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 Израда и усвајаое Акципнпг плана за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређеое рпдне 

равнпправнпсти у Опщтини Нпва Варпщ (у даљем тексту Лпкалнпг акципнпг плана или ЛАП-а), 
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за 2014. гпдину, предвиђена је кап најважнија активнпст Савета за рпдну равнпправнпст 

ппщтине Нпва Варпщ. 

 Оснпвни циљ Лпкалнпг акципнпг плана јесте да, са једне стране дефинище припритетне 

пбласти за делпваое Савета за рпдну равнпправнпст у 2014. гпдини а у складу са мандатпм и 

надлежнпстима Савета, те усвпјенпм  Наципналнпм  cтратегијпм  за ппбпљщаое пплпжаја 

жена и унапређеое рпдне равнпправнпсти1, кап и да пмпгући праћеое напретка у сфери 

рпдне равнпправнпсти на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, какп тп предвиђа и сам Закпн п 

равнпправнпсти пплпва2. 

2. Правни и институципнални пквир за бављеое питаоима 

рпдне равнпправнпсти  

 

 Устав Републике Србије, кап пснпвни и највищи правни акт у правнпм систему, садржи 

вище пдредби кпје су знашајне за усппстављаое и делпваое институципналних механизама за 

рпдну равнпправнпст на лпкалнпм нивпу (разлишита тела, пргани при скупщтини или при 

прганима изврщне власти). Следеће пдредбе Устава гпвпре п пптреби усппстављаоа 

механизама за рпдну равнпправнпст на лпкалнпм нивпу: 

- Опщтина кап и друге јединице лпкалне сампуправе имају пбавезу да се старају п 

пствариваоу, защтити и унапређеоу људских и маоинских права щтп укљушује и правп 

на равнпправнпст пплпва и сва права пп тпм пснпву кап и забрану дискриминације 

заснпване на припаднпсти пплу (шлан 190. став 3.) 

- Прпписана је пбавеза свих државних пргана, па и пргана кпји се пбразују у лпкалнпј 

заједници да у пквирима надлежнпсти впде пплитику једнаких мпгућнпсти, щтп се 

изришитп везује за пствариваое равнпправнпсти жена и мущкараца (шлан 15.) 

- У пквиру надлежнпсти кпје припадају лпкалнпј заједници треба да се усвпје ппсебне 

мере, а кпје за циљ имају ппстизаое равнпправнпсти лица или групе лица  кпја су 

сущтински у неједнакпм пплпжају (шлан 21. став 4.) 

- Лпкалним сампуправама је гарантпванп правп на самппрганизпваое, пднпснп да 

регулищу прганизацију, уређеое и надлежнпст пргана и јавних служби кпје се пбразују 

у лпкалнпј заједници (шлан 179.). 

 

- Закпн п равнпправнпсти пплпва регулище једнпм нашелнпм пдредбпм, пбавезе пргана 

кпји се фпрмирају у лпкалним заједницама (ппщтине и градпви) кап и нашин 

пствариваоа рпдне равнпправнпсти на лпкалнпм нивпу. Три су важна ппдрушја на кпја 

пвај Закпн упућује: 

- Обавезе пргана лпкалне заједнице на ппдрушју равнпправнпсти пплпва кап и впђеое 

пплитике кпја дппринпси пствариваоу једнаких мпгућнпсти за пствариваое права жена 

и мущкараца у лпкалнпј заједници (шлан 39. став 1. Закпна); 

                                                           
1
 Управа за рпдну равнпправнпст (2009) Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање 

родне равноправности *дпступнп на Интернету+ линк: 
http://www.gendernet.rs/files/dokumenta/Domaci/Nacionalna_strategija_cir.pdf (приступ 15.фебруара 2013.) 
2 Управа за рпдну равнпправнпст (2009) Закон о равноправности полова *дпступнп на Интернету+ линк: 

http://www.gendernet.rs/files/dokumenta/Domaci/Zakon_o_ravnopravnosti_polova_2009.pdf  (приступ 15.фебруара 
2013.) 

http://www.gendernet.rs/files/dokumenta/Domaci/Nacionalna_strategija_cir.pdf
http://www.gendernet.rs/files/dokumenta/Domaci/Zakon_o_ravnopravnosti_polova_2009.pdf
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- Фпрмираое лпкалнпг институцпналнпг механизма за равнпправнпст пплпва (раднп 

телп или пспба  задужена за равнпправнпст пплпва)  

- Фпрмираое прпцедуре ушещћа у пдлушиваоу кпја се пднпси на равнпправнпст пплпва, 

кап на пример у прпцесу припреме развпјних планпва и других аката кпје усваја 

лпкална заједница у пбластима свпје надлежнпсти, да се разматрају мере и активнпсти 

кпје су у функцији равнпправнпсти пплпва (шлан 39. став 1. Закпна) и пствариваоа 

једнаких мпгућнпсти (шлан 39. став 2. Закпна). 

 

 Ппменуте пдредбе Устава и Закпна представљају правни пквир унутар кпјег лпкална 

заједница свпјим прпписима (статутпм, ппслпвникпм скупщтине лпкалне заједнице, пдлукама 

и др.) регулище: статус (нашин избпра, састав и кпнституисаое лпкалнпг тела за рпдну 

равнпправнпст), надлежнпсти (ппслпве кпје пбавља лпкалнп телп за рпдну равнпправнпст) и 

прпцедуре тела за рпдну равнпправнпсти (пблици и нашин на кпји лпкалнп телп за рпдну 

равнпправнпст ушествује п пдлушиваоу п ппслпвима и надлежнпстима лпкалне заједнице). 

 

3. Пплазни принципи и ппредељеоа 

 

1. Унапређеое рпдне равнпправнпсти је кљушнп развпјнп питаое јер пмпгућава 

адекватнп кприщћеое женских ресурса и директнп дппринпси ппбпљщаоу квалитета 

живпта свих грађанки и грађана. 

2. Унапређеое равнпправнпсти пплпва не представља тражеое ппсебних привилегија за 

жене, већ усппстављаое равнптеже међу пплпвима и изградоу хармпнишних пднпса на 

дпбрпбит целпкупнпг друщтва. 

3. За унапређеое равнпправнпсти пплпва пптребне су ппсебне мере у циљу птклаоаоа 

дискриминације жена и ствараоа услпва за пружаое једнаких мпгућнпсти за пунп 

пствариваое људских права. 

4. Претппставка за унапређеое равнпправнпсти пплпва је ппвећанп ушещће жена у 

прпцесима пдлушиваоа п јавним ппслпвима на свим нивпима и у свим пбластима. 

5. Екпнпмски развпј није мпгућ без пдгпварајућег кприщћеоа женских људских ресурса па 

је затп неппхпднп да се мерама ппзитивне акције жене ппдстакну за веће укљушиваое у 

тржищну екпнпмију.  

 

4. Оснпвни правци делпваоа 

 Лпкални акципни план за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређеое рпдне 

равнпправнпсти у ппщтини Нпва Варпщ у 2014. гпдини је усмерен ка следећим правцима 

делпваоа:  

1. Усппстављаоу правнпг пквира у лпкалнпј сампуправи за унапређеое рпдне 

равнпправнпсти 

2. Ппдизаоу свести јавнпсти п питаоима рпдне равнпправнпсти. 
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5. Анализа стаоа у Општини Нпва Варпш 

 

 Опщтина Нпва Варпщ се налази у југпзападнпм делу Србије и средищоем прпстпру 

Златибпрскпг пкруга. Смещтена је на средини магистралнпг пута Бепград-Бар, на надмпрскпј 

висини пд 1000м. Над опм се издиже планина Златар, дугашка 22км и щирпка 12км, са 

највищим врхпм пд 1627м. Сама нпвпварпщка ппщтина пбухвата ппврщину пд 58км2, глпбалну 

мрежу у ппщтини шини 33 насељена места, са 13 месних заједница. Центри месних заједница 

делимишнп су ппвезани асфалтним путевима са средищтем ппщтине, дпк је путна мрежа унутар 

месних заједница релативнп развијена. Нпва Варпщ се граниши са ппщтинама Пријеппље, 

Прибпј, Чајетина, Ариље, Иваоица, и Сјеница. Она је пивишена планинским венцима: Златара, 

Гплије, Јавпра, Чемерице, Мушоа, Муртенице и Златибпра. На југпзападу је затвара река Лим.  

 

 Теритприја ппщтине Нпва Варпщ је ,,пресешена“ на два, скпрп једнака дела, језерима 

кпја су на реци Увац ппдигнута, у залеђу хидрпелектрана. Тп су: Увашкп, Златарскп и Радпиоскп 

језерп. Ппдрушје ппщтине има умерену планинску климу, дпзирану струјаоима ветра са 

примпрја, па стпга и изузетнп квалитетан ваздух. 

 

 

Станпвништвп  

 

 Брпј станпвника пп Пппису 2011. гпдине, а према ппдацима Републишкпг завпда за 

статистику, је 16.638, пд тпга  8.274 мущкараца и 8.364 жене. Укупан брпј пунплетних пп  пппису 

из 2011. гпдине је 14.075 пд тпга 7.005 мущкараца и 7.070 жена. У пднпсу на пппис из 

2002.гпдине бележи се пад станпвника за 3585 лица. 

 

 У градскпј средини живи 4.346 мущкараца и 4.519 жена, дпк у сепскпј средини живи 

3.988 мущкараца и 3.905 жена. Према ппдацима Ппписа 2011. гпдине, густина насељенпсти у 

ппщтини је 28,63 станпвника/км2. 

 

Прирпдни прираштај 

 

 Прирпдни приращтај, кап и претхпдних гпдина, бележи негативну стппу, пбзирпм да је 

брпј умрлих за 138 лица већи пд брпја рпђених и изнпси -138 (умрлих 236, живпрпђених 98 ). 

Брпј рпђених у Нпвпј Варпщи у 2013. гпдини 

Опщтина 
Нпва Варпщ 

м ж укупнп 

50 48 98 

 

Етничка припаднпст 

 

 Према Пппису 2011. гпдине у Нпвпј Варпщи већинскп станпвнищтвп шине Срби (14.899), 

Бпщоаци (788), Муслимани (586) и пстали (365). 
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Прпсечна зарада 

 Прпсешна зарада у Нпвпј Варпщи у 2013. гпдини према ппдацима Републишкпг завпда за 

статистику је 35.425 динара, а у децембру је била 37.611 динара. 

 

Незаппсленпст  

 Према ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое Филијале Пријеппље укупан 

брпј незаппслених лица на теритприји ппщтине Нпва Варпщ 31.12.2013. је 2.493, пд тпга 1.270 

жена (50,1 %).  

 

Брпј незаппслених лица према степену струшне спреме 

Степен струшне 

спреме  

м ж Укупнп  

I 413 355 768 

II 14 26 40 

III 517 391 908 

IV 186 339 525 

V 5 2 7 

VI-1 23 39 62 

VI-2 25 41 66 

VII-1 40 77 117 

VII-2 0 0 0 

VIII 0 0 0 

Свега 1223 1270 2493 

 

 

Бр. незаппслених лица према предхпднпм раднпм искуству  м ж Укупнп 

Први пут траже заппслеое 275 270 545 

Они кпји су били у раднпм пднпсу 948 1000 1948 

 

Оспбе са 

инвалидитетпм 

м ж Укупнп 

21 5 26 

 

 

Укупан брпј 

незаппслених Рпма 

м ж укупнп 

1 0 1 

 

 

 

 

Пензипнери  

 Већина старијих људи у Нпвпј Варпщи прима пензију јер је пензијскп псигураое 

највећег дела раднп активнпг станпвнищтва пбавезнп. Оснпвни циљеви пплитике према 

старијима су: ппбпљщан живптни стандард, смаоеое брпја и удела сирпмащних кап и дубине 
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сирпмащтва, те јашаое институципналних и ванинституципналних услуга за најугрпженија и 

стара лица. 

Према извещтају Републишкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп псигураое филијале Ужице за 

2013. гпдину укупан брпј пензипнера у ппщтини Нпва Варпщ на дан 31.12.2013. је 4.750. Од  

тпга је 2.133 у старпснпј пензији, 1.801 у инвалидскпј, 816 са ппрпдишнпм пензијпм. 

 

6. Кључне пбластих 

6.1.  Одлучиваое  

 Равнпмернп и равнпправнп ушествпваое у пдлушиваоу јесте један пд темеља 

демпкратије и спада у гарантпвана људска права. Оствариваое права жена и оихпвпг 

ппдстицаое да ушествују у пдлушиваоу щири демпкратске прпцесе, впди дп мирнијег и 

стабилнијег друщтва у кпје су укљушени разлишити аспекти људских пптреба, те ппспещује 

транспарентнпст у дпнпщеоу пдлука и праведнију расппделу утицаја у друщтву.  

 

 Жене шине нещтп вище пд пплпвине станпвнищтва (пкп 51%), а на глпбалнпм нивпу и 

даље маое пд 30% дпнпсипца пдлука. Ушещће жена у дпнпщеоу пдлука на свим нивпима 

указује на равнпправан приступ жена и мущкараца мпћи, утицају, кпнтрпли над ресурсима, кпја 

је такпђе и предуслпв за равнпправнпст и развпј али и предуслпв креираоа пплитика кпје 

пдгпварају пптребама жена и мущкараца.  

 

 Пптребе су рпднп услпвљене, а рпдне разлике пплитишки релевантне. Кад гпвпримп п 

ушещћу жена у пдлушиваоу, гпвпримп п п мпгућнпстима да се оихпв глас шује и да мпгу да 

утишу на креираое пплитика. На лпкалнпм нивпу власти, кпји је најближи грађанима и 

грађанкама је пвп ппсебнп важнп. На лпкалнпм нивпу задпвпљавају се базишне пптребе људи, 

дпнпсе пплитике и креирају прпграми кпји на најдиректнији мпгући нашин утишу на практишне 

аспекте свакпдневнпг живпта жена и мущкараца. Ушещће жена у дпнпщеоу пдлука на свим 

нивпима указује на равнпправан приступ жена и мущкараца мпћи, утицају, кпнтрпли над 

ресурсима, кпја је такпђе и предуслпв за равнпправнпст и развпј али и предуслпв креираоа 

пплитика кпје пдгпварају пптребама жена и мущкараца.  

 

 Пптребе су рпднп услпвљене, а рпдне разлике пплитишки релевантне. Кад гпвпримп п 

ушещћу жена у пдлушиваоу, гпвпримп п п мпгућнпстима да се оихпв глас шује и да мпгу да 

утишу на креираое пплитика. На лпкалнпм нивпу власти, кпји је најближи грађанима и 

грађанкама је пвп ппсебнп важнп. На лпкалнпм нивпу задпвпљавају се базишне пптребе људи, 

дпнпсе пплитике и креирају прпграми кпји на најдиректнији мпгући нашин утишу на практишне 

аспекте свакпдневнпг живпта жена и мущкараца. 

            Ситуација на ппљу рпдне равнпправнпсти у ппщтини Нпва Варпщ мпгла би се у 

најкраћем сублимирати пвакп : жена нема на ппзицијама где су паре и мпћ, али предоаше на 

бирпу за незаппслене и кап жртве насиља у ппрпдици. Делимишнп управљају у пбластима 

културе., медија, здравства и спцијалне защтите, где су зараде најниже, а маое их је пд 

трећине заппслених у државним јавним предузећима у кпјима су плате изнад републишкпг 

прпсека. Жена нема на шелу ниједне пд петнаестак пплитишких партија кпликп их делује на 
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нпвпварпщкпј пплитишкпј сцени. У Нпвпј Варпщи, псим ппщтинскпг Савета за рпдну 

равнпправнпст, не ппстпји ниједнп удружеое или невладина прганизација кпја се искљушивп 

бави афирмацијпм жена и пснаживаоем рпдне равнпправнпсти. 

             Чиоеница кпја, међутим, пхрабрује да се у ппследоих гпдину и пп дана пва неппвпљна 

слика пплакп меоа. Такп је, на пример, кпрмилп Кпмуналнпг предузећа, први пут пд оегпвпг 

псниваоа пд пре вище деценија, преузела жена. Припаднице женскпг ппла налазе се и у 

фптељама нашелника Опщтинске управе и секретара Скупщтине ппщтине, а пд скпрп су и на 

местима директпра и управника Туристишкп сппртскпг центра Златар и хптела „Панпрама“, кап 

и Издвпјенпг пдељеоа ужишке бплнице. Жена је преузела  и рукпвпдећу функцију у матишнпј 

Библиптеци. За разлику пд некпг ранијег перипда, када су места директпра щкпла била 

резервисана искљушивп за мущкарце (иакп су жене већина у пвим кплективима) , на пву 

функцију недавнп је именпвана јпщ једна жена, али их је укупнп свега три пд псам пбразпвних 

устанпва у граду и пп селима. Жена је и на шелу Дешјег вртића и Центра за спцијални рад, кап и 

лпкалних нпвина „Златарске нпвпсти“ и радија „Златар“.  

 

  Када је закпнпдавна власт у питаоу, ппдаци су следећи : на ппзицијама  председника 

ппщтине Нпва Варпщ и оегпвпг заменика  налазе се мущкарци. Функције председника 

Скупщтине ппщтине и заменика такпђе пбављају мущкарци. Опщтинскп веће брпји 13 шланпва, 

пд кпјих су свега три жене.  

 Укупнп Мущкарци Жена % м  %ж 
Oпщтинскп веће 13 10 3 77 23 
Одбпрници 27 22 5 81 19 

Рукпвпдипци 
пдељеоа/служби у управи 

3 / 3 0 100 

Заппслени у лпкалнпј управи 
без функципнера 

53 19 34 36 64 

Заппслени у лпкалнпј управи 
са функципнерима 

57 21 36 37 63 

 

 Скупщтину шини 27 пдбпрника , пд кпјих је пет жена (19 прпцената). Мущки ппл 

надјашап је и на ппзицијама јавних предузећа ппд ингеренцијпм и Републике и лпкалне 

сампуправе. Рукпвпдеће функције  пбављају мущкарци и тп  у Дирекцији за изградоу, Лимским 

ХЕ, Електрппривреди Србије, Србија-щумама, Катастру неппкретнпсти, Ппрескпј управи, Дпму 

здравља, Дпму културе... Дпбар ппказатељ да жена нема где су мпћ и паре јесте и ппдатак да 

су мущкарци на шелу надзпрних и управних пдбпра где је кпнцентрисана  мпћ пдлушиваоа и 

дпнпщеоа важних пдлука, ппсебнп пних кпје се пднпсе на расппређиваое и трпщеое нпвца. 

 

 

Јавна 
предузећа и 
устанпве 
ппщтине Нпва 
Варпщ 

Укупнп 
заппслени
х 

Управни 
пдбпр  

Председни
к/ца 
управнпг 
пдбпра  

Директпр/ке Шефпви/це 
пдељеоа 

Надзпрни 
пдбпр  

Председник
/ца  
Надзпрнпг 
пдбпра 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Центар                       
за спцијални 
рад 

 
1 

 
6 

 
2 

 
3 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
2 

 
1 

 
/ 

 
1 
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ЈКП   ,,3. 
септембар“ 

74 19 / / / / / 
 

1 4 1 3 / 1 / 

Дпм културе 
,,Јпван Тпмић“ 

 
7 

 
1 

 
4 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
2 

 
/ 

 
1 

Предщкплска 
устанпва 
,,Паща и 
Натаща“ 

 
3 

 
27 

 
2 

 
7 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Дирекција за 
градскп 
грађевинскп 
земљищте и 
изградоу 
ппщтине Нпва 
Варпщ 

 
 
 

7 

 
 
 

2 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 

1 

 
 
 
/ 

 
 
 

2 

 
 
 
/ 

 
 
 

3 

 
 
 
/ 

 
 
 

1 

 
 
 
/ 

Туристишкп 
сппртски 
центар Златар 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
3 

 
/ 

 
1 

 
/ 

Библиптека 
Јпван Тпмић 

1 3 2 3 / 1 / 1 / / / 3 / 1 

Укупнп  95 62 14 15 2 3 2 5 6 4 12 6 3 3 

У прпцентима 61 38 48 52 40 60 29 71 60 40 67 33 50 50 

 

 

На ппдрушју ппщтине Нпва Варпщ делује вище јавних предузећа кпја су у саставу кпмпанија на 

нивпу Републике. 

 

 

Јавнп предузеће 

Брпј 

заппслених 

 

Укупнп 

м ж 

Дримскп-Лимске хидрпелектране 134 21 155 

Електрпдистрибуција Краљевп-ппгпн ЕД Нпва Варпщ 28 7 35 

АД Телекпм 10 0 10 

ПТТ сапбраћај Србије-јединица ппщтанске мреже Нпва 

Варпщ 

14 8 22 

,,Србијащуме“ Шумска управа Нпва Варпщ 27 6 33 

Укупнп: 213 42 255 

 

 

6.2. Образпваое 
 

Предшкплскп пбразпваое 

 

 У ппщтини Нпва Варпщ ппстпји једна устанпва за предщкплскп пбразпваое деце, 

дешији вртић ,,Паща и Натаща“ кпји ради пд 1980. гпдине и има капацитет за пријем 340 
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малищана. Вртић има мпгућнпст кпмплетнпг предщкплскпг пбразпваоа дп ппласка у пснпвну 

щкплу. Тренутнп у вртићу бправи 203 малищана, пд кпјих је 70 на шетвпрпшаспвнпм прпграму. 

Прпграм предщкплскпг пбразпваоа се прганизује и у сепским срединама, при пснпвним 

щкплама. 

 

 

 Брпј деце 

кприсника 

Према дужини дневнпг бправка Брпј деце 

кпја бправе 

бесплатнп 

Дп 5 шаспва 9-11 шаспва Прекп 11 

шаспва 

м ж м ж м ж м ж м Ж 

102 81 25 16 77 65 / / 10 12 

Укупнп    183 41 142 / 22 

 

 

Оснпвнп пбразпваое 

 

 

 На ппдрушју ппщтине Нпва Варпщ ппстпји 6 псмпгпдищоих щкпла, са укупнп 1.146 ђака. 

Оснпвне щкпле имају и издвпјена пдељеоа (13), са прекп 116 ђака. Депппулација ппщтине 

Нпва Варпщ, са смаоеоем брпја деце, дпвела је дп затвараоа ппјединих щкпла и премещтаое 

пснпваца из једних у друга насеља.   

 

 

 

Брпј ученика 

 

Назив пснпвне щкпле Местп  Укупан брпј 
ушеника 

Пп пплу  Истуренп пдељеое 

м ж Местп  Бр. Уш. 

ОШ ,,Живкп Љујић“ Нпва Варпщ   838 430 408 Дражевићи  8 

ОШ ,,Кнезпва Ращкпвића“ Бпжетићи         44 16 28 Штиткпвп  / 

Љеппјевићи  9 

ОШ ,,Мпмир Пуцаревић“ Акмашићи         59 32 27 Вилпви  2 

Дрманпвићи  1 

ОШ ,, Дпбрисав Дпбрица 
Рајић“ 

Гпроа Бистрица  27  14  13 Дпоа Бистрица 6 

 
Ощ ,,Гпјкп Друлпвић“ 

 
Радпиоа    

 
128 

 
73 

 
55 

Негбина  21 

Рутпщи  21 

Кпкин Брпд 14 

Драглица  3 

Ощ ,,Вук Стефанпвић 
Карачић“ 

 
Јасенпвп            

 
44 

 
23 

 
21 

Гпроа Бела Река 9 

Дпоа Бела Река 11 

Кућани  6 

 

 

Брпј наставнпг пспбља 
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Средое пбразпваое 

 

 Средое пбразпваое у ппщтини Нпва Варпщ се реализује крпз две средое щкпле 

(Гимназија и Технишка щлпла), кпје су смещтене у сампм граду Нпва Варпщ. 

 

 У Гимназији ,,Пивп Караматијевић“ пбразује се 234 ушеника, крпз друщтвенп-језишки и 

прирпднп-математишки смер. Објекат щкпле и оегпва ппремљенпст наставним средствима је 

на задпвпљавајућем нивпу. У Технишкпј щкпли се тренутнп пбразује 464 ушеника. Објекат щкпле 

је нпв, са дпбрп ппремљеним кабинетима за извпђеое практишне наставе. 

 

 

 

 

 

Брпј ученика 

Назив средое 

щкпле 

Укупан 

бр. 

ушеника 

Пп пплу Образпвани прпфил Бр. 

пдељеоа 

Бр. 

Уш. м ж 

Гим. ,,Пивп 

Караматијевић“ 

234 21 73 Друщтвенп-језишки 4 94 

42 98 Прирпднп-математишки 6 140 

 

 

Технишка 

щкпла 

 

 

 

230 

8 / Мех. Хидрпенергетских ппстр. 0,5 8 

9 3 Мех. Грејне и расхладне 

технике  

1 12 

55 25 Електрптехнишар рашунара  4 80 

Назив пснпвне щкпле Местп Директпр Укупан брпј 
наставника 

Пп пплу Истуренп пдељеое 

м ж м ж Местп Бр.наст. 

ОШ ,,Живкп Љујић“ Нпва Варпщ      5 1 / 57 11 46 Дражевићи 1 

ОШ ,,Кнезпва 
Ращкпвића“ 

Бпжетићи             
1 

 
16 

 
8 

 
8 

Штиткпвп / 

Љеппјевићи 1 

ОШ,,Мпмир 
Пуцаревић“ 

Акмашићи           
1 

  
19 

 
8 

 
11 

Вилпви 1 

Дрманпвићи 1 

ОШ ,, Дпбрисав 
  
Дпбрица Рајић“ 

Гпроа Бистрица  
1 

  
15 

 
4 

 
11 

Дпоа Бистрица  

 
 
Ощ,,Гпјкп Друлпвић“ 

 
 
Радпиоа            

 
 
 

 
 

1 

 
 

28 

 
 

10 

  
 
  18 

Негбина 6 

Рутпщи 2 

Кпкин Брпд 2 

Драглица 1 

 
Ощ ,,Вук Стефанпвић 
Карачић“ 

 
Јасенпвп             

  
 

1 

 
 

22 

 
 

9 

 
 

13 

Гпроа Бела 
Река 

2 

Дпоа Бела Река 3 

Кућани 3 
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6 / Аутпмеханишар 0,5 6 

20 6 Мащин.техн.мптпрних впзила 1 26 

19 58 Туристишки технишар 3 77 

3 18 Екпнпмски технишар 1 21 

183 281 Кпнпбар  21 464 

 

 Иакп је ситуација у пвим щкплама дпста дпбра у ппгледу реализације наставе, щкпле, 

ипак, не едукују за занимаоа актуелна у ппщтини. Из тих разлпга, пдређени брпј ушеника 

пдлази на средое и вище щкплпваое у друге градпве Србије. 

 

 Према брпју ушеника кпји ппхађају пдређене смерпве, мпже се закљушити да је највеће 

интереспваое за Гимназију, дпк су у Технишкпј щкпли најатрактивнији смерпви туристишки 

технишар и електрптехнишар рашунара. 

 

Брпј наставнпг пспбља 

 

Назив средое щкпле Директпр Укупан бр. наставника Пп пплу 

м ж м ж 

Гимн. „Пивп 

Караматијевић“  

1 0 28     12 16 

Технишка щкпла 1 0 37 19 18 

 

 

6.3.  Спцијална заштита 

 У перипду пд 2007. дп 2013. гпдине, брпј кприсника спцијалне защтите у Нпвпј Варпщи 

кпнстантнп се ппвећава. Сва пбележја ппщтине, пд демпграфских дп прекп привредних, кап и 

старпсна и пбразпвна структура станпвнищтва, неминпвнп су се рефлектпвали на кретаое 

кприсника у спцијалнпј защтити.   

 Прпблеми у лпкалнпј заједници кпји се пдражавају на ппвећан брпј кприсника у центру 

за спцијални рад су: 

- незаппсленпст; - виспк прпценат старијих и пдраслих, пбплелих и сирпмащних лица, - велики 

брпј пспба без здравствене защтите; - неразвијене услуге спцијалне защтите  кпје пмпгућавају 

ппбпљщаое квалитета живпта инвалидних пспба; - велики брпј психијаријских бплесника; - 

диспрпппрција пднпса смртнпсти и наталитета. 

 

Укупан брпј кприсника на активнпј евиденцији Центра за спцијални рад у 

2013.гпдини пп старпсти и пплу 

Кприсници 

пп узрасту 

мущки  ппл женски ппл укупнп 
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 Деца      (0-

17) 

113 94 207 

Млади      

(18-25) 

43 72 115 

Одрасли 

(26 - 64) 

365 304 669 

Старији(65 

и више) 

223 231 454 

 

УКУПНО 

 

744 

 

701 

 

1445 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан брпј кприсника у 2013.гпдини према пребивалищту, пп старпсним групама и 

пплу 

 

             Градскп              Сепскп  
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Старпсне 

групе 

М   Ж Укупнп М Ж Укупнп Ук.М. Ук.М. Укупнп 

Деца(0-17) 45 41 86 68 53 121 113 94 207 

Млади (18-

25) 

25 34 59 18 38 56 43 72 115 

Одрасли 

(26-64) 

191 135 326 174 169 343 365 304 669 

Старији 

(65и вище) 

92 102 194 131 129 260 223 231 454 

Укупнп 353 312 665 391 389 780 744 701 1445 

 

 Брпј кприсника Центра кпји се налазе на смещтају: 

- у српднишкпј ппрпдици 24 (млади-1, пдрасли -13, старији- 10) 

- ппрпдишни смещтај у другпј ппрпдици 1 (пдрасли -1)  

- дпмски смещтај 25 (млади - 1,  пдрасли-17, старији-7)  . 
 
 Брпј спцип-материјалнп угрпжених кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи у 
2013.гпдини: 
 
- нпвшана спцијална ппмпћ (млади 2, пдрасли 73, старији 43) 
- увећана нпвшана спцијална ппмпћ (млади 2, пдрасли 41, старији 43) 
- временски пгранишена нпвш.спциј. ппмпћ (пдрасли 29, старији 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупан брпј деце пп  узрасту и пплу на активнпј евиденцији Центра за спцијални рад 

у 2013. гпдини 

   

Узрасне групе М Ж Укупнп 
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0-2 7 9 16 

3-5 12 14 26 

6-14 57 30 87 

15-17 37 41 78 

Укупнп 113 94 207 

 

Укупан брпј пунплетних кприсника на активнпј евиденцији Центра у 2013.гпдини пп 

кприснишким групама и старпсти 

 

Кприсничке групе   Млади Одрасли Старији Укупнп 

Занемарена пспба и у 

ризику пд 

занемариваоа 

2 7 1 10 

ОСИ 10 90 111 211 

Оспба са друщтвенп 

неприхватљивим 

ппнащаоем  

/ 1 / 1 

Оспба са ппремећеним 

ппрпдишним пднпсима 

/ 12 / 12 

Оспбе кпје имају 

пптребу за дпмским 

смещтајем 

12 15 50 77 

Материјалнп угрпжене 

пспбе 

20 305 125 450 

Страни држављани и 

лица без држављ. у 

пптреби за 

спц.защтитпм 

/ 1 / 1 

Жртве тргпвине 

људима 

/ 1 / 1 

Остали 71 237 167 475 
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УКУПНО 115 669 454 1238 

 

 Укупан брпј пспба са инвалидитетпм кпја примају дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица 

је 144 (деца-3, млади-4, пдрасли -57, старији-80), а увећани дпдатак за ппмпћ и негу другпг 

лица 38 (деца -5, млади -6, пдрасли- 8 и старији 19).  

 Једна пд најпсетљивијих група у спцијалнпј защтити су жртве насиља. У 2013. гпдини 

евидентиранп је 13 пспба жртава насиља(све пспбе су женскпг ппла) и у пднпсу на 2012. гпдину 

дпщлп је дп ппраста( прпщле гпдине биле су  две жртве насиља). Кап дпминантна врста насиља  

билп је физишкп насиље кпјем је билп излпженп 7 пспба. 

6.5. Здравље 

 У нпвпварпщкпј ппщтини је неппвпљна ситуација у пбласти здравствене защтите жена, 

какп збпг разуђенпсти и удаљенпсти сепских ппдрушја, такп и збпг  оихпвпг углавнпм пскуднпг 

пбразпваоа и  неинфпрмисанпсти.  

 

 Мере за унапређеое здравља жена деле се на примарне и секундарне. Примарне се 

заснивају на пшуваоу здравља, смаоеоу фактпра ризика, прпмпције здравља и здравих 

стилпва живпта, едукације. Секундарне се заснивају на циљанпј дијагнпстици  ради ранпг 

пткриваоа бплести.  

 

 Структура заппсленпсти и удеп жена на рукпвпдећим функцијама у Дпму здравља Нпва 

Варпщ је следећа : пд укупнп 107 заппслених, 33 су мущкарци , а 74 жене. Директпр је 

мущкарац, щеф рашунпвпдства је мущкарац, a пд укупнп псам служби пднпснп прганизаципних 

јединица, једнак је брпј мущкараца и жена кпји пбављају функције щефпва пднпснп нашелника.

  

 

           У  Истуренпм пдељеоу Опщте бплнице Ужице у Нпвпј Варпщи заппслена су   укупнп  43 

радника медицинскпг и немедицинскпг пспбља, пд кпјих је 39 жена, а шетири су мущкарца.  

Жена пбавља  функцију управнице, а припаднице женскпг ппла пбављају и  функције 

нашелница  груднпг пднпснп интернпг пдељеоа. 

 

         Унапређеое здравља жена представља и једну пд знашајнијих пбласти у Лпкалнпм 

акципнпм плану за ппбпљщаоу пплпжаја жена и унапређеоу рпдне равнпправнпсти за 2014. у 

кпме је  аппстрпфиранп интезивираое активнпсти Савета за РР на ппљу превенције, ппсебнп 

када су у питаоу рак дпјке и грлића материце.  

          

 

       

6.6. Сппрт 

 Станпвнищтвп  Нпве Варпщи традиципналнп има псећај за бављеое сппртпм и 

рекреацијпм. Гепграфски услпви у кпјима је смещтена ппщтина пмпгућавају бављеое сппртпм 
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на птвпренпм тпкпм целе гпдине. 

 

 Ппследоих гпдина сталнп расте прпценат физишки неактивних младих људи кпји имају 

разлишите здравствене прпблеме у тпку телеснпг и психишкпг развпја (гпјазнпст, дефпрмације 

кишме, стппала и груднпг кпща, хрпнишна пбпљеоа и др.). Прпфеспри и наставници физишке 

културе мпрају да буду знатнп активнији и да ушеницима свакпдневнп указују на преднпсти 

бављеоа сппртпм, не самп врхунским, већ сппртпм кпји има за циљ правилан психп-физишки 

развпј, кап и дружеое, игру и забаву. У времену у кпме живимп (кап и у времену кпје дплази), 

ппжељна су физишки и сппртски активна деца и млади кап будући здрави и физишки активни 

пдрасли људи са снажним карактерпм, мпралним врлинама, развијеним навикама, наушени да 

се нпсе са стреспм и притисцима, задпвпљни спбпм, пптимистишни и успещни. 

 

 Ппстпјећи сппртски пбјекти на теритприји ппщтине углавнпм задпвпљавају пптребе 

деце и младих људи за бављеое сппртпм. Ситуација је јпщ  бпља пд  када је заврщена 

щкплскп-сппртска хала кпд Гимназије, кап и када се заврщила ски стаза са жишарпм, кпја са 

Златара впди у центар града и шија је укупна дужина пкп 1.000 метара. У циљу јпщ маспвнијег 

бављеоа младих сппртпм, пд велике важнпсти била би изградоа базена у сампм граду. 

 

 Такпђе, уређене сппртске терене за мале сппртпве имају и брпјне щкпле на сепскпм 

ппдрушју: Бистрица, Дражевићи, Радпиоа, Рутпщи, Јасенпвп. У плану је и изградоа птвпрених 

терена у Бпжетићима и Акмашићима. Кприснп би билп децу са сепскпг ппдрушја у већпј мери 

укљушити у прганизпване сппртске активнпсти у граду. 

 

 У пбласти физишкпг васпитаоа на теритприји ппщтине ради десетак прпфеспра и 

наставника физишке културе, али се пни вепма малп ангажују у сппрту мимп щкпле. 

 

У Нпвпј Варпщи ппстпји и ради десeтак сппртских клубпва у кпјима редпвнп тренира прекп 670 
деце и пмладине. Свпјим радпм се ппсебнп истишу рукпметни, фудбалски и кпщаркащки клуб, кап 
и планинарскп-смушарскп друщтвп.  
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Клуб Оснпван Брпј шланпва Брпј струшних 
радника 

Ранг такмишеоа 

Активни м ж 

Карате клуб 1988. 30 15 15 2 Савезнп 

Кпщаркащки  
Клуб  

1993. 103 103 / 2 -Прва регипнална лига  
група запад III   
-Квалитетна лига Србије   
I. - Регипнална лига  
 

Планинарскп 
смушарскп 
друщтвп 

1952. 65 43 22 5 Алпски куп 

Рукпметни   
Клуб 

1975. 85 85 / 3 II ранг  
I лига Србије  

Стпни тенис 2007. 30 30 / / Квалитетна лига Србије 

Фудалски   
клуб  

1921. 186 186 / 5 Зпнски-   
републишки 

Шахпвски  
клуб  

1969. 48 35 13 4 Прва лига Србије ж  
Лига цент.Срб.Запад 

Одбпјкащки   
клуб 

2006. 85  85 2 Регипнлна лига   
 

„Златарски 
вукпви“  

2004. 5 5 / / Рекреативнп 

Кик-бпкс  2012. 30 26 4 2 Републишки 

Свега   667 528 139 25 У пквиру СД Златар 

 

 

      

 

6.7. Инфпрмисаое 

 

 У ппщтини Нпва Варпщ жене шине већину међу заппсленима у лпкалним медијима. У 

нпвпварпщкпм листу „Златарске нпвпсти“, пд шетвпрп уппсленика, три су припаднице женскпг 

ппла, дпк у јединпм електрпнскпм медију, „Радип Златару “, пд двпје заппслених, пбе  су жене. 

Функције директпра и главнпг и пдгпвпрнпг уредника у пба медија пбављају жене, кпје  

предоаше и када је у питаоу структура нпвинарскпг и впдитељскпг кадра.  

         Иакп су у лпкалним медијима жене те кпје креирају уређивашку кпнцепцију, теме кпје се 

баве афирмацијпм и прпблемима женске пппулације на ппдрушју златарскпг краја, дп сада су 

биле недпвпљнп  заступљене, какп збпг слабе шитанпсти шланака и рубрика на пве теме, такп и 

збпг слабпг ушещћа жена у гптпвп свим пбластима живпта, кап и оихпве незаинтереспванпсти 

и страха да, збпг евентуалне псуде јавнпсти, прпгпвпре п свпјим прпблемима на ппљу 

прпфесипналнпг и лишнпг ангажмана. Обрађиваое тема кпје се стриктнп пднпсе на женску 

пппулацију, свпди се углавнпм на оихпве активнпсти у пквиру малпбрпјних удружеоа и 

невладиних прганизација, ппстизаоа запажених резултата и псвајаоа признаоа пд стране 
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државе и лпкалне сампуправе, а сппрадишнп се на ступцима щтампе жене нађу и када се 

институције, углавнпм у пквиру ппднпщеоа гпдищоих или месешних извещтаја, пгласе пп 

питаоима насиља у ппрпдици и кривишних дела ппшиоених над женама и децпм.  

           Чланице ппщтинскпг Савета за рпдну равнпправнпст у прптеклих гпдину дана 

инсистирале су на већпј заступљенпсти жена у медијима и тп пре свега активним укљушиваоем 

лпкалних нпвина „Златарских нпвпсти“ , кпје су на свпјим страницама пбјављивале детаљне 

извещтаје п свим активнпсти пвпг ппщтинскпг тела, ппшевщи пд пбласти спцијалне защтите, 

прекп пбразпваоа и здравства, дп пппуларизације женске мреже и невладинпг сектпра. Исти 

прпстпр за пвај сергмен инфпрмисаоа успупилп је и Радип „Златар“. Са пракспм знашајније 

заспупљенпсти у медијима, какп лпкалним такп и дневним, Савет за РР наставиће и тпкпм 

2014.  

 

6.8. Култура  

 

 У устанпвама културе у ппщтини Нпва Варпщ, пд укупнп 12 сталнп заппслених, пет је 

припадница женскпг ппла. У Дпму културе „Јпван Тпмић“ , пд псам заппслених, једна је жена, 

дпк у градскпј Библиптеци „Јпван Тпмић“, жене шине већину – od шетири радника, три су 

припаднице женскпг ппла.  

 

 У нпвпварпщкпм Дпму културе, жена је раднп ангажпвана на административним  и 

благајнишким ппслпвима, дпк су мущкарци ти кпји се налазе на функцијама директпра, 

уметнишкпг рукпвпдипца и уредника прпграма. Ситуација је ппвпљнија пп жене у матишнпј 

Библиптеци, на шијем се шелу налази жена, а припаднице женскпг ппла дпминирају у 

пбављаоу ппслпва коижнишара и библиптекара. 

 

 У ппследоих десетак гпдина, уприлишенп је свега некпликп културних садржаја кпје се 

баве прпмпцијпм разлишитих видпва стваралащтва кпд жена. Углавнпм је реш п 

представљаоима коига и збирки песама, и тп малпбрпјних дпмаћих песникиоа и 

публицисткиоа. Окпсницу културних прпграма у 2013. гпдини шинилп је 22 филмске прпјекције, 

11 ппзприщних представа, 7 кпнцерата нпвпварпщкпг фплклпрнпг ансамбла, кпнцерти 

тамбуращкпг пркестра, 8 разлишитих музишких прпграма, 7 излпжби слика (пд кпјих је једна 

излпжба сампсталне академске сликарке). Прпгрампм рада Дпма културе у 2014. гпдини 

предвиђен је слишан културнп - уметнишки садржај у нащпј ппщтини кап у претхпднпј гпдини.  

 

 

 

 

 

7. Институције и актери релевантни за тему рпдне 
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равнпправнпсти  

 

- Савет за рпдну равнпправнпст ппщтине Нпва Варпщ 

- Опщтинска управа  

- Центар за спцијални рад 

- Дпм здравља 

- Министарствп унутращоих ппслпва, Пплицијска станица у Нпвпј Варпщи 

- Оснпвне и средое щкпле, предщкплска устанпва 

- Републишки фпнд за пензијскп и инвалидскп псигураое, филијала Ужице 

- Наципнална служба заппщљаваоа, филијала Пријеппље 

- Јавна предузећа 

- Лпкални сппртски клубпви 

- Канцеларија за младе 

- Лпкалне нпвине ( Златарске нпвпсти ) 

- Лпкална радип станица ( Радип Златар ) 
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Стратещки циљ I Ппдизаое капацитета лпкалне сампуправе за бављеое питаоима рпдне равнпправнпсти 

Специфишни циљ 

 

1. Усппстављаое 

правнпг пквира за 

рад Савета за РР 

Активнпсти 

 

1.1. Усвајаоа ЛАП-а за 

2014.гпдину 

1.1.1. Захтев Савета 

ппщтинскпм Већу 

1.1.2. Захтев Савета 

Скупщтини ппщтине 

1.1.3. Обавещтеое СКГО, 

Управи за рпдну 

равнпправнпст 

Одгпвпрна 

институција 

 

Савет за РР, 

председник 

Опщтинскпг већа, 

Скупщтина ппщтине 

 

Временски рпк 

 

Први квартал 2014 

(јануар-март) 

Индикатпр успеха 

 

Израђен Лпкални акципни 

план, закљушак Опщтинскпг 

већа, пдлука Скупщтине 

ппщтине 

Бучет 

  

Предвиђен у 

ппщтинскпм бучету 

за 
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2. Јачаое 

капацитета 

лпкалних 

институција 

ппдизаоем свести 

и знаоа п РР у 

пплитичкпм и 

јавнпм живпту 

2.1. Развијаое система 

праћеоа, прикупљаое и 

пбрада ппдатака п 

заступљенпсти жена на 

местима пдлушиваоа 

2.2. Организпваое 

едукативних прпграма п РР 

за заппслене у државнпј 

управи и јавним службама 

 

 

 

Савет за рпдну 

равнпправнпст, 

лпкална сампуправа 

и све заинтереспване 

лпкалне институције 

и службе 

 

Други и трећи квартал 

2014 (април-септембар) 

Списак шланпва и шланица 

кпји су прпщли пбуку 

(активнпст ће бити успещна 

акп сви прпђу макар једну 

пбуку) 
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Стратещки циљ II Ппбпљшаое екпнпмскпг пплпжаја жена и пствариваое РР  

Специфишни циљ 

 

3. Ппдстицаое 

заппшљаваоа, 

женскпг 

предузетнишва и 

сампзаппшљавао

а 

Активнпсти 

3.1. Праћеое разлишитих 

прпграма за ппдстицаое 

женскпг предузетнищтва и 

свих пблика 

сампзаппщљаваоа 

3.1.1. Кпнкурисати кпд ЕУ 

фпндпва за прпјекте кпји 

ппдтишу женскп 

предузетнищтвп 

Одгпвпрна 

институција 

Савет за РР, 

Лпкална 

сампуправа, 

Канцеларија за 

лпкалнп-

екпнпмски 

развпј, 

Удружеоа 

грађана 

Временски рпк 

 

Трећи и шетврти 

квартал 2014 (јул -

децембар) 

Индикатпр успеха 

 

Реализпван бар 1 

прпјекат на тему 

женскпг 

предузетнищтва и 

сампзаппщљаваоа 

Бучет 

 

 

Средства ппщтине и 

дпнатпрска 

средства 

 

4. Јачаое 

капацитета свих 

актера у 

привреди и 

друштву за 

птклаоаое рпдне 

дискриминације 

и бпље 

кпришћеое 

женских ресурса 

4.1. Праћеое евиденције п 

заппсл. и незаппсленим  

женама, п власнищтву 

импвине(некретнине, 

ппљпп.земљищте) 

4.2. Екпнпмскп 

пписмеоаваое жена са 

урбанпг и руралнпг 

ппдрушја крпз разне пбуке 

и радипнице 

 

Савет за РР, 

Лпкална 

сампуправа, 

Канцеларија за 

лпкалнп-

екпнпмски 

развпј, 

Удружеоа 

грађана 

 

Трећи и шетврти 

квартал 2014. (јул-

децембар) 

 

Реализпван бар 1 

прпјекат 

 

Средства ппщтине и 

дпнатпрска 

средства 
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Стратещки циљ III Ппбпљшаое здравља жена 

Специфишни циљ 

5. Обезбеђиваое 

дпступнпсти 

квалитетне 

здравствене 

заштите жена, 

ппсебнп из 

дискриминисаних 

група 

Активнпсти 

5.1. Јавна кампаоа п 

знашају превентивних 

прегледа 

5.1.1. Бесплатни 

ултразвушни прегледи 

дпјки за незаппслене 

сампхране мајке 

Одгпвпрна 

институција 

Савет за РР, 

Лпкална 

сампуправа, 

Дпм здравља, 

лпкални медији 

Временски рпк 

 

Први квартал 2014 

(јануар -март) 

Индикатпр успеха 

 

Текстпви у лпкалним 

нпвинама, плакати, 

флајери, списак 

сампхраних мајки кпје 

су пбавиле преглед 

Бучет 

 

 

Средства ппщтине и 

дпнатпрска 

средства 

 

6. Унапређиваое 

репрпдуктивнпг 

здравља жена 

6.1. Јавна трибина п 

знашају превенције рака 

дпјке и грлића материце 

 

Савет за РР, 

Лпкална 

сампуправа, 

Дпм здравља, 

лпкални медији 

 

 

Први квартал 2014 

(јануар -март) 

 

Фптпграфије са 

трибине, пппуоени 

упитници ушесница са 

трибине 

 

Средства ппщтине 

и дпнатпрска 

средства 
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Специфишни циљ 

7. Афирмација 

жена и женскпг 

стваралаштва 

Активнпсти 

7.1 Објављиваое 

једнпг нпвинскпг 

шланка у лпкалнпј 

щтампи какп би се 

афирмисале 

успещне 

Нпвпварпщанке  

Одгпвпрна 

институција 

Савет за рпдну 

равнпправнпст, 

лпкални медији 

Временски 

рпк 

Кпнтинуиранп 

2014. 

Индикатпр успеха 

Објављен макар 

један квалитетан 

шланак п женскпм 

стваралащтву у 

лпкалним 

медијима 

Бучет 

 

Није пптребан  

8. Усппстављаое 

рпдне једнакпсти 

и уклаоаое 

рпдних 

стерептипа из 

медија 

8.1 Афирмисаое 

свих лпкалних 

медија да 

примеоују кпдексе 

РР крпз пбуке, 

радипнице 

6.2 Ппстављаое 

инфпрмација п раду 

Савета за РР на 

Интернет 

презентацији 

Опщтине Н.Варпщ 

 

Савет за рпдну 

равнпправнпст, 

лпкални медији 

 Кпнтинуиранп 

тпкпм 2013. 

Шест текстпва на 

Интернет 

презентацији 

ппщтине Нпва 

Варпщ, текстпви у 

лпкалним 

нпвинама, бар 

једна радипница 

 

Није пптребан 
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9. Дпсадашое активнпсти на ппљу рпдне равнпправнпсти 

  Aктивнпсти Савета за рпдну равнпправнпст тпкпм 2013.гпдине кпје су за циљ имале унапређеое рпдне равнпправнпсти су следеће : 

 - Скупщтина ппщтине Нпва Варпщ дпнела је рещеое п избпру шланпва Савета за рпдну равнпправнпст 

 - Скупщтина ппщтине усвпјила је Лпкални акципни план за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређеое рпдне равнпправнпсти у Опщтини 

Нпва Варпщ 

 - СО усвпјила је је и Еврппску ппвељу п рпднпј равнпправнпсти на лпкалнпм нивпу 

 - Реализпван је прпјекат "Превенција и сузбијаое насиља над женама и жртвама насиља кпји су финансирали ЕУ и Влада Швајцарске прекп 

Прпграма еврппскпг парнерства са ппщтинама - ЕУ Прпгрес" у перипду пд 6 месеци (јун-нпвембар 2013.гпдине) 

 - Заппшета је реализација прпјекта " Превенција рака дпјке и грлића материце" кпји финансирају ЕУ и Влада Швајцарске прекп Прпграма 

еврппскпг парнерства са ппщтинама - ЕУ Прпгрес" 

- Чланице Савета за РР присуствпвале су састанку у Палати Србије у Бепграду у циљу мпнитпринга стаоа у пбласти рпдне равнпправнпсти 
на лпкалнпм нивпу 

  - Чланице Савета биле су ушеснице у Нищу на семинару за представнице механизама за пствариваое рпдне равнпправнпсти на лпкалнпм 

нивпу "Рпдна анализа - кпрак ка Gender mainstreaming-u" 
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Списак учесница у прпцесу израде ЛАП-а 

 

1. Данијела Тппалпвић, кппрдинатпр 

2. Рпзита Ппппвић, нпвинар 

3. Бранка Рвпвић, заппслена у Центру за спцијални рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списак кпнсултпваних актера у прпцесу израде 

ЛАП-а 

-      Опщтинска управа  

- Центар за спцијални рад 

- Дпм здравља 

- Министарствп унутращоих ппслпва, Пплицијска станица у 

Нпвпј Варпщи 

- Оснпвне и средое щкпле, предщкплска устанпва 

- Републишки фпнд за пензијскп и инвалидскп псигураое, 

филијала Ужице 

- Наципнална служба заппщљаваоа, филијала Пријеппље 

- Јавна предузећа 

- Лпкални сппртски клубпви 

- Канцеларија за младе 

- Републишки завпд за статистику 
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