
ПЛАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОСНОВНОГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ 
 

Главна област Циљ Мере Одговорност за 
спровођење мере 

Очекивани 
резултати Индикатори 2022 2023 2024 2025 2026 

Успостављање 
културе родне 

равноправности  
 

Успостављање  
институционог 
оквира подршке 
родној 
равноправности 

Што ефикаснија 
примена начела 
радоне 
равноправности 

Судска управа на 
челу са 
председником 
суда 

Стална  и 
ефикасна примена  
начела родне 
равноправности у 
свим  
активностима 
Основног суда у 
Смедереву,  
евалуација стања, 
надзор и 
прикупљање 
података,  акти 
усклађени са 
важећим 
прописима 

Донет службени 
акт  

х     

Успостављање  
институционог 
оквира подршке 
родној 
равноправности  

Именовање лица 
задуженог за родну 
равноправност  

Председник суда Редовно 
информисање о 
поштовању родне 
равноправности 

Донет службени 
акт / одлука о 

именовању лица 
задуженог за 

родну 
равноправност  

х     

Креирање  
институционалног  
система подршке 
родне 
равноправности  

Прикупљање 
релевантних 
података о 
остваривању родне 
равноправности и 
њихово 
достављање 
надлежним 
институцијама 

Судска управа на 
челу са 
председником 
суда 

Годишњи извештај 
о родној 
равноправности 
Основног суда у 
Смедереву 
достављен 
надлежним 
институцијама 

Подаци  о родној 
равноправности 

који се 
прикупљају за 

извештај за 
релевантне  

државне 
институције  

х х х х х 

Креирање  
институционог 
система подршке 
родној 
равноправности  

Промовисање  
родне 
равноправности у 
органима 
управљања и 
надзора 

Судска управа  Унапређење 
уравнотежене  
заступљености 
жена и мушкараца 
на руководећим 
местима у суду  

Статистичка 
анализа  родне 

равноправности на 
руководећим 

местима у суду  

 х х х х 

Едукација  и  
промоција  родне 

Стална едукација  и 
саветовање 

Председник суда, 
судска управа и  

Развијена свест и 
знање запослених 

Број спроведених 
анеката/обука,  х х х х 



равноправности  у 
пракси 

запослених у циљу 
подстицања родне 
равноправност, 
превеције и 
заштите од 
дискриминације  

лице одговорно 
за  родну 
равноправност 

о значају  родно 
осетљивих питања 
и метода  
решавања  
проблема  

семинара за 
запослене и број 

полазника 

Спречавање родно 
заснованог насиља  

Поштовање  Закона 
о родној 
равноправности  

Председник суда, 
судска управа и 
лице одговорно 
за родну 
равноправност  

Заштита људског 
достојанства  и 
личног 
интигритета свих 
запослених у 
Основном суду у 
Смедереву  

Донет службени 
акт 

 х х х х 

Запослени и развој  
каријере, односно  
напредовање 
истих као 
државних 
службеника  

Усклађшивање 
пословне каријере, 
односно напредовања 
и приватног живота  

Омогућавање 
једнаког права 
припадницима свих 
родних група да 
користе одсуство 
са рада ради неге 
детета, одобравање 
рада од куће у 
посебним 
породичним или 
општим  
околностима  

Председник суда, 
судска управа и 
лице одговорно 
за родну 
равноправност 

Подједнако 
учешће  свих 
родних група  у 
укупном броју  
запослених на 
одсуству са рада 
ради неге детета и 
одобравања рада 
од куће у 
посебним 
породичним или 
општим 
околностима, без 
последица по 
професионалну 
каријеру, односно 
напредовање  

Подаци за 
извештај  за 
релевантне 

државне 
институције; 

доношење 
службеног акта о 
одобравању рада  

од куће у 
посебним 

породичним  или 
општим 

околностима  

 х х х х 

 
 
              ПРЕДСЕДНИК СУДА 
                  ДРАГАН РОГАН  


