ка 
Мађарској и повремено отворени прелаз ка Румунији, такође код места Рабе. 
. 

 
Слика бр1.Мапа граница општине Н.Кнежевца 

Река Тиса као природни водени пут представља привредни потенцијал, а већи значај има у 
смислу природног богатства.  
Кратак историјат Општине  
Најстарији трагови живота на теритирији садащње опщтине Нови Кнежевац припадају 
Керещкој неолитској култури с почетака петог миленијума п.н.е. Сам назив у писаном 
облику Нови Кнежевац јавља се за време Угарске државе и то као Цнеса, Кенеса, Кенесна 
односно Кнежа, реч словенске етимолпгије која значи кнежево место, а много раније је та 
реч означавала владара.  
Из ових раних векова младе угарске државе из XI-XII века, на теротприји Опщтине је 
сачуван велики манастирски комплекс светог Ђорђа у Мајдану, са три цркве. Настанак овог 
комплекса се може повезати са каснијом „Легендпм о светом Герхaрду” где се описује да је 
манастир основан и насељен грчким монасима, односно борбом Мађара и Бугара за превласт 
над Банатом. XIII и XIV веку је Нови Кнежевац, односнп Рев Кањижа како се тада звао, био 
у поседу угарских краљева и 1329. год. је добио статус варощице са правом одржавања 
годищњих и недељних ващара.  
Како се може читати из папских десетака, место је највище прихода остваривало 
наплаћивањем такси на препродају соли која је стизала на пристанищте и путарине.Од 1551. 
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год. па све до потписивања коначног мира у Пожаревцу 1718. год. између Аустрије и Турске 
је Кањижа, односно Нови Кнежевац како се тада звао, под Турском влащћу. После ратова 
вођених између Угарске и Турске се велики део становнищтва разбежао. Да би поново 
населили становнищтво, Турци су увели блажи порески систем од оног из времена Угарске 
краљевине. Пореске олакщице и добијање знатне поврщине плодног земљищта су привукле 
крају. Кањижа у XVI веку има 60 кућа.  
У време Османске империје Стара Кањижа је моћан и важан привредни центар, који држави 
доноси троструко веће прихпде од тада војно-административног седищта санџака. Гајила се 
пщеница, конопља, купус, лан и друге повртарске кулуре од којих је најчувенија била 
производња лубеница. У великим ратним окрщајима за превласт над Банатом крајем XVII 
века између Аустријанаца и Турака се Нови Кнежевац звао Мала Кањижа и имао је значајну 
улогу. Према одредбама Карловачког мира Мала Кањижа је 1701. године предата Турцима и 
од тада је њен назив Турска Кањижа. Поново је захваљујући ратовима Турска Кањижа била 
опустпщена. Становнищтво се већином разбежало, земља је била прекривена мочварама и 
барама, а епидемије маларије, куге, трбущног тифуса и колере су додатно косиле оно мало 
преосталих људи. Да би створио од Баната житницу царевине и повратио људе, Бечки двор је 
предузимао различите мере које су биле релативно успещне. Једна од тих мера је насељавање 
граничара из развојашених потиско-поморичких щанчева. Тако су на празно место поред 
Турске Кањиже насељени 1753. године Срби граничари. Место је названо Јозефдорф, по 
најстаријем сину и сувладару царице Марије Терезије Јосифу II, a Срби су га звали Јозефово. 
Да би јощ вище убрзао напредак Баната, Беч је одлучио да распрода коморска добра. У Бечу 
је 1. августа 1781. године на лицитацији спахилук Турску Кањижу са 15.304 катастарска 
јутра купио за 90.000 форинти богати трговац из Новог Сада Марко Ђурковић. Куповином 
поседа добио је и племићку титулу, де Сервијски и уживао сва феудална права па постао 
господар од Турске Кањиже. После његове смрти наследио га је син јединац, Ђорђе 
Ђурковић де Сервијски. Као и отац  био је велики добротвор. На свом спахулуку је 
производио пщеницу коју је превозио бродовима са свог пристанищта на Тиси које је било 
међу највећим у Банату.  
Насељавао је произвођаче дувана на Филићу и основаном Бучаку па производио и ту 
културу. Од Турске Кањиже је направио значајан трговачки центар и издејствовао да она 2. 
августа 1832. год. добије ранг варощице с привилегијом и правом на одржавање три 
годищња ващара и недељне пијаце средом. Трговао је и стоком по Србији и често био на 
двору кнеза Милоща Обреновића. Подигао је 1845. год. понтонски мост на Тиси, започео је 
градњу катплишке цркве у Турској Кањижи 1847. године, а наследници је заврщили 1858. 
год.  
Наследници породице Сервијски су 1885. године поставили понтонски мост, 1895. изградили 
бплницу, 1896. год. подигли жељезничку станицу и општинску зграду у Обилићеву, 1903. 
год. изградили срески суд (данащња зграда опщтине), 1908. год. отворили фабрику свиле, 
подигли забавищта, дом за незбринуте и старе. У њихово време је основана централна 
щтедионица, водна задруга, уређен је кеј уз Тису, калдрмисана је главна улица, уведена је 
ацетиленска расвета и започета електрификација места. После његове смрти. У време 
револуције 1848. године је стао на страну српских устаника и утицао да тада Турска Кањижа 
остане пощтеђена разарања.  
За данащњи парк и зелене уличне дрвореде Нови Кнежевац треба да захвали Емилу 
Талијану, једном од значајнијих наследника породице Сервијски, чувеном ловцу и светском 
путнику, који је са својих путовања доносио различите ретке и егзотичне биљке и први 
започео озелењавање Турске Кањиже. 
Површина Општине је 305 km2. Северну границу у дужини од 21,2 km, чини део државне 
границе према Мађарској, дужином од 23,4 km се према југу граничи са опщтином Чока, 
према истоку, дужином од 14,9 km, излази на државну границу према Румунији, а западна 
граница је природна и њу чини део тока реке Тисе у дужини од 28,3 km са опщтином 
Кањижа. Број становника у 9 насељених места опщтине Нови Кнежевац је 11.269 (попис 
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2011. год.). Подручје новокнежевачке опщтине, са просечном надморском висином од око 80 
m, захвата највећу депресију Панпнске низије. Лесни плато је зато острвастог карактера, 
испресецан алувијалним равнима дуж сливова са заосталим барама, ритовима и рукавцима 
њихњвих меандара. Као облик рељефа, ту су и мања лесно-пещчана  узвищења у виду греда 
и хумки.Такав рељеф је пресудно утицао за избор места за становање. Подручје општине 
Нови Кнежевац обухвата следећа насељена места: Нови Кнежевац, Ђала, Српски Крстур, 
Банатско Аранђелово, Мајдан, Рабе, Подлокањ, Филић и Сигет. 
 
  
 
 
 1.2. ВИТАЛНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
Укупан број станoвника опщтине Нови Кнежевац, по попису из 2011. године износи 11.269, 
щто је у односу на 2002. годину пад од 1.706 становника, односно 13%, щто је вище у 
поређењу са просеком на нивоу Севернобанатске области (7,62%), а нарочито у поређењу са 
нивоом АП Вoјвпдине (4,87%) и просеком на нивоу Републике Србије (3,52%) 
 
 

Насеље  Година пописа 
2002.  

Година пописа 
2011.  

Проценат (%)  Смањење у %  

Банатско 
Аранђелово  

1.718  1.398  81.37  18.63  

Ђала  1.004  796  79.28  20.72  
Мајдан  292  210  79.28  28.09  
Нови 
Кнежевац  

7.581  6.960  71.91  8.19  

Подлокањ  217  144  91.81  33.64  
Рабе  135  106  66.36  21.48  
Сигет  247  198  78.52  19.84  
Српски 
Крстур  

1.620  1.321  80.16  18.45  

Филић  161  136  81.55  15.53  
Укупно 
становништво 
Општине  

12.975  11.269  87%  13%  

 
Табела бр 1: Број станoвника према званичним пописима из 2002. и 2011. године на 

територији опщтине Нови Кнежевац по насељеним местима 
 
 

Национална 
припадност  

Број 
становника 
2002. год  

Број 
становника 
2002. год у %  

Број 
становника 
2011. год  

Број 
становника 
2011. год (у %)  

Срби  7.725  60,0%  6.445  57,0%  
Мађари  3.864  30,0%  3.217  29,0%  
Роми  655  4,7%  923  8,0%  
Остали  731  5,3%  684  6,0%  
Укупно:  12.975  100%  11.269  100,0%  

 
Табела бр.2 : Станпвнищтво према наципналној припадности 
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Опщтина Нови Кнежевац је мултинационална средина и највећу етнишку групацију према 
попису из 2011. године чине Срби са 57% од укупног броја становнищтва. Мађари чине 29% 
становнищтва, Роми 8% и остале етнишке заједнице (Албанци, Бощњаци, Бугари, Буњевци, 
Горанци, Југпсловени, Македонци, Муслимани, Немци, Румуни, Руси, Словенци, Украјинци, 
Хрвати и неопредељени као и регионална припадност) које заједно чине 6% укупног 
становнищтва опщтине Нови Кнежевац. 
 
 
 
 У табели испод, налази се приказ структуре становништва према националној или 
етничкој припадности и полу по попису из 2011. године: 
 

 Националност Општина Нови Кнежевац 
Укупно Мушко Женско 

Срби 6.445   
 

5.569 

 
 

5.700 
Мађари 3.217  
Роми 923  
Остали 684  
Свега: 11.269  

 
Табела 3.- Структуре становништва  према 

националној или етничкој припадности и полу по попису из 2011. године 
 

    

 

 
Табела 4. - Карактеристике територије Општине Нови Кнежевац  

и становништво по попису 2011.године 
 
 

 Према резултатима пописа становништва из 2011. године на овом подручју живело је 
11.269 становника/ца, од чега 5.569 или  49,41% мушкараца и 5.700 или 50,59 % жена. 
Процењени број становника/ца средином 2020. године износио је укупно 10.089 
становника/ца, од чега 4.995 мушкараца и 5.094  жена, што је за 1.180 становника/ца мање у 
односу на последњи попис. Тиме је настављен тренд сталног смањења броја становника.  
 

Становништво по полу и старости Нови Кнежевац у 2017. 
години 

Врста податка Пол Укупно Мушко Женско 

Старост 0 до 4 године 577 313 264 
Старост 5 до 9 година 696 359 337 
Старост 10 до 14 године 785 397 388 
Старост 15 до 19 година 916 482 434 
Старост 20 до 24 године 914 475 439 
Старост 25 до 29 година 766 403 363 

Општина 
Нови 

Кнежевац 

површина 
у км2 

број 
насеља 

становништво по попису 2011. 
године на км2 

укупно мушкарци жене 
 305 9 11.269 5.569 5.700 36,94 
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Старост 30 до 34 године 714 381 333 
Старост 35 до 39 година 871 445 426 
Старост 40 до 44 године 1060 549 511 
Старост 45 до 49 година 1062 546 516 
Старост 50 до 54 године 894 442 452 
Старост 55 до 59 година 666 314 352 
Старост 60 до 64 године 757 347 410 
Старост 65 до 69 година 759 309 450 
Старост 70 до 74 године 719 302 417 
Старост 75 до 79 година 468 157 311 
Старост 80 и више година 320 112 208 
Напозната старост 31 16 15 
Предшколска деца 814 427 387 
Пунолетно становништво 10358 4989 5369 
Просечна старост 40,51 38,55 42,38 

 

Табела 5. - Становништво према старосним групама и полу, 2017. 
 
 Основно обележје виталних догађаја у Северно -банатском округу представља 
опадање броја живорођене деце, што је једна од најзначајнијих одредница високе просечне 
старости становништва. Смањење удела младих, уз сталан пораст популације старије 
животне доби, главни је разлог достигнутог рекорда у обиму негативног природног 
прираштаја.  
 

 
 
 

Графикон 1 - Живорођени по полу, 2011-202056 

                                                
56 Извор: Витална статистика РСЗ 
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Графикон 2 - Становништво умрли по полу, 2011,2019,202057 
 

 Удео старијих од 65 година износи 21%, што показује да се становништво општине 
Нови Кнежевац налази у фази израженог демографског старења. 
 Просечна старост становништва такође је изнад граничног лимита од 30 година и 
износи 40,51 година. Просечна старост на нивоу Републике Србије износи 43,02, а у 
Војводини 42,66 година.  
 Очекивано трајање живота на рођењу, као један од најзначајнијих показатеља 
здравственог стања становништва нарочито за међународна поређења, за мушку 
новорођенчад износи 68,2 а за женску 75,6 година.  
 
 

територија очекивано трајање живота на рођењу 
мушкарци жене 

Република Србија 73,2 78,1 
Војводина 72,3 77,6 
Северно-банатски округ 70,8 76,9 
Нови Кнежевац 68,2 75,6 

 

Табела 6 - Очекивано трајање живота 2020 године 
 
 
 

  

                                                
57 Извор: Витална статистика РСЗ 
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 2. ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 Од укупног броја становништва Општине Нови Кнежевац старијег од 15 година 
највише је оних са средњом школом 4.308, затим оних са основном школом 2.577, високо 
образованих (висока и виша школа) је 855 особе.  
 
Назив индикатора 
  

Јединица мере 
  

2019 2020 

УКУПНО Ж М УКУПНО Ж М 
01. Становништво (15+) 
са основним 
образовањем 

Број 2577 1120 1357 2577 1120 1357 

02. Становништво (15+) 
са основним 
образовањем, као % 
укупног становништва 
(15+) 

% 26,7 26,7 

05. Становништво (15+) 
са средњим образовањем 

Број 4308 2410 1898 4308 2410 1898 

06. Становништво (15+) 
са средњим образовањем, 
као % укупног 
становништва (15+) 

% 44,6 44,6 

09. Становништво (15+) 
са вишим образовањем 

Број 332 157 175 332 157 175 

10. Становништво (15+) 
са вишим образовањем, 
као % укупног 
становништва (15+) 

% 3,4 3,4 

13. Становништво (15+) 
са високим образовањем 

Број 523 238 185 523 238 185 

14. Становништво (15+) 
са високим образовањем, 
као % укупног 
становништва (15+) 

% 5,4 5,4 

 
 

Табела 7 - Становништво старости 15 и више година  
према школској спреми и полу, 2019-202058 

 
 

 На територији општине Нови Кнежевац налази се једна основна школа ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ са централним објектом у Новом Кнежевцу, са објектима у насељеним 
местима Ђала, Српски Крстур, Банатско Аранђелово и Мајдан. У Новом Кнежевцу постоји 
једна установа средњег образовања, Гимназија и стручна школа "Доситеј Обрадовић". 
 Основну школу на територији општине Нови Кнежевац похађа 693 ученика/ца, од 
тога 347 девојчице и 346 дечака.  Средње образовање похађа укупно 314 ученика/ца, од 
чега 131 девојчица и 183 дечака. У основним школама је исти број дечака и девојчица, док се 
тај однос на нивоу средњег образовања мења, где је више дечака.  

                                                
58 Извор: витална статистика, РГЗ  
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Територија 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Укупно дечаци девојчице 

Нови Кнежевац 448 224 224 
Ђала 103 51 52 
Српски Крстур 122 65 57 
Банатско Аранђелово 18 6 12 
Мајдан Рабе 2 0 2 
УКУПНО 693 346 347 

 
Табела 8 – Структура ученика основне школе по полу 

 

смер 

Гимназија и стручна школа "Доситеј Обрадовић" 

Укупно дечаци девојчице 

Гимназија општи тип 66 26 40 
Техничар друмског 
саобраћаја 95 69 26 
Возач моторних возила 75 56 19 
Кувар 57 31 26 
Посластичар 21 1 20 
УКУПНО 314 183 131 

Табела 9 – Структура ученика средњег образовања по полу 
 
 2.1. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУХВАТ ДЕЦЕ 
ПРЕДШКОЛСКИМ ПРОГРАМОМ 
 
 Европска повеља о родној равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу у 
оквиру члана 16., који се односи на децу и дечију заштиту, обавезује потписницу да узме у 
обзир улогу коју имају квалитетне и приступачне јаслице, вртићи и друге установе за бригу о 
деци. Ове установе треба да буду доступне свим родитељима и старатељима оба пола, без 
обзира на њихове финансијске могућности и да буду у функцији усклађивања њихових 
професионалних обавеза, јавног и приватног живота. Општина као потписник Повеље 
признаје и допринос који такве установе дају економском и друштвеном животу и структури 
локалне заједнице и друштву уопште. 
 
 ПУ “Срећно дете“похађа 303 детета, смештених у 6 објекта, од чега се у Новом 
Кнежевцу налази 2, а у насељеним местима 4 објеката 159 дечака и 144 девојчица.   
 

Нови Кнежевац 
узраст полудневни целодневни дечаци девојчице 

0 – 3 г. - 48 

133 104 3 – 5,5 г. 18 118 

5,5 – 6,5 г. 24 29 
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НАСЕЉЕНА МЕСТА 

узраст полудневни целодневни дечаци девојчице 

0 – 3 г. - - 

26 40 3,5 – 5,5 г. 33 - 

5,5 – 6,5 г. 33 - 

УКУПНО 108 195 159 144 

укупно уписане деце:           303 
 

Табела 10 - Структура смештаја деце по узрасту, полу и врсти боравка 
 
 2.2. ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ И ЗАПОСЛЕНОСТ 
 
 Према подацима Републичког завода за статистику запослених је 2034. 
 У децембру 2021. године, према подацима Националне службе за запошљавање у 
Новом Кнежевцу је 762 незапослених лица, од чега је 369 жена или 48%. 
 Незапосленост у општини Нови Кнежевац има и дугорочни, структурни и 
транзициони карактер. 
 Опште карактеристике тржишта рада до 2021. године остају непромењене у односу на 
претходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће 
дугорочно незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, 
висока стопа незапослености младих, велики број незапослених који припадају теже 
запошљивим категоријама. 
 

 I II III IV V VI VI-2 VII-1 VII-2 VIII 
М 260 7 64 51 1 1 1 8 0 0 
Ж 244 0 51 63 0 2 3 6 0 0 
Укупно 504 7 115 114 1 3 4 14 0 0 

 

Табела 11 - Незапослена лица према степену спреме и полу  
на крају децембра 2021.год.59 

 
 
 

Графикон 3 - Незапослена лица према степену спреме и полу  на крају децембра 2021.год.60 

                                                
59 Извор: Национална служба за запошљавање 
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 Највише је незапослених лица без квалификација тј са завршеном основном школом, 
што паказује и неповољну образовну структуру незапослених лица.  
 Иако је скоро подједнак број жена и мушкараца , који су на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, постоји један број жена, које су домаћице, али се не евидентирју, 
као езапослена лица.  
 Старосна структура незапослених лица, показује да највеће учешће у структури 
незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 50 до 59 година, где 
жене чине 42% незапослених, а затим лица од 40-44 године, где жене чине 50% 
незапослених. Старосна структура је изразито неповољна, чак 281 незапослених лица има 
преко 50 година живота, од тога  су 114 жене. 
 

 15-19 20-
24 

25-29 30-34 35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-59 60-65 

М 12 24 41 28 30 50 42 46 64 57 
Ж 13 33 38 39 43 50 38 33 46 35 
Укупно 25 57 79 67 73 100 80 79 110 92 

 

Табела 12 - Незапослена лица према старосној структури и полу  
на крају децембра2021.год.61  

 

    

Графикон 4 - Незапослена лица према старосној структури и полу 62 
 
Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају 
лица која чекају на запослење преко година дана што је показатељ дугорочне 
незапослености.   
 Учешће дугорочне незапослености даље наставља да се повећава и представља велики 
проблем. 
 Присутна је дугорочна незапосленост жена, а посебно је наглашен проблем 
запошљавања жена преко 45 година, пољопривредница, младих жена и жена из вишеструко 
дискриминисаних група. Треба имати у виду да је велики број жена ангажован у неплаћеним 
активностима, обављајући неплаћене послове у домаћинству. Жене које траже запослење, 
приликом запошљавања наилазе на бројне тешкоће и неретко су изложене непријатним 
питањима у вези са приватним животом, рађањем, а присутна је и дискриминација жена 
                                                                                                                                                            
60 Извор: Национална служба за запошљавање 
61 Извор: Национална служба за запошљавање 
62 Извор: Национална служба за запошљавање 
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према годинама и у погледу физичког изгледа. Запослене жене су изложене појединим 
кршењима права у вези са радом, као што је кршење права на годишњи одмор, боловање, а 
теже напредују на руководећа радна места. 
 Током 2021. године у Националној служби за запошљавање мере активне политике 
запошљавања користило је 102 лица, од тога 63 жена.  
 
М Е Р А Укупно 

лица 
жена 

Сајмови запошљавања 0 0 
Клуб за тражење посла 0 0 
Обука за активно тражење посла за квалификована лица 45 31 
Мотивационо-акциона обука за лица без квалификација 25 16 
Радионица за провладавање стреса услед губитка посла и тренинг 
самоефикасности 

14 8 

Стручна пракса 1 0 
Стицање практичних знања за неквалификована лица 0 0 
Обуке за тржиште рада 0 0 
Обука на захтев послодавца 0 0 
Јавни радови 12 7 
Субвенције за самозапошљавање 5 1 
Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих 

0 0 

Субвенције за ОСИ без радног искуства 0 0 
УКУПНО 102 63 
 

Табела 13 - Подаци за Филијалу општине Нови Кнежевац  
о коришћењу мера активне политике запошљавања 

 
 Право на материјалну подршку породици и појединцу у Републици Србији прописано 
је Законом о социјалној заштити. 
 Видови материјалне подршке: новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и негу 
другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, помоћи оспособљавања за рад, 
једнократне новчане помоћи, помоћи у натури и друге врсте материјалне подршке... 
 Породица или појединац/ка има право на новчану социјалну помоћ ако својим радом, 
приходима од имовине или других извора остварују приход који је мањи од износа новчане 
социјалне помоћи која је прописана законом. Исто тако, породица или појединац/ка су 
одговорни за задовољење сопствених животних потреба. Појединац/ка који је способан/на за 
рад у смислу закона има право и дужност да учествује у активностима које омогућавају да 
превазиђе неповољну социјалну, односно материјалну ситуацију. Центар за социјални рад 
може закључити са материјалне подршке споразум о активацији - активном превазилажењу 
његове неповољне ситауације.  
 Број корисника/ца новчане социјалне помоћи је променљивог карактера на шта утиче 
низ фактора као што су: запошљавање и самозапошљавање, већа информисаност грађана о 
правима, остваривање права на пензију, радно ангажовање на привремено-повременим 
пословима и мобилност радне снаге... 
 На основу евиденције Центра за социјални рад Нови Кнежевац приметно је да је удео 
корисника/ца новчане социјалне помоћи женског пола знатно већи у односу на кориснике 
мушког пола, што потврђује следећи табеларни приказ: 
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Број носилаца права на НСП 
у децембру 2021. године 

Жене 364 
Мушкарци 161 
УКУПНО 525 

 

Табела 14 - Приказ удела корисника НСП према полу 
 
 Разлог већег броја жена корисница новчане социјалне помоћи у односу на мушкарце 
кориснике исте огледа се у чињеници да су жене чешће без запослења, ређе власнице 
некретнина и пољопривредних газдинстава, те да у случају развода брачне заједнице лакше 
остваре право на алиментацију али је теже наплаћују.  
 Приметан је већи број корисника/ца новчане социјалне помоћи у сеоским срединама у 
односу на општинаску.  
  
 

Број корисника права на НСП у децембру 2021. године на територији општине Нови 
Кнежевац 

Број носилаца/тељки права на НСП у сеоској средини 468 
Број чланова/ца породице/домаћинства корисника/ца НСП у сеоској средини 1404 
Број носилаца/тељки права на НСП у градској средини 57 
Број чланова породице/домаћинства корисника/ца НСП у градској средини 130 
Број једнородитељских породица корисника/ца НСП у сеоској средини 435 
Број чланова/ца једнородитељских породица корисника/ца НСП у сеоској средини 1305 
Број једнородитељских породица корисника/ца НСП у градској средини 70 
Број чланова/ца једнородитељских породица корисника/ца НСП у градској средини 140 
УКУПНО 4009 
 

Табела 15 - Приказ удела корисника НСП према средини 
 
 Наша држава је кроз законске оквире обезбедила спектар права која пружају 
материјалну подршку и оснажују породицу и појединца/ку., због тих мера, у протеклом 
периоду је приметан раст жена носиоца пољопривредних газдинстава.  
 

Територија 

Број / носиоци пољопривредних газдинстава u 
2021 години 

Укупно Мушкарци Жене 

Општина Нови Кнежевац 1193 952 241 
% 100 79,80 20,20 

 

Табела 16 - Број пољопривредних газдинстава на територији  
Нови Кнежеваца према полу носилаца63 

 
 2.3. ЗДРАВЉЕ 
 
 Процена здравствених потреба становништва, различитих популационих група, 
посебно према старости, полу, рањивости врши се на основу затеченог стања показаних 
резултата у коришћењу здравствене заштите и здравствених услуга као и на основу процене 
демографских, виталних и социјалних промена и на основу утицаја епидемиолошке 
                                                
63 Извор: Републички завод за статистику 
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ситуације на здравље. На процену врсте и обима здравствених потреба утичу и други 
фактори, као навике и понашање у вези са здрављем, вредновање здравља у традицији и 
култури становништва, самопроцена здравља, расположиви и доступни капацитети 
здравствене службе, осигурања и други фактори. 
 Потенцијалне здравствене потребе односе се на здраво становништво у области 
унапређења и очувања здравља, ради очувања виталних капацитета и спречавања деловања 
препознатих ризика по здравље. Реализују се на примарном нивоу у оквиру превентивне 
здравствене заштите и у мањем обиму у болничкој здравственој заштити у вези стања 
трудноће, порођаја, те у здравственој заштити новорођенчади и одојчади у оквиру примарне 
и секундарне превенције.  
 Здравствене потребе оболелих и повређених процењују се у области лечења и 
рехабилитације на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, а на основу очекиваног 
коришћења здравствене заштите и здравствених услуга, регистрованог морбидитета у 
примарној и болничкој заштити и на основу одређених обољења и стања од већег социјално 
медицинског значаја – према популационим регистрима, пријавама (заразне и друге болести) 
и других показатеља угрожености здравља становништва у односу на најчешће узроке 
смртности становништва и друго. 
 Врста и обим здравствених потреба процењују се у односу на достигнути ниво 
реализације права, нарочито у области превентивне здравствене заштите као и у оквиру 
коришћења, пропусне моћи здравствене делатности и утврђених мера извршења. 
Услуге здравствене заштите становништву Општине Нови Кнежеваца пружају се у Дому 
здравља Нови Кнежевац,(установе на примарном нивоу здравствене заштите), и у 
специјалној болницу за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац.  Завод за 
јавно здравље Кикинда, своје услуге пружају становништву Северно-банатског  округа. 

 
 

Назив индикатора ЈМ 2011 2018 2019 2020 
 Број здравствених установа (ЗУ) Број 2 2 2 2 
Број доктора медицине на 1.000 становника Број 3,02 3,2 3,23 3,07 
Број становника на једног доктора медицине Број 332 313 309 325 
Број лекара за предшколску децу на 1.000 предшколске 
деце Број 1,4 1,5 1,5 3,1 

Број лекара за школску децу и омладину на 1.000 
школске деце и омладине Број 1,2 0,7 0,7 0 

Број лекара – заштита здравља жена, на 1.000 жена Број 0,21 0,22 0,23 0,23 

Број стоматолога у ЗУ Број 3 3 2 2 
Број стоматолога, као % здравствених радника и 
сарадника у ЗУ % 1,7 1,9 1,3 1,3 

Број стоматолога за предшколску и школску децу на 
1.000 предшколске и школске деце Број 0,8 1 0,5 0,5 

 

Табела 17 –Статистички подаци у области здравства 64 

                                                
64 Извор: Републички завод за статистику 
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 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 

 
Завод за јавно здравље Кикинда  припада јавно здравственим институцијама које 

обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Северно-
банатског округа где припада и општина Нови Кнежевац.  

Место и улога Завода за јавно здравље су дефинисани Законом о здравственој 
заштити и Законом о јавном здрављу, према коме прати, истражује и проучава здравствено 
стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке 
појаве и ширење заразних и других болести, утицаје еколошких фактора на здравље, као и на 
организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у 
циљу заштите и унапређења здравља.   

 
САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПО ДЕЛАТНОСТИМА 

У УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ 
Здравствена установа: ДЗ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 
 

назив превентивне 
мере 

циљна 
популација 

 

 
Бр. 

Лекара/ки 

П О С Е Т Е ОБОЛЕЛИ 
укупан 

број 
жене мушкарци 

укупан 
број 

жене мушкарци 

Скрининг на 
карцином грлића 

материце 

Жене 

25-69 г 

1 551 551 0 3 3 0 

Скрининг на 
карцином дојке 

Жене 

> 40 г 

1 620 620 0 2 2 0 

укупно:   1.171 1.171  5 5 0 
 
 

Табела бр 18 број и структура ревентивних прегледа 
 
 
 2.4. НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА 
 
 Насиље у породици је понашање којим један чланица породице угрожава телесни 
интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице. 
 Под насиљем у породици се подразумева: наношење и покушај телесне повреде; 
изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или 
блиском лицу; присиљавање на сексуални однос; навођење на сексуални однос или 
сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем; 
ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима; вређање, као и свако 
друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање. 
 Члановима породице у смислу члана 197. става 3. Породичног закона сматрају се: 
супружници и бивши супружици; деца, родитељи и остали крвни сродници, те лица у 
тазбинском и адоптивном сродству, односно лица које везује хранитељстo; лица која живе 
или су живела у истом породичном домаћинству, ванбрачни партнери или бивши ванбрачни 
партнери; лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези, 
односно која имају заједничко дете или дете на путу да буде рођено, иако никада нису 
живела у истом породичном домаћинству. 
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 Учестало насиље над женама са трагичним исходном које је евидентирано ранијих 
година анимирало државу да донесе Закон о спречавању насиља у породици чија је примена 
почела 01. јуна 2017. године. Циљ овог закона је да на општи и јединствен начин уреди 
организацију и поступање државних органа и установа и тиме омогући делотворно 
спречавање насиља у породици и хитну, благовремену и делотворну заштиту и подршку 
жртвама насиља у породици. Поред поменутог Закона о спечавању насиља у породици 
насиље се у Републици Србији дефинише, спречава, забрањује и санкционише одредбама 
Породичног закона, Кривичног законика, Законика о кривичном поступку, Закона о 
парничном поступку и Закона о полицији. 
 За спречавање насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама насиља у 
породици надлежни су: полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и 
прекршајни судови као надлежни државни органи и центри за социјални рад, као установе. 
Поред надлежних државних органа и центара за социјални рад, у спречавању насиље 
породици и пружању подршке жртвама насиља учествују и установе у области: дечје и 
социјалне заштите, образовања, васпитања, здравства као и тела за родну равноправност на 
нивоу локалних самоуправа. Подршку жртвама насиља могу да пруже и друга правна и 
физичка лица те удружења. 
 Ради ефикасније борбе против насиља у породици и заштите жртава насиља именују 
се лица за везу у Полицијској управи, Основном и Вишем јавном тужилаштву, Основном и 
Вишем суду и Центру за социјални рад. Лица одређена за везу размењују податке који су 
битни за спречавање насиља у породици, откривање и суђење за кривична дела као и за 
пружање заштите жртвама. Поред лица за везу на подручју сваког Основног јавног 
тужилаштва образује се група за координацију и сарадњу. Именована група разматра сваки 
случај насиља у породици који није окончан правноснажном судском одлуком у грађанском 
или кривичном поступку.Чланови групе за координацију су представници основних јавних 
тужилаштава, полицијских управа и центара за социјални рад. 
 Насиље у породици се разликује од других облика насиља због чињенице да су 
насилник и жртва у емоционално блиском односу. Оно представља резултат неравнотеже 
моћи између жена и мушкараца, те је према анализама које су сачињене на републичком 
нивоу свака трећа жена доживела неки облик насиља. Најчешће заступљени облици насиља 
су: психичко, физичко и економско насиље. Жртве насиља су најчешће лица женског пола, а 
учиниоци насиља су у највећем броју случајева лица мушког пола. Учиниоци насиља су лица 
у статусу актуелних или бивших брачних, односно ванбрачних партнера. Насиље над женама 
је присутно у свим друштвеним слојевима и њему су изложене жене различитих животних 
доба. Жртвама насиља је ускраћено право да у потпуности користе основна људска права: 
право на живот, слободу, безбедност, достојанство...  
 У зависности од тога којој врсти насиља је жртва била изложена као последице се 
јављају угрожено физичко и психичко здравље, а као најтежа последица се јавља губитак 
живота-фемицид. Последице су дуготрајне и одражавају се на ментално здравље жртве у 
виду депресије, анксиозности и посттрауматских стресних поремећаја, а могу да произведу и 
суицидне идеје.  
 Центри за социјални рад имају значајну улогу у организовању заштите и подршке 
жртвама породичног насиља. У свом раду стручни радници центара се придржавају опште 
прихваћених принципа: безбедност жртве је приоритет, за насилно понашање одговоран је 
искључиво учинилац, хитност поступка се усаглашава са проценом опасности ситуације и 
угрожености жртве, поштовање права и достојанства жртве... 
 У Центру за социјални рад Нови Кнежевац насиљем у породици баве се са једне 
стране заштитом деце и младих (у ситуацијама када су жртве насиља директно или 
индиректно деца) као и са заштитом одраслих и старих лица (у ситуацијама када је жртва 
одрасло лице). Интерни тим ради са жртвама насиља у породици у којем учествују сви 
релевантни профили у циљу обезбеђења мултидисциплинарности у сагледавању потреба 
жртава и ради адекватног одговора у планираним активностима. Ради правовременог 
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реаговања у ситуацијама породичног насиља и заштити жртава насиља Центар за социјални 
рад Нови Кнежевац је увео двадесетчетворочасовно дежурство. Дежурни радници/це кроз 
активно и пасивно дежурство непосредно су повезани са дежурним полицијским 
службеницима/цама као и са Основним јавним тужилаштвом те предузимају потребне мере у 
заштити жртава насиља. На следећој табели су приказани подаци риављеног насиља у 
претходне четири године : 
  
 

Година 2018 2019 2020 2021 Укупно 
2018- 2021 

Број пријава 
насиља 65 81 40 59 245 

 

Табела 19 - Број пријава насиља у периоду 2018-2021 године 
 
 

Врста насиља Година 
Доминантна врста 

насиља 2018 2019 2020 2021 

ПСИХИЧКО 45 52 24 46 
ЕКОНОМСКО 0 1 0 0 

УЗНЕМИРАВАЊЕ 5 12 13 7 
ФИЗИЧКО 15 16 11 6 
ОСТАЛО 0 0 0 0 

 

Табела 20 - Број пријава насиља у периоду 2018-2021 године по врсти насиља 
 
 

Врста сродства 
са жртвом 2018 2019 2020 2021 

БИВШИ 
СУПРУГ 4 2 3 5 

СУПРУГ 36 42 24 43 
ВАНБРАЧНИ 

ПАРТНЕР 5 20 8            3 

СИН 1 2 1 0 
БИВШИ 

ВАНБРАЧНИ 
ПАРТНЕР 

5 20 8 3 

ОТАЦ 2 0 0 0 
СУПРУГА 
(БРАЧНА, 

ВАНБРАЧНА) 
5 6 0 0 

БИВША 
СУПРУГА 3 4 0 5 

ОСТАЛЕ 
РЕЛАЦИЈЕ 0 0 2 3 

 

Табела 21 - Број починилаца насиља 
 

 Центар за социјални рад Нови Кнежевац је у 2021. години по службеној дужности 
није покренуо поступак за заштиту жртава од насиља у породици. 
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  Доношење и примена Закона о спречавању насиља у породици допринело је да 
насиље постане видљивије што указује на охрабреност жртава да исто пријаве као и њихово 
поверење у институције. 
 Поред институционалних облика социјалне заштите жена од родно заснованог и 
породичног насиља у пружању психосоцијалних и правних услуга женама жртвама насиља 
или у ризику од насиља у општини не учествује невладин сектор кроз своје посебне сталне 
или периодичне програмске и пројектне активности, на том пољу треба радити.  
 Основна и средња школа у општинау Нови Кнежевацу, повремено спроводе 
превентивне програма, неформалног образовања деце и младих на теме: родне 
равноправности, партнерских односа, културе ненасиља и репродуктивног здравља. 
 
  
 2.5. ОДЛУЧИВАЊЕ 
 
 Како у Републици Србији, тако и на локалном нивоу, жене нису равноправно 
заступљене у органима одлучивања, иако је постигнут значајан напредак. 
 Изменама Закона о локалним изборима предвиђено је да сваки трећи кандидат/киња 
на изборној листи за локалне скупштине буде припадник/ца мање заступљеног пола, чиме је 
обезбеђено учешће 40% жена у локалном парламенту. 
 Скупштина Општине Нови Кнежевац броји 31 одборника/ца, од чега жене 32,25 %. У 
сазиву Скупштине општине Нови Кнежеваца из 2012. године било је 25, 80% жена, 2016. 
Године 29, 03% жена. 
 
 

Функција Политичка странка М Ж 
Председник/ца скупштине  1  
Заменик/ца председника  1  
Шефови/це одборничких 
група СНС 1  

  СПС 1  
  СВМ  1 
Секретар/ка Скупштине 
општине     1 

Одборници/е  31 
Број одборника/ца у 
одборничким групама  21 10 

  СНС 12 6 
  СПС 2 1 
  СВМ 7 3 

 

Табела 22 - Број мушкараца и жена у Скупштини Општине Нови Кнежевац 
 

Назив радног тела УКУПНО М Ж 
Комисија за кадровска и 
административна питања 5 1 4 

Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта 5 1 4 

Савет за буџет и финансије 5 2 3 
Савет за урбанизам, комуналну 
делатност и заштиту животне средине 5 4 1 

Комисија за културу 5  5 
Комисија за спорт 5 1 4 
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Савет за здравље 12 3 9 
Комисија за односе са верским 
заједницама 5 1 4 

Мандатно-имунитетска комисија 5 3 2 
Комисија за жалбе 5 4 1 
Комисија за родну равноправност  7  7 
Савет за младе 9 3 6 
Савет за међунационалне односе 9 5 4 
Комисија за отуђење и давање у закуп 
грађевинског земљишта и давање у 
закуп пословног простора у јавној 
својини општине 

5 2 3 

Комисија за планове 5 1 4 
Изборна комисија Општине Нови 
Кнежевац 8 1 7 

Изборна комисија за спровођење избора 
за чланове Савета месних заједница 6 1 5 

Другостепена изборна комисија 4 2 2 
Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини за 2019. г. 

5 2 3 

Комисија за израду предлога 
Год.програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Општине Нови Кнежевац 
за 2020. г. 

8 6 2 

Укупно 123 43 80 
 

Табела 23 - Број мушкараца (М) и жена (Ж) у радним телима 
 
 Из података приказаних у табели може се закључити да је заступљеност жена у 
Скупштини општине Нови Кнежеваца у нивоу законом предвиђене квоте . Када су у питању  
председници/це одборничких група,  имамо једну председницу одборничке групе , а две, на 
чијем је челу мушкарац .  
 Председник Скупштине и његов заменик је мушкарац, секретарка Скупштине је жена.  
 У радним телима Скупштине општине мушкарци су заступљени са 65 %, а жене 35 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Графикон 5 - Број мушкараца и жена у извршним органима  
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Функција М Ж 

Председник/ца општине 0 1 
Општинаско веће 3 2 
Заменик/ца председнице општине 1 0 

 

Табела 24 - Број мушкараца и жена у извршним органима Општинe 
 
 У Општинаском већу, као извршном органу локалне власти, традиционално 
преовлађују мушкарци, иако је постигнут значајан помак тиме што је од 2021. године по 
први пут на  месту председник/ца општине је жена.  
 У Општинаској управи међу запосленима и руководиоцима преовлађују жене. 
 

Функција М Ж 
Начелник/ца Општинаске управе  1 
Начелник/ца за финансије   1 
Шефови/це Одсека/зам.  3 
Заштитник/ца права пацијената/киња  1 
Укупно 0 6 

 

Табела 25 - Структура постављених лица и руководилаца 
 у Општинаској управи према полу 

 

Месне заједнице Изабрани 
Чланови/це 

Председници/це 
савета 

Пол Ж М Ж М 

Нови Кнежевац 3 4 1 - 

Ђала 1 4 1 - 

Српски Крстур 1 4 - 1 

Банатско Аранђелови 1 4 - 1 

Мајдан Рабе 2 3 - 1 

Укупно 8 19 2 3 

Укупно 27  
 

Табела 26 - Број мушкараца и жена у органима месних заједница 
 
 Жене су мање заступљене у органима одлучивања на нивоу месних заједница. Жене 
чине 30 % свих изабраних чланова/ца савета , а од 5 председника/ца органа месних заједница 
две су жене.  



________________________________________________________________________________________________ 
Нацрт Локалног акционог плана за родну равноправност Општине Нови Кнежевац  

за период 2022-2023 
стр.33/48

 
 

Графикон 6 - Број мушкараца и жена у заступљених у саветима МЗ 
 

 
 
 Заступљеност жена у органима управљања образовних установа је са 72%, а 
мушкарци са 28%, није постигнута потпуна равноправност, у овим органима су мушкарци у 
неравноправном положају.  
 

Р.бр. Школа 
Школски  
одбори Директори/ке 

М Ж М Ж 
1 ОШ "Јован Јовановић Змај "  2 7 1  
2 ГСШ "Доситеј Обрадовић" 3 6  1 

 Укупно 5 13 1 1 
 

Табела 27 - Број мушкараца и жена у школским  
одборима основних и средњих школа  

 
 

Р.бр. Установе 
Управни  
одбори Директори/ке 

М Ж М Ж 
1.  Библиотека “ Бранислав Нушић“  3  1 
2.  Центар за социјални рад  5  1 
3.  ПУ „Срећно Дете“ 1 8  1 

 Укупно 1 16 0 3 
 

Табела 28 - Број мушкараца и жена у управним одборима  
јавних установа чији је оснивач општина 

 
На челу установа чији је оснивач Општина Нови Кнежевац  нема мушкараца а 3 су 

жене. Заступљеност жена у органима управљања установа је са 95%, а мушкарци са 5%, није 
постигнута потпуна равноправност, у овим органима су мушкарци у неравноправном 
положају.  

 
На месту директора јавних предузећа (ЈКП „7 Октобар“) је жена. 
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Р.бр. Јавна предузећа 
Надзорни  

одбори Директори/ке 

М Ж М Ж 
1.  ЈКП „7 Октобар“ 1 2 0 1 

 Укупно 1 2 0 1 
 

Табела 29 - Број мушкараца и жена у надзорним одборима  
јавних  предузећа чији је оснивач општина  

2.6. СПОРТ 
 
 Нови Кнежевац је општина дуге спортске традиције. Захваљујући подршци 
Општине и доброј организованости, у Новом Кнежевцу и данас ради 22 спортских 
организација, а 1046 спортиста је укључено у спортске активности.  
 

Р.бр. СПОРТСКА 
ГРАНА 

ЗАСТУПНИЦИ/ЦЕ 
М                  Ж УКУПНО СПОРТИСТИ/КИЊЕ 

М                   Ж УКУПНО 

1 Фудбал 7  7 360 22 382 
 Рукомет 1  1 35 25 60 
 Кошарка 1  1 20 10 30 
 Џудо 1  1 42 20 62 
 Кајак 1  1 26 10 36 
 Тенис  1 1 15 10 25 
 Стони тенис 1  1 18 7 25 

 Амерички 
фудбал 1  1 25 0 25 

 Риболов 2  2 251 16 267 
 Шах 1  1 31  31 
 Спортски плес  1 1 0 45 45 
 Голубарство 2  2 36 1 37 
 Aтлетика   1 1 20 5 25 
 остало 1  1 16 25 41 
 Укупно 19 3 22 895 196 1091 

 
Табела 30 - Структура спортских грана по заступљености и полу 
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Ред. 
бр. 

Назив Укупно Мушко Женско 

1. ФК ГРАНИЧАР                                     25 25 / 

2. ФК СЛАВИЈА                                        56 56 / 

3. КОШАРКАШКИ КЛУБ ОБИЛИЋ   30 20 10 

4. ТК КЛУБ ОБИЛИЋ                              25 15 10 

5. РК ОБИЛИЋ                                           60 35 25 

6. ЏУДО КЛУБ ЗМАЈ                               62 42 20 

7. ФК ЈЕДИНСТВО                                   121 105 16 

8. СЛЕДДОГ КЛУБ                                   41 16 25 

9. ФК ОБИЛИЋ                                          105 100 5 

10. СТК КЛУБ ОБИЛИЋ-АЛЕВА            25 18 7 

11. ШАХОВСКИ КЛУБ                                31 31  

12. КАЈАКШКИ КЛУБ ОБИЛИЋ             36 26 10 

13. ФК ХАЈДУК                                              25 25 / 

14. КАФ “ГРОФОВИ“ 25 25 / 

15. УС РИБОЛОВАЦА „ТИСА“ 207 196 11 

16. УОГ Српских високолетача 394- 
„ФЕНИХ“ 

20 19 1 

17. ФК „ТРОМЕЂА“ 33 32 1 
18. СПОРТСКО АТЛЕТСКО УДР. 

„ОБИЛИЋ“ 
25 5 20 

19. УС РИБОЛОВАЦА „ТИСА-158“ 60 55 5 
20. УДР. СПОРТ ЗА СВЕ „ТИСА“    
21. ФСО НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ЧОКА 17 17 / 
22. УОГ Српских високолетача „394 

Банат“ 
17 17 / 

Укупно 1046 880 166 
 

Табела 31 - Структура спортских клубова по заступљености и полу 
 
 Статистика је урађена по егзактним подацима добијеним од  спортских организација. 
Обухваћено је 22 организација. Подаци укључују родну структуру заступника/ца спортских 
организација и структуру активних спортиста/киња укључених у тренажни и такмичарски 
рад у пионирској, кадетској, јуниорској и сениорској узрасној категорији.  

Неки закључци који се могу извући из урађене статистике: 
 У 22 спортских клубова, укључује у спортске активности 1046 лица, 880 спортиста,  или 

84,13%, и 166 спортисткиња или 15,87% 
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 Из свега се да закључити да су жене у незадовољавајућем броју и проценту заступљене 
у спорту у односу на мушкарце. 

 Типично женски спортови где доминира женска популација по статистичким подацима 
су: одбојка, гимнастика, спортски плес. 
 

 
 
 

Р.БР. ПРОФЕСОРИ ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА М Ж УКУПНО 

1. Основна школа 2 0 2 
2. Средња школа 2 1 3 
 УКУПНО 4 1 5 

 

Табела 32 - Статистички приказ родне заступљености  
професора физичког васпитања у школама 

 
 

 2.7. УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 
ИЗ НОВОГ КНЕЖЕВЦА  
 На подручју Општине Нови Кнежевац постоји 59 удружења основаних по Закону о 
удружењима те регистрованих у Агенцији за привредне регистре Републике Србије. Иако 
велики број истих међу својим циљевима има наведене елементе унапређења родне 
равноправности, само неколико их редовно или с времена на време спроводи кроз своје 
активности. 
 Као најактивније организације којима је то главна област деловања те махом 
реализују програме којима се афирмише родна равноправност и унапређује положаја жена 
издвајају се:  

 Актив жена Банатско Аранђелово  
 Удружење за бољи Нови Кнежевац 
 Удружење грађана „Kéknefelejts”. 

 Општина Нови Кнежевац пружа значајну финансијску подршку невладиним 
организацијама, културно-уметничким друштвима из буџета, јер се сматра да је веома битно 
стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у општини, којом се обезбеђује 
несметан рад неопходан организацијама цивилног друштва, како би деловале независно и 
несметано и да се обезбеди веће укључивање цивилног сектора, унапреди одрживост 
цивилног сектора, повећа учешће организација цивилног друштва у социо-економском 
развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја, да се стимулише активизам. Све 
ово је веома важно и са аспекта родне равноправности, јер је у невладимом сектору укључен 
већи број жена.  
рб Назив Удружења Укупан бр 

чланова 
м ж 

1 Удружење „ДВД“ Нови Кнежевац 83 71 12 
2 Удружење “Oболелих од мултипле склерозе Нови 

Кнежевац” 
130 45 65 

3 Општинско Удружење пензионера Нови Кнежевац 1304 392 912 
4 Удружење грађана „Green Fox“ 150 75 75 
5 Удружење „Ратних војних инвалида“ 10 10 / 
6 Ловачко удружење „Емил Талијан“  116 116 / 
7 Актив жена „Банатско Аранђелово“ 10 / 10 
8 Удружење плесни студио „Quick dense“  43 / 43 
9 Удружење „За бољи Нови Кнежевац“  25 14 11 
10 КУД „Вадвирагок“  14 5 9 
11 Удружење  „3Д СК“  59 28 31 
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12 Удружење “Роми општине Нови Кнежевац“  70 40 30 
13 Удружење Рома „Српски Крстур“  55 35 20 

14 Удружење „Моје село душу има“  30 20 10 
15 Удружење „Отворени загрљај“  10 2 8 
16 Удружење „МД Легија“ 32 21 11 
17 Удружење грађања „Сигет“    
18 Удружење „Подлоканица 2019“ 10 5 5 
19 Удружење „Кекнефелејч“ 26 2 24 
20 ЛУ „Кочоват“ 63 63 / 
21 Удр. грађана „Сигет“ 17 13 4 

Укупно 2257 957 1300 
 

Табела 33 - Статистички приказ родне заступљености у НВО  
сектору у општини Нови Кнежевац 

 
 
 
 

 Назив  Укупно М 
 

Ж 

1. КУД „ Др Гаврило Пекаровић “     
2. УНУ “Феникс“    
3. КУД „Милан Ајваз“,    
4. КУД “ Банат“    
5. Удружење  „ Игралиште Цветислава Тисића “    
6. Агро бизнис центар 31 20 11 
7. КУД „ Др. Батхањи-Стратман Ласло” 52 21 31 
8. КУД “Tисађенђе “ 115 28 87 
9. Удр „Културна зона“ 5 3 2 
10. Музички центар „Виваче“ 15 / 15 
11. КИД Срба северног Баната „Ђорђе Сервијски“ 4 4 / 

Укупно 222 76 146 
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 3. АНАЛИЗА СНАГА, СЛАБОСТИ, ПРИЛИКА И ПРЕТЊИ 
 
 

 Следећа анализа снага, слабости, прилика и претњи (ССПП, енг. SWOT) даје пресек основних информација о тренутном стању родне 
равноправности и утврђује кључне проблеме на које се одговара овим Планом. 
 

СНАГЕ: 
 Добра медијска покривеност догађаја у области родне равноправности 
 Добра интерсекторска сарадња  
 Финансијска и техничка подршка Општине Нови Кнежевац 
 Пораст свести о значају родне равноправности 
 Постојање релевантних тела и политика на нивоу Скупштине општине  
 Повећано учешће жена у политичком животу 
 Покренута родно-буџетска иницијатива 
 Развијена мрежа удружења 

 

СЛАБОСТИ: 
 Непостојање Локалног акционог плана за родну равноправност 
 Непостојање адекватног родног буџетирања 
 Недостатак родне статистике 
 Распрострањеност родних стереотипа и предрасуда 
 Неповољан положај жена које припадају рањивим групама, младе, старије, 

ромкиње, жене на селу, труднице, жене које су трпеле насиље у породици, 
самохране мајке, незапослене, жене без адекватног образовања, вишеструко 
дискриминисане… 
 Недовољна информисаност о механизмима заштите од дискриминације  
 Мали број жена власница предузећа и жена носиоца пољопривредних 

газдинстава као и власница објеката (непокретности) 
 Неадекватна приступачност јавним објектима за особе са дечијим колицима  
 Неуједначени услови живота у општинаским и руралним срединама 
 Недовољно развијана свест о значају неплаћених послова у породици 
 Непостојање женске одборничке мреже 
 

ПРИЛИКЕ: 
 Међународна пракса као пример. 
 Посебне мере у области запошљавања, самозапошљавања и предузетништва 

жена укључујући и рањиве групе 
 Доступност ЕУ фондова 
 Постојање политичке воље за унапређење родне равноправности 
 Знање и креативни потенцијал жена као допринос економском и 

друштвеном развоју 
 Волонтерски потенцијали жена у локалној заједници 
 Развијање програми неформалног образовања у основним и средњим 

школама 
 Спремност заинтересованих страна у локалној заједници на сарадњу у 

области родне равноправности  
 Постојећи капацитети међу организацијама и институцијама за реализацију 

неформално образовних активности 
 Добар географски положај за оснаживаање жена у руралним подручјима 

ПРЕТЊЕ: 
 Добровољна незапосленост као последица лоших економских прилика на 

тржишту рада 
 Мобилност становништва у иностранство 
 Недовољно развијено економско окружење 
 Постојање социјалне искључености рањивих група и становника/ца 

насељених у руралним подручјима 
 Недовољна информисаност јавности и недовољно развијена јавна свест о 

значају родне равноправности и заштити од дискриминације 
 Недовољно развијени капацитети за координацију активности између свих 

актера у локалној управи у спровођењу планираних активности 
 Отежана имплементација примера добре праксе из развијених држава 
 Недостатак капацитета за коришћење ЕУ фондова  
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 ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 
 
 Локални акциони план намењен је локалној управи општине Нови Кнежевац како би 
се имплементирала начела и обавезе преузете потписивањем Европске повеље за 
равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, али и национални нормативни и 
стратешки оквир. Успостављање институционалног оквира,  капацитета, усвајање и примена 
процедура за родну процену политика и поштовање принципа једнаких могућности у јавним 
политикама на нивоу општине су предуслови унапређења положаја жена и мушкараца и 
побољшање услова живота. Значајан део циљева и активности је усмерен на успостављање 
институционалног оквира и системских решења за увођење родне перспективе у локалне 
политике и активности институција, јавних предузећа и установа. 
 Други део је усмерен на решавање практичних потреба жена на локалном нивоу у 
сфери личног и професионалног развоја, безбедности и адекватног информисања. 
 Локалним акционим планом су предвиђена системска решења која ће омогућити 
континуирану процену јавних политика и потреба грађана и грађанки, а тиме и одговарати на 
њихове потребе и уважавати њихове интересе. 
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Анекс 1 
 
АКЦИОНИ ПЛАН 
 
ОПШТИ ЦИЉ 1: Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности 

 

 

 

Специфични циљ 1.1 
повећани  капацитети и  знање 
руководилаца/руководитељки и 

запослених у јавном сектору 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

За минимум 10% повећан број едукованих руководилаца 
/руководитељки и запослених у јавном сектору 

Број едукованих руководилаца 
/руководитељки и запослених у 

јавном сектору 
Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат Индикатор Извори 

верификације 

Носиоци учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
1.1.1. Анализа 
тренутног стања 

континуирано Извршена 
анализа 

Анализа стања Анкетни 
листићи 

Општинаска 
управа 

Цео јавни 
сектор 
Удружења 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 

1.1.2. Едукација 
руководилаца 
/руководитељки и 
запослених у јавном 
сектору 

континуирано Спроведено 
минимум 2 
радионице  
 
Минимум 25 
учесника/ца 
радионица 

Број 
спроведених 
радионица 
 
Број учесника/ца 
радионица 

Извештај 
едукатора/ки 
Фотографије 
Листе 
учесника/ца 
Медијски 
прилози  
Интернет архива 

Општинаска 
управа 

Јавни сектор 
СКГО 
Удружења 
 
 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни секретаријати и 
Министарства 
Други потенцијални 
донатори 
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Специфични циљ 1.3 

Повећан ниво свести јавности о 
значају родне равноправности 

 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

Повећање опште информисаности, знања и свести 
грађана/ки о значају родне равноправности  

Број грађана/ки обухваћених 
активностима 

Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци учесници Извори финансирања 
Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
1.3.1. Информисање 

грађана/ки путем 
поделе, 
штампаних 
материјала, 
трибина, округлих 
столова и других 
јавних догађаја   

континуирано Спроведено 
минимум 2 
акција/јавних 
догађаја 
 
Минимум 300 
грађана/ки 
информисано 
кроз активности 

Број 
информисаних 
грађана/ки 
Број акција- 
јавних догађаја 

Листе 
учесника/ца 
Штампани 
материјали 
Фотографије 

Општинаска 
управа 

Удружења 
Школе 
Установе 
културе и 
социјалне 
заштите 
 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни секретаријати и 
Министарства 
Други потенцијални 
донатори 

1.3.2. Едукација 
грађана/ки, деце и 
омладине путем 
радионица и 
других видова 
неформалног 
образовања  

Континуирано Спроведено 
минимум 3 
радионица  
 
Минимум 100 
учесника/ца 
радионица 

Бројучесника/ца 
радионица и 
других видова 
неформалног 
образовања 
Број радионица и 
других видова 
неформалног 
образовања 

Извештај 
едукатора/ки 
Фотографије 
Листе 
учесника/ца 
Медијски 
прилози  
Интернет архива 

Општинаска 
управа 
 

Удружења 
Школе 
Установе 
културе и 
социјалне 
заштите 
 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни секретаријати и 
Министарства 
Други потенцијални 
донатори 

1.3.3. . Обележавање 
важних датума на 
општинском 
нивоу и креирање 
садржаја где ће се 
промовисати 
достигнућа и 
резултати 
жена/девојака(спо
ртисткиња , 
привредница 
године, 16дана  
активизма) 

Континуирано Спроведено 
минимум 3 
програма 
годишње 
Минимум 30 
учесника/ца  

Бројучесника/ца 
Број 
спроведених 
програма и 
активности  

Фотографије 
Медијски 
прилози  
Интернет архива 

Општинаска 
управа 
 

Удружења 
Школе 
Установе 
културе, 
привредници, 
спортски савез  
 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни секретаријати и 
Министарства 
Други потенцијални 
донатори 
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Специфични циљ 1.4. 
Повећана сигурност жена од родно 
заснованог насиља у породици и у 

партнерским односима. 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

Смањен број случајева родно заснованог насиља и 
насиља у партнерским односима Број пријава Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат Индикатор Извори 

верификације 

Носиоци учесници 
Извори финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
1.4.1. Анализа 
тренутног стања 
путем увида у 
статистику 
надлежних 
институција 

континуирано Извршена 
анализа 

Анализа стања Извештаји 
релевантних 
институција 

Општинаска 
управа 

Установе 
здравствене и 
социјалне 
заштите, 
полиције, 
правосуђа 
Удружења 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 

1.4.2. Информисање 
грађана/ки путем 
поделе, штампаних 
материјала, трибина, 
округлих столова и 
других јавних 
догађаја   

континуирано Спроведено 
минимум 2 
акција/јавних 
догађаја 
 
Минимум 300 
грађана/ки 
информисано 
кроз активности 

Број 
информисаних 
грађана/ки 
Број акција- 
јавних догађаја 

Листе 
учесника/ца 
Штампани 
материјали 
Фотографије 

Општинаска 
управа 

Удружења 
Школе 
Установе 
културе и 
социјалне 
заштите 
 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни секретаријати и 
Министарства 
Други потенцијални 
донатори 

1.4.3. Едукација 
грађана/ки, деце и 
омладине путем 
радионица и других 
видова неформалног 
образовања  

Континуирано Спроведено 
минимум 2 
радионица  
 
Минимум 30 
учесника/ца 
радионица 

Број учесника/ца 
радионица и 
других видова 
неформалног 
образовања  
Број 
спроведених 
радионица и 
других видова 
неформалног 
образовања  
Број учесника/ца 
радионица 

Извештај 
едукатора/ки 
Фотографије 
Листе 
учесника/ца 
Медијски 
прилози  
Интернет архива 

Општинаска 
управа 
 

Удружења 
Школе 
Установе 
културе и 
социјалне 
заштите 
 

Буџет Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни секретаријати и 
Министарства 
Други потенцијални 
донатори 
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1.4.4. Пружање 
социалних услуга  

Континуирано Појачан рад 
Центра за 
социални рад 

Број 
обухваћених 
корисника/ца 
 

Извештај Центра 
за социални рад 

Центар за 
социјални рад 

Центар за 
социјални рад  
Полицијска 
управа 
Правосудни 
органи 
Удружења 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни 
секретаријати 
и 
Министарства 
Други 
потенцијални 
донатори 

        
1.4.5. Пружање 
социалних услуга 
саветовалиште за 
мајке, брачне парове 
и породице 

крај 2022  Појачан рад 
Центра за 
социални рад 

Број 
обухваћених 
корисника/ца 
 

Извештај Центра 
за социални рад 

Центар за 
социјални рад 

Центар за 
социјални рад  
Општина Нови 
Кнежевац 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни 
секретаријати 
и 
Министарства 
Други 
потенцијални 
донатори 
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ОПШТИ ЦИЉ 2: Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика 
и мера једнаких могућности 

 

Специфични циљ 2.3. 
Побољшан економски положај жена и 

статус жена на тржишту рада 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

Повећање запослености на територији Општине Нови 
Кнежевац 

Број становника/ца Општине Нови 
Кнежевац који/e су запослени/е на 

новим радним местима и 
самозапослених, а налазили су се 

на евиденцији НСЗ 

Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци учесници Извори 
финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
2.3.1. Анализа 
тренутног стања 

континуирано Извршена 
анализа 

Анализа стања Извештаји 
надлежних 
институција 

Општинаска 
управа 

Национална 
служба за 
запошљавање 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Национална 
служба за 
запошљавање  

2.3.2. Промоција 
јавних позива који 
имају за циљ 
повећање 
запослености и 
запошљивости 
становништва 

континуирано Повећана 
информисаност 
становништва о 
могућностима за 
повећање 
запошљивости и 
запошљавања 

Број поднетих 
захтева  
 
Број учесника/ца 
активности које 
за циљ имају 
повећање 
запошљивости и 
запошљавања  

Извештај 
едукатора 
Фотографије 
Листе 
учесника/ца 
Медијски 
прилози  
Интернет архива 

Општинаска 
управа 

Национална 
служба за 
запошљавање 
Удружења 
 
 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни 
секретаријати 
и 
Министарства 
Други  
донатори 

2.3.3. Реализација 
програма који имају 
за циљ повећање 
запослености и 
запошљивости 
становништва  

Крај 2022,2023. Реализовано 
минимум 1 
програма 
Повећана 
запошљивост и 
запосленост 
становништва 

Број 
реализованих 
програма 
Број учесника/ца 
програма 
Број запослених 
учесника/ца 
програма 

Листе 
учесника/ца 
Уговори са 
корисницима/ца
ма програма 
Извештај 
реализатора 
програма о 
ефектима 

Општинаска 
управа 

Национална 
служба за 
запошљавање 
Удружења 
 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни 
секретаријати 
и 
Министарства 
Други 
потенцијални 
донатори 
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2.3.3. Реализација 
програма 
суфинансирања 
предузетница за 
набавку опреме   

Крај 2022,2023. Реализовано 
минимум 2 
конкурса, 
еконмски 
оснажено 10 
предузетница 
годишње  

Број 
реализованих 
програма 
Број конкурсних 
пријава 

Уговори са 
корисницима/ца
мa програма 
Извештај 
реализатора 
програма о 
ефектима 

Општинаска 
управа 

 Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
 

 
Специфични циљ 2.5. 

Жене и мушкарци у руралним 
подручјима активно и равноправно 

доприносе развоју и имају равноправан 
приступ резултатима развоја 

 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

Економско оснаживање и подршка женама у руралним 
срединама 

Број регистрованих 
пољопривредних газдинстава и 

старозанатских радњи 
Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци учесници Извори 
финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
2.5.1. Анализа 
тренутног стања 

континуирано Извршена 
анализа 

Анализа стања Извештаји 
надлежних 
институција 

Општинаска 
управа 

Пореска управа Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 

2.5.2. Промоција 
јавних позива који 
имају за циљ 
економско 
оснаживање и 
подршка женама у 
руралним срединама 

Континуирано Повећана 
информисаност 
жена у руралним 
срединама  

Број поднетих 
захтева  
 
Број учесника/ца 
активности 

Извештај 
едукатора 
Фотографије 
Листе 
учесника/ца 
Медијски 
прилози  
Интернет архива 

Општинаска 
управа 
 

Одељење за 
локални 
економски 
развој  
 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
секретаријати, 
Министарства 
ЕУ фондови 
Другидонатор  

2.5.3. Реализација 
програма који имају 
за циљ економско 
оснаживање и 
подршка женама у 
руралним срединама 

Крај 2022. Реализовано 
минимум 1 
програма 
Повећана 
запошљивост и 
запосленост 
жена у руралним 
срединама 

Број оснажених 
жена у руралним 
подручјима, Број 
одржаних 
едукација од 
стране 
кординатора, 
носиоцa 
активности по 
насељеним 
местима у 
оквиру програма 

Листе 
учесника/ца 
Уговори са 
корисницима/ца
ма програма 
Извештај 
реализатора/ки 
програма о 
ефектима 

Општинаска 
управа 

 Удружења 
Установе  
Одељење за 
локални 
економски 
развој  
 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
секретаријати, 
Министарства 
ЕУ фондови 
Други 
потенцијални 
донатори 
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Специфични циљ 2.7. 
Побољшано здравље жена и 

равноправан приступ здравственим 
услугама и спортским садржајима 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и 
грађанки Општине Нови Кнежевац 

Број организација преко којих се 
остварује јавни интерес у области  Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци учесници/це Извори 
финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
2.7.1. Организација и 
спровођење 
спортских 
активности у циљу 
побољшања здравља 
жена 

континуирано Укључено 
минимум 50 
жена у бесплатне 
спортске 
активности 
Реализовано 
минимум 10 
различитих 
програма  

Број учесника/ца 
Број 
релизованих 
програма-
активности 

Фотографије 
Листе 
учесника/ца 
Медијске објаве 

Спортски савез 
Општине Нови 
Кнежевац 

Спортски  
Клубови 
Удружења 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни 
секретаријати 
и 
Министарства 
ЕУ фондови 
Други 
потенцијални 
донатори 

2.7.1. Организација и 
спровођење 
превентивних 
прегледа у циљу 
побољшања здравља 
жена 

континуирано Укључено 
минимум 500 
жена у бесплатне 
спортске 
активности 
Реализовано 
минимум 3 
различитих 
програма  

Број учесника/ца 
Број 
релизованих 
програма-
активности 

Фотографије 
Медијске објаве 

Дом здравља  
Општине Нови 
Кнежевац 

Дом здравља  
Општине Нови 
Кнежевац 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
Средства АПВ 
Ресорни 
секретаријати 
и 
Министарства 
ЕУ фондови 
Други 
потенцијални 
донатори 
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ОПШТИ ЦИЉ 3: Системско увођење родне перспективе у доношење,  
спровођење и праћење јавних политика 

    

Специфични циљ 3.2. 
Родна перспектива укључена у сва 

стратешка документа 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 
Унапређена свест свих актера у локалној заједници у 

погледу родно сензитивног језика  Употреба родно сензитивог језика Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци учесници Извори 
финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
 3.4.1. Информисање и 
подршка у изради 
стратешких 
докумената свих 
актера/ки у локалној 
заједници, а у 
контексту родно 
осетљиве 
терминологије 

континуирано Унапређен рад 
релевантних 
институција 

Број усвојених 
стратешких 
докумената 

Релевантни 
документи 

Општинаска 
управа 

Цео јавни 
сектор 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
 

Специфични циљ 3.4. 
Родно осетљива статистика и 

евиденција 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 
Унапређен систем рада свих актера у локалној заједници 

у погледу родно осетљивих статистика и евиденција Перманентна доступност података Континуирано 

Активности Рок Очекивани 
резултат 

Индикатор Извори 
верификације 

Носиоци учесници Извори 
финансирања Одговорна 

институција 
Институције 

које учествују 
 3.4.1. Информисање и 
подршка у 
унапређењу рада 
свих актера/ки у 
локалној заједници, а 
у контексту родно 
осетљиве статистике 
и евиднције 

континуирано Унапређен рад 
релевантних 
институција 

Родна 
статистика и 
евиденција 

Релевантни 
извештаји 

Општинаска 
управа 

Цео јавни 
сектор 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
 

Специфични циљ 3.5. 
Формирање Женске одборничке мрежe 

Очекивани резултат Индикатор Рокови 

Унапређен  рада Скупштине Општине  Перманентна доступност података Континуирано 

Активности Рок Очекивани Индикатор Извори Носиоци учесници Извори 
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резултат верификације Одговорна 
институција 

Институције 
које учествују 

финансирања 

 3.5.1. Формирање 
Женске одборничке 
мрежe које чине све 
одборнице 
скупштине општине  

крај 2022. Унапређен рад 
скупштине 
општине  
Без обзира на 
страначку 
припадност  
одборнице  дају 
свој допринос 
поштовању 
родне 
равноправности 
у свим 
аспектима 
живота и борби 
против 
дискриминације 

евиденција 
скупштине са 
конститутивне 
седнице, усвојен 
послаовник 

Релевантни 
извештаји 
Фотографије 
Медијске објаве 

Скупштина 
Општине Нови 
Кнежевац 

Скупштина 
Општине Нови 
Кнежевац 

Буџет 
Општине Нови 
Кнежевац 
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