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Извештај о пословању Завода за равноправност за 2013. годину

УВОДНИ ДЕО
Завод за равноправност полова је покрајинска институција основана одлуком Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине 2004. године у циљу спровођења начела равноправости полова,
унапређења политике једнаких могућности, развоја стручног рада и праћења стања у области
родне равноправности у АП Војводини, а у складу са ратификованим и потврђеним
међународним уговорима и конвенцијама. Доношењем одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2013. годину на седници 28.12.2012. године («Сл. лист АПВ», број 39/2012) и одлуке
о ребалансу буџета АПВ на седници 3.07.2013. («Сл. лист АПВ», број 26/2013) обезбеђена су
средства за финансирање Завода.
Делатност Завода је одређена чланом 5 Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
равноправност полова («Службени лист АП Војводине», број 14/2004).
Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, овом Одлуком и статутом.
Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.
Завод може у складу са Статутом обављати и друге делатности за које је регистрован, уз
сагласност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
Завод може образовати радна тела ради обављања појединих послова из своје
надлежности у складу са прописима (радне групе, комисије и др.). За обављање појединих
стручних послова из своје надлежности Завод може ангажовати друга правна и физичка лица.
Завод активно учествује у спровођењу политике покрајинског органа надлежног за област
равноправности полова.
Завод је основан као стручно владино тело у циљу ефикаснијег спровођења мониторинга у
области родне равноправности и стварања препорука за интеграцију родне перспективе у све
политике, мере, акције и програме које покрајинска влада доноси и спроводи.
Органи управљања Завода су: директорка, Управни одбор и Надзорни одбор које именује
Скупштина АП Војводине на период од четири године.
На седници Скупштине АП Војводине одржане 15.05.2007. године за директорку Завода
именована је Весна Шијачки, професорка књижевности из Руме.
На седници Скупштине АПВ одржаној 6. јуна 2011. године, донета је Одлука о именовању
директора/ке Покрајинског завода за равноправност полова и тада је Весни Шијачки почео да
тече други мандат директорке Завода.
Управни одбор Завода има oсам чланова/ица, а Надзорни одбор три чланице.
Управни одбор Завода:
Председница:
Жаклина Јацишин, дипл. инжењерка агроекономије
Чланови/ице:
Весна Теодосијевић, проф. српског језика за мађарска одељења
Розалија Нађ, преводитељка
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Шандор Шереш, аутомеханичар
Анита Њилаш-Леонов, дипл. инжењерка за заштиту животне средине
Гордана Вуловић, професорка српског језика и књижевности
Катарина Крајновић, проф. српског језика и књижевности
Вера Новковић, професорка српског језика и књижевности
Надзорни одбор Завода:
Председница:
Ливиа Сабо-Корпонаи, дипломирана економисткиња
Чланице:
Гордана Николић, магистаркa интердисциплинарних наука
Владислава Игић, дипломирана правница
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ ЗАВОДА У 2013. ГОДИНИ
АКТИВНОСТ 1: СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА

Образложено у Финансијском извештају о приходима и расходима у 2013. години.
АКТИВНОСТ 2: ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

2.1. РОДНЕ ПОЛИТИКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
2.1.1 Ка унапређењу услуга за жене на локалном нивоу – Изградња модела сарадње тела за родну
равноправност и организација цивилног друштва у општинама и градовима АПВ.
У складу са резултатима Истраживања о капацитетима локалних самоуправа за унапређење политике
родне равноправности из 2011. године1, и на основу дугогодишњег искуства у раду са локалним
механизмима за равноправност полова и пружених обука, Завод за равноправност полова (ЗРП) и Центар
за подршку женама (ЦПЖ) из Кикинде реализовали су у 2013. години пројекат „Ка унапређењу услуга за
жене на локалном нивоу – изградња модела сарадње тела за родну равноправност и организација
цивилног друштва у општинама и градовима АПВ“.
Циљ пројекта је да својим активностима подстакне примену Закона о равноправности полова, посебно
оног његовог дела који се односи на изричите обавеза јединица локалне самоуправе.
За реализацију пројекта изабрано је 5 напредних2 општина: Кикинда, Зрењанин, Бачки Петровац, Сомбор
и Рума. Главни циљ пројекта је увођење ефикаснијег модела сарадње механизама за равноправност
полова (Комисија, Савета, лица задужених за родну равноправност) и организација цивилног друштва
(ОЦД) у успостављању социјалних и других услуга које значајно утичу на квалитет живота жена у њиховим
општинама/градовима, посебно оних из рањивих група - Ромкиња, дугорочно незапослених, жена са
искуством породичног или партнерског насиља, жена са села и других.
Активности у пројекту обухватиле су:
1. Едукацију и менторски рад са 35 учесника/ца из пет наведених општина/градова Војводине
2. Прикупљање и анализу података о постојећим социјалним и другим услугама, задовољству корисница
квалитетом и доступношћу тих услуга, са циљем да се постојеће услуге унапреде, а оне које недостају
уведу у општинама/градовим обухваћеним пројектом
3. Организовање консултативног процеса и изградња модела дугорочне сарадње тела за родну
равноправност и ОЦД у општинама/градовим обухваћеним пројектом
4. Јавну презентацију остварених резултата.

1

Истраживање, које су спровели ЦПЖ и ЗРП, идентификовало је неколико узрока/проблема који су утицали на постигнуће у
општинама и градовима: мањак знања из ове области - како код запослених у општинским управама, доносилаца одлука на
локалном нивоу, тако и код чланова/ица локалних тела за родну равноправност, недовољна повезаност са организацијама
цивилног друштва усмереним на рад у овој области у локалним заједницама и неразвијени алати и методе за увођење стандарда.
2
Напредне општине издвојене су по критеријуму остварених резултата рада Комисија/Савета за равноправност полова у АПВ.
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Пројекат је у 2013. години реализован у делу прве две набројане активности. Трећа и четврта активност ће
се реализовати до краја фебруара 2014. године, када ће бити објављени резултати и препоруке за израду
адекватних мера.

2.1.2 Семинар „Родна равноправност у нашој општини“
На иницијативу новооснованог Савета за равноправност полова општине Беочин одржан је тренингсеминар „Родна равноправност у нашој општини“ за чланове и чланице Савета.
Једнодневни тренинг одржан је 14. јуна 2013. године, a семинар је водио тренерски тим: Драган Божанић
и Маја Бранковић-Ђундић, сарадници Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова.
Циљ семинара је охрабрити актере/ке у општинама да се интензивније баве политиком једнаких
могућности, објаснити зашто је родна равноправност политичко питање, и на који начин локалне
самоуправе могу да унапреде положај жена и мушкараца у својој локалној заједници.
2.2. ИНФОРМАТИЧЕ ОБУКЕ ЗА ЖЕНЕ НА СЕЛУ У ВОЈВОДИНИ
Имајући у виду резултате Истраживања о положају жена у Војводини и њихову веома изражену
артикулисану потребу за додатним обукама, образовањем и информацијама, Завод за равноправност
полова је у 2013. години расписао Конкурс о додели бесповратних средстава локалним самоуправама на
територији АПВ за финансирање пројеката у области информатичке обуке за жене на селу.
Износ бесповратних средстава у укупном износу од 1.300.000,00 динара добило је 13 општина: Врбас,
Оџаци, Кањижа, Сечањ, Бачки Петровац, Алибунар, Жабаљ, Рума, Житиште, Бачка Топола, Ковачица,
Темерин и град Суботица. На основу пројектне документације које су општине доставиле, информатичку
обуку је завршило 500 жена из 43 војвођанска села из 13 општина у АПВ.
Циљ финансирања овакве врсте обука за жене на селу је унапређење положаја жена на селу и подизање
њихових предузетничких капацитета за активно учествовање на тржишту рада. Истовремено овакви
програми интензивније укључују локалне самоуправе у процес унапређења политике једнаких
могућности.
Потписивање уговора са представницима/цама 13 локалних самоуправа одржано је 11. октобра 2013.
године у Влади АП Војводине.
Програм је реализован у сарадњи са локалним самоуправама у АП Војводини уз подршку Покрајинског
секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова Владе АП Војводине.
2.3 ПОСЛОВНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ ЖИВЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
Завод за равноправност полова конкурисао је 2012. године за донаторски ИПА програм прекограничне
сарадње Мађарска - Србија са пројектом «Пословно повезивање жена које живе у руралним
подручјима» и то је први одобрени пројекат у области равноправности полова у оквиру ИПА програма.
Носилац пројекта је Гаранцијски фонд АП Војводине, а партнери у програму су Завод за равноправност
полова АП Војводине и Асоцијација за повећање запослености Бач-Кишкун регије.
Укупна вредност донаторског програма је 81.035,00 ЕУР, а вредност пројектних активности Завода за
равноправност полова је 18.620 еура.
Пројекат је званично почео 1. марта 2013. године; две фазе су реализоване до октобра 2013, трећи квартал
се завршава 28. фебруара 2014. године. Активности пројекта и циљне групе обухватиле су Бачку, средњи и
северни Банат, Чонград и Бач-Кишкун.
Пројекат, активности и пројектни тим представљени су на конференцији за медије 19. јуна 2013. године у
Скупштини АП Војводине у Новом Саду.
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Конференцију је у име Владе АПВ свечано отворио покрајински секретар за привреду, запошљавање и
равноправност полова Мирослав Васин, а о активностима и програмима подршке сеоским женама и
предузетницама са обе стране границе, као и о специфичним активностима у оквиру самог пројекта,
говорили су Горан Васић, директор Гаранцијског фонда АПВ, Весна Шијачки, директорка Завода за
равноправност полова, Иштван Тот, директор Савеза незапослених особа Бач-Кишкун жупаније и
координаторка пројекта Драгана Тодоровић.
Пројекат је покренут са идејом да се сеоским женама пружи институционална подршка за економско
оснаживање, а циљ је успоставити сарадњу између предузетница из руралних подручја, као и унапредити
пословне прилике за незапослене жене у српско-мађарском пограничном региону.
У првој фази пројекта обављено је компаративно истраживање и анализа, користећи се квалитативним
методама полуструктуираних дубинских интервјуа и фокус групама, као и квантитативно анкетно
прикупљање података. Истраживање је обухватило 215 сеоских жена из 42 села Бачке, Северног и
Средњег Баната. Квалитативни део истраживања је спроведен и на подручју Републике Мађарске
(жупаније Чонград и Бач-Кишкун), у којем је учествовало 40 сеоских жена.
Испитанице су биле подељене у две главне групе, жене предузетнице и незапослене жене, при чему је
20% жена било из посебно рањивих група, укључујући Ромкиње, жене са инвалидитетом и самохране
мајке. Истраживање је имало за циљ да испита потребе, капацитете, искуства и ставове сеоских жена у
областима предузетништва, запошљавања и континуираног образовања, како би се добијени подаци
искористили за дизајнирање програма обуке у оквиру пројекта, из области коришћења информационих
технологија и унапређења вештина управљања.
Друга фаза пројекта обухватила је организовање обуке у Међународном истраживачком центру у Белом
Блату, у два модула:


Први ниво обуке који је одржан од 5. до 10. новембра 2013. године окупио је 50 сеоских жена из
30 различитих села у Војводини. Активности су биле усмерене на коришћење информационокомуникационих технологија за умрежавање и за маркетиншке активности, са посебном пажњом
на коришћење интернета за тражење информација, могућих пословних прилика и партнерстава.
Након обуке, учеснице обуке определиле су се за групе по делатностима (агротуризам и
етнотуризам, јагодарство, дизајн ентеријера и намештаја, пчеларство, кинологија, органско
повртарство, прерада трске, израда сувенира, производња здраве хране) у оквиру којих ће
развијати своје послвне идеје.



Други ниво обуке одржан је у периоду од 26. до 1. децембра 2013. године и он је био усмерен на
коришћење друштвених мрежа за развој пословања и вештина управљања, са циљем да
унапреди менаџерске вештине жена из руралних подручја у области продаје, маркетинга,
књиговодства и прављења бизнис планова.

Увиђајући значај додатног образовања и поштујући принципе целоживотног учења, обуке су имале за циљ
повећање знања и вештина сеоских жена, имајући у виду да су истраживања показала да више од 80%
сеоских жена након формалног образовања, нису имале прилику да учествују у додатним усавршавањима.
У оквиру Пројекта сачињена је свеобухватна База података пословних жена, тројезични wеб портал
(www.ruralwomеn.info) са циљем размене пословних идеја предузетница и примера добре праксе.
2.4 ПРОГРАМ „ОРГАНСКА ХРАНА – ШАНСА ЗА СВЕ“
У оквиру настојања да се побољша положај жена у руралним срединама у АП Војводини, а ценећи
претходна искуства о заинтересованости сеоских жена за органску производњу, у 2103. години реализован
је програм „Органска храна – шанса за све“.
Овај едукативни програм реализовали су Завод за равноправност полова, Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова и Зелена мрежа Војводине уз подршку Покрајинског
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секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Програм је намењен женама на селу у
Војводини са циљем њиховог економског оснаживања, а имајући у виду традиционално бављење жена
баштованством и њихову бригу о квалитету хране и исхрани породице.

У периоду од 4. марта до 11. децембра 2013. године одржано је 21 промотивних трибина (у
насељима/општинама Турија, Инђија, Добринци, Кукујевци, Радинци, Бачки Моноштор, Банатско
Аранђелово, Шајкаш, Радичевић, Ада, Уздин, Арадац, Селенча, Српски Итебеј, Маглић, Остојићево, Апатин,
Торак, Лалић, Ратково) за представнице/ке из 30 општина. Присуствовало је преко 700 жена и мушкараца
из 90 села.
На трибинама су учествовали представници Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Завода за равноправност полова, представници Зелене Мреже Војводине, као и
стручњакиње и стручњаци у области органске пољопривреде.
Стручни део трибина водиле су чланице Радне групе проф. др Бранка Лазић, Јелена Савић, мастер
екологије, Санда Кљештановић дипл. инжењерка и Сабадош Владимир, мастер, са сарадницима.
Трибине су обухватиле стручну едукацију о еколошким и агрономским основама органске пољопривреде,
о могућностима које пружа органска производња, а илустровано начином производње у био-башти као
суштинском органском пољопривредно-еколошком систему, са посебним освртом на производњу
квалитетних намирница за сопствене потребе и за тржиште. На трибинама су такође представљени
актуелни програми Завода за равноправност полова и конкурси Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова, који за циљ имају унапређење положаја жена у руралним
срединама у АП Војводини. Трибине су организоване у сарадњи са удружењима сеоских жена и
еколошким организацијама.
АКТИВНОСТ 3
ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ

3.1. МАНИФЕСТАЦИЈА НОЋ МУЗЕЈА
У оквиру X националне манифестације Ноћ музеја, одржанe 18. маја 2013. у Новом Саду, Завод за
равноправност полова АП Војводине представио се «Изложбом лутака женских сеоских удружења из
Војводине“ које креирају, израђују и чувају жене на селу. Програм је организован у холу зграде Владе АПВ
од 18 до 2 часа после поноћи.
Изложба је представила колекције крпених и порцеланских лутака, лутака у народној ношњи и лутке од
љуштике из фундуса 26 женских сеоских удружења из општина и насеља Бачки Петровац, Кисач, Врдник,
Бајша, Владимировац, Бач, Падина, Бачки Моноштор, Голубинци, Гложан, Зрењанин и Ратково.
Према званичном извештају организатора манифестације програм Завода за равноправност полова
видело је 4000 посетилаца што је доказ заинтересованости шире и стручне јавности за војвођанску
културну баштину, старе занате и друштвену групу жена на селу.
3.2. ИЗЛОЖБА СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ
Поводом обележавања Међународног дана сеоских жена (15. октобра) у Кикинди је на Градском тргу 21.
септембра 2013. године одржана V јубиларна сајамска Изложба стваралаштва сеоских жена у Војводини.
Изложба је одржана у организацији Завода за равноправност полова, Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине Кикинда.
Манифестацији су претходили програми који су осмишљени у контексту политике охрабривања жена да
покрену сопствени посао и економски се оснаже:
19. септембра: Радионица о значају и могућностима регистровања пансиона
20. септембра: Моја башта, изложба органских производа воћа и поврћа
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У централном делу манифестације, у оквиру „Сајма стваралаштва сеоских жена у Војводини“ учествовало
је 185 удружења сеоских жена (око 2000 жена) из 40 општина и градова АПВ представљајући на својим
штандовима рукотворине које чувају као културно наслеђе, а затим производе старих заната, сувенире,
колаче и све оне производе за које сматрају да могу бити пожељни за посетиоце сајма.
Први пут је организован и осмишљен Нови штанд – Сувенир „Мојих руку дело“, односно програм
манифестације на коме су били изложени производи као кандидати са сувенир манифестације. По један
производ по избору женског сеоског удружења, а посетиоци Сајма су гласали убацујући глас у гласачку
кутију. Наша идеја је наишла на добар одзив, 137 удружења је кандидовало проивод као могући сувенир,
највише гласова припало је полици са зимницом, тј. Удружењу повртара и прерађивача из Владимировца,
затим Удружењу жена „Падина“ за лутку од кукурузовине и Словачком удружењу жена „Љуба“ из
општине Шид за осликане тикве.
Ове године је први пут такође организован Форум за прекограничну сарадњу сеоских жена са циљем да
повеже учеснице Сајма женског стваралаштва са корисницама пројекта „Пословно повезивање жена које
живе у руралним подручјима“ који се реализује у оквиру ИПА Пројекта за прекограничну сарадњу
Мађарска-Србија, а затим пројектне партнере и експерткиње. Форум је трајао 2 сата, укључио је по 20
жена из Мађарске и Србије, две експерткиње на тему „Пољопривредом до економски снажније сеоске
жене“, и изазвао веома велико интересовање и број слушалаца и дискунтаната.
Пратећи програм Манифестације била је Изложба скулптура у теракоти на Тргу испред Градске куће у
Кикинди. У питању су радови вајарки које су учестовале на колонији Терра од самог оснивања.
Организована је Прес конференција за најаву Манифестације у Кикинди 17. септембра, и манифестација је
била изузетно медијски испраћена са веома много штампаних и електронских медија и прилога који су
пренели добру атмосферу и богатство различитости које карактеришу многонационалну Војводину, са
акцентом на ентузијазам сеоских жена и њихову улогу у креирању нових политика и ревитализацији села.
3.3. РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ 2009-2013
Поводом пет година организовања и одржавања манифестације „Сајам стваралаштва сеоских жена у
Војводини“ на Међународни дан сеоских жена 15. октобра 2013. године у Холу Владе АПВ одржана је
„Ретроспективна изложба стваралаштва сеоских жена у Војводини 2009-2013.“
Ретроспективну изложбу организовали су Завод за равноправност полова и Покрајински секретаријат за
привреду, запошљавање и равноправност полова са циљем да окупе представнике/це и организаторе/ке
општина и градова у којима је Изложба организована и подсете их у „слици и речи“ шта је све урађено у
протеклих пет година. Изложбе одржане у Новом Саду (2009), Сомбору (2010), Инђији (2011), Суботици
(2012) и Кикинди (2013), красиле су оптимизам сеоских жена који надраста све тешкоће и проблеме са
којима се оне суочавају. Сајам стваралаштва показао је све таленте и вештине сеоских жена које их
номинују као релевантне актерке у креирању локалних политика својих села.
Свечаност су, у име организатора, отворили Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду,
запошљавање и равноправност полова, Весна Шијачки, директорка Завода за равноправност полова и
уредница Ретроспективне изложбе са села Марија Гајицки из удружења ,,Војвођанка – регионална
иницијативе“. Присутнима су се након тога обратили и представници градова и општина у којима су
претходних година одржани сајмови стваралаштва: у име града Новог Сада директор Гаранцијског фонда
АПВ Горан Васић, председница Комисије за равноправност полова града Сомбора Ружица Николић,
председник општине Инђија Петар Филиповић, члан Градског већа Суботице задужен за област
образовања Блашко Стантић и Јасмина Миланков у име општине Кикинда.
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Свечаност је била и у знаку Савке Суботић – велике боркиње за женска права која је осмислила концепт
економског оснаживања жена на селу и чији рад и борбу је препознала европска културна јавност крајем
XIX века.

Омаж Савки Суботић, кроз одабир њених оригиналних текстова, приредиле су и интерпретирале Гордана
Стојаковић и глумица Милена Булатовић, које су, на кратко, покушале да врате једно време и једну
неправедно заборављену Новосађанку.
3.4 ИЗЛОЖБА ФОТОПОРТРЕТА И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА О СЕОСКИМ ЖЕНАМА У ВОЈВОДИНИ
Идеја овог програма је наставак Путујуће изложбе фотопортрета три генерације жена на селу у
Војводини. Ова Изложба уметничко-документаристички осликава богатство талената и вештина сеоских
жена које најдоследније чувају културно наслеђе већинског народа и националних заједница и заједнички
вишевековини живот у Војводини.
Изложбу фотопортрета три генерације жена на селу у Војводини чине 92 фотографије, чији су аутори
професори/ке и студенти/киње Академије уметности у Новом Саду на смеру фотографија: Дубравка Лазић,
Жељко Шкрбић, Предраг Узелац, Борис Кочиш и Рина Вукобратовић.
Ове године Изложба је обогаћена пројекцијом три документарна филма о сеоским женама у Војводини :
„Мешкарке“, "Седам житних цветова" и „Зуска моја“ који представљају различите моделе ангажовања
сеоских жена у Војводини.
Документарни филм "Мешкарке" (22 мин), ауторке Бранкице Драшковић, говори о женском оркестру који
постоји скоро тридесет година, а чини га пет времешних Словакиња из банатског села Арадац и музика
коју свирају на раритетним хармоникама, као и визуелни имиџ који негују. Прича о Мешкаркама посвета је
људској упорности и посвећености.
Документарни филм "Зуска моја" (13 мин), чији су аутори/ке Аничка Халупова, Ана Суханек и Андрија
Виријевић, доноси причу о женама из Ковачице које традиционално раде као кућне помоћнице у
београдским породицама. Документарни филм "Зуска моја" открива животне приче три жене различитих
генерација које свакодневно одлазе у Београд на посао.
Документарни филм "Седам житних цветова" (18 мин), чији су аутори Драгана Дукић и Ненад Миладински,
је занимљива прича о настанку војвођанског цветног мотива, али истовремено и прича о животу и раду
његове ауторке Ангеле Орос. Седам житних цветова као својеврсно надрастање фолклорних мотива
неколико нација које живе на тлу Војводине говоре о животу војвођанских жена, историји и прожимању
култура.
Изложба и филмске пројекције организоване су у периоду септембар-децембар 2013. у Кикинди, Врбасу,
Змајеву, Новом Саду, Белом Блату, Крчедину, Српском Итебеју и Гргуревцима. Изложбе и пројекције су
пратили разговори о поштовању женских људских права и слобода, о моделима будућих манифестација
сеоских жена, као и о женском предузетништву. Наредне године ће бити организоване још 2 изложбе са
филмским пројекцијама и разговорима.
Програм је реализован у сарадњи са УГ „Војвођанка-Регионална инцијатива“.
3.5 КАМПАЊА „МЛАДИ ПРОТИВ НАСИЉА“
Током 2013. године реализована су два пројекта омладинских удружења које је финансијски подржао
Завод у 2012. години:
а) пројекат Удружења грађана ФОТО ЕКСПО из Арадца (град Зрењанин) под називом „Вршњаци и
Вршњакиње – пројекат оснаживања младих за стварање сигурног окружења“ реализованог у периоду
01.01.2013. – 01.10.2013. године.
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Општи циљ пројекта је сензибилизација заједнице, нарочито институција и медија за покретање дискусије
на тему вршњачког насиља и указивање на важност подршке институција за стварање сигурног окружења
за младе.
У оквиру пројекта одржано је неколико активности (округли сто, трибине, радионице „Шта ми је битно“ и
„Аудио запис“, представа форум театар "Један клик мења све") које су утицале на подстицање сарадње
између институција образовања, удружења грађана и медија, и допринеле формирању тима који ће
радити на укључењу младих у пројекте који се баве превенцијом вршњачког насиља. Оформљена је група
заинтересованих педагога, школских психолошкиња, новинара/ки и младих који су заинтересовани за
даљи рад на овој теми. Успостављена је сарадња са менторком програма «Школа без насиља» у граду
Зрењанину, са којом ће се даље радити на стратешком развијању програма кроз нове пројекте. Окупљена
је и вршњачка група од 10-торо младих која је мотивисана да се даље укључи у организовање јавних
догађаја и сличне активности.
У пројектне активности било је укључено преко 130 младих ученика/ца средњих школа, активиста/иња,
психолошкиња, културних и омладинских радника/ца, професора/ки.
б) Пројекат омладинске невладине организације ЕДИТ Центар из Новог Сада „Моћне приче у борби
против родних стереотипа, предрасуда и дискриминације“.
Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Новог Сада и Одсеком за педагогију
Филозофског факултета у Новом Саду, у планираном временском периоду, од 14. јануара 2013. до 30.
априла 2013. године.
Циљ пројекта је развити код ученика/ца млађег основношколског узраста осетљивост за родна питања, као
и за мировна, инклузивна и еколошка питања. Пројекат је реализован путем радионица кроз које је
сензибилисано и оснажено за препознавање родно детерминисаних улога и њихово мењање 400 ученика
и ученица 2. и 3. разреда основне школе.
Одржано је укупно 52 радионицe у 17 одељења 2. и 3. разреда.
У пројекат је било укључено 32 волонтера/ки (претежно студената/киња педагогије и енглеског језика),
који/е су прошли/е четвородневну обуку за рад са књигом ауторке проф. Александре Изгарјан „Ко се боји
вука још? Моћне приче за одважне и радознале" и стекли/е вештине за спровођење радионица са децом
основношколског узраста. Обука је трајала 12 сати и у завршној евалуацији учесници/е су исказали висок
ниво задовољства квалитетом обуке.
Остварена је сарадња са 5 основних школа: «Петефи Шандор», «Јован Поповић», «Иван Гундулић», «Соња
Маринковић» и «Ђура Даничић» из Новог Сада.
У пројекту је учествовало 17 учитеља и учитељица који су стекли практична педагошка знања и вештине
како могу да другачије представе деци класичне бајке, народне приче, цртане филмове и остале садржаје
за децу и на тај начин подстакну њихово критичко мишљење.
Пројекат је у великој мери допринео унапређивању образовно-васпитне праксе у основним школама које
су биле укључене у пројекат, у вези са следећим проблемима: проблем дискриминације у школама,
посебно родне дискриминације, предрасуда, постојања родних, расних и националних стереотипа,
директног, вербалног и психолошког насиља уопште, а поготово насиља према маргинализованим
друштвеним групама (инклузивним ученицима/ама).

3.6 КОНФЕРЕНЦИЈА „БУДУЋНОСТ РОДНИХ СТУДИЈА НА ДРЖАВНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА“ поводом
обележавања десетогодишњице оснивања Центра за родне студије у Новом Саду (2003-2013)
Конференција је организована 10.12.2013. године у Скупштни АП Војводине са циљем да се јавности
представи интердисциплинарни постдипломски програм Центра за родне студије који већ 10 година
представља нуклеус ширења теоријских идеја и метода о потреби промене академске парадигме.
Стварање академске елите за теоријско промишљање о родним питањима повезаним са другим
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компонентама идентитета (као што су етнички, национални, верски, сексуални и други) је основни циљ
ових студија. То је за сада једини акредитовани академски програм у Србији на основу којег се стиче звање
мастер и доктор родних студија.

Током 10 година рада Центра укупно је уписано 50 студенткиња и студената, из Војводине, Србије и
југословенског региона, од којих је њих 7 одбранило докторске дисертације, 6 – магистарске и 15 мастер
радове. То је значајан кадровски потенцијал са којим могу рачунати пре свега институције система, не
само у Србији него и у региону, затим институције власти, војске, полиције, политичке партије, а пре свега
високошколске институције у Војводини.
На конференцији су говориле професорка др Свенка Савић, координаторка Центра за родне студије
УНС, Весна Шијачки, директорка Завода за равноправност полова и 17 студенткиња и студената
докторских студија којe/и су представилe/и своје докторске теме.
У оквиру издавачке делатности Завод за равноправност полова је у едицији докторских радова објавио
две докторске дисертације полазница Центра за родне студије: Мирјане Докмановић „Глобализација и
развој заснован на људским правима из родне перспективе“ (2011) и рад Гордане Стојаковић „Родна
перспектива у новинама Антифашистичког фронта жена (1945-1953)“ (2012).
3.7 ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА И ДОГАЂАЈА


„Животне приче политичарки“, ауторке Дијане Суботички промовисана је у Скупштини АПВ
18.01.2013. године У збирци је представњено седам животних прича политичарки из Војводине,
међу којима су две републичке посланице Олена Папуга из Руског Крстура и Јудита Поповић из
Зрењанина, две покрајинске посланице Анико Жирош-Јанкелић из Сенте и Весна БјелићФранцуски, као и три Кикинђанке, председница Скупштине општине Кикинда Ђурђина Јеринкић,
потпредседница СО Кикинда Гордана Булатовић и одборница Станислава Хрњак.
Књига на другачији начин осветљава живот политичарки укључујући мотивацију да се баве
политиком и препреке са којима се оне на том путу суочавају, не занемарујући при том личне
потребе и породичну улогу.



на 19. Салону књига одржаном 4.03.2013. године у организацији Покрајинског секретаријата за
културу и информисање промовисана је издавачка делатност Завода за равноправност полова и
феминистичка литература.



Поводом обележавања Међународног дана жена у 2013. години, 8. марта организована су два
догађаја:
а) у Културном центру Рума промовисана је Секција сламарки из Таванкута изложбом
њихових радова. Изложба је била прилика да се стваралаштво сеоских жена представи у
срединама које не познају њихов рад. Изложба је била изузетно добро посећена и медијски
промовисана.
б) у холу Владе АПВ одиграна је представа „Шанса за ромске девојчице“ у извођењу
ромских ученика и ученица на коју су били позвани представници/це образовних институција и
надлежних секретаријата. У фокусу представе су људска права ове популације, положај ромских
девојчица и дечака у систему образовању и препреке са којима се суочавају.



Промовисана је докторска дисертација „Родна перспектива у новинама Антифашистичког фронта
жена (1945-1952)“ Гордане Стојаковић 4. априла 2013. у Клубу посланика Скупштине АПВ.
Књига доноси податке о овом важном периоду савремене историје и историји женског покрета код
нас, и посебном доприносу појединки у њему.
Ауторка је одабрала новине које је издавао АФЖ, настојећи да на много начина илуструје како
опстају патријархалне матрице у друштву када су у питању права жена, у овом случају унутар сâме
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Комунистичке партија која је била идеолошка снага развоја целог друштва. Она сагледава и
елементе ограничења потпуне равноправности жена у свим сегментима друштва, пре свега у
политичкој и јавној сфери у време деловања АФЖ-а, али и данас. По томе је ова књига актуелна и у
садашњем политичком животу у Србији: жене још увек нису оствариле пуну равноправност у
политичком животу земље јер њихова равноправност зависи од моћи у политичком животу, а она
није у довољној мери и у женским рукама.



Промовисана докторска дисертација Мирјане Докмановић „Глобализација и развој заснован на
људским правима из родне перспективе“ 15. априла 2013. у Скупштини АПВ.



Промовисани резултати истраживања и студија „Родни барометар у Србији: Развој и
свакодневни живот“ ауторке Марина Благојевић Хјусон 24.04.2013. у Новом Саду.
Ново издање студије „Родни барометар у Србији“ у свом фокусу има свакодневицу чију
комплексност анализира из родне перспективе. Студија, на основу истраживања, доноси нова
сазнања о животним стиловима и односима између жена и мушкараца различитих генерација,
нивоа образовања и места становања. У њој су сагледане и описане промене родног режима у
Србији, снаге које стоје иза тих промена, њихова испољавања у стварном понашању жена и
мушкараца и степен задовољства жена и мушкараца у разним аспектима сопственог живота.

АКТИВНОСТ 4
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

4.1 У оквиру издавачке делатности Завода у децембру 2013. године објављена је књига „Светионици –
женски ликови између заборава и узора“ аутора/ки 89 студената и студенткиња Факултетa за европске
правно-политичке студије (са предмета Студије рода) у Новом Саду и уреднице књиге проф. др Зорице
Мршевић.
Књига садржи приче о животима 47 успешних, познатих и важних жена и њиховим постигнућима.
Објављивање овакве публикације има за циљ попуњавање традиционалне празнине у образовању о
женама и афирмисање значајних достигнућа и доприноса жена у најразличитијим областима живота.

Књига је према члану 5, 7 и 8 став 5 Закона о обавезном примерку 3 публикација (Службени гласник
Републике Србије, број 52/11) достављена у штампаном облику јавној библиотеци града: пет примерака
Градској библиотеци у Новом Саду и пет примерака Матици српској у Новом Саду (као и дигиталне копије
штампане публикације).
АКТИВНОСТ 5
ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМ

5.1 МАПИРАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ И АФИРМАЦИЈА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОБЛАСТИ
АГРОБИЗНИСА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
Са циљем да охрабри жене у руралним срединама, економски их оснажи и подржи женско
предузетништво, Завод за равноправност полова је у 2013. години расписао Конкурс за суфинансирање
набавке опреме и уређења простора за развој женског предузетништва у агробизнису.

3

Локални обавезни примерак утврђен је у јуну 2011. године са циљем остваривања права грађана и грађанки на слободан
приступ информацијама, знањима и другим интелектуалним добрима, прикупљања и очувања националног, научног и културног
наслеђа.
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Циљ овог програма јесте оснажити предузетнице да узму активно учешће у побољшању сопственог
економског положаја кроз самозапошањавање, као и афирмисати једнаке шансе и учешће жена и
мушкараца у агробизнису.
Предност приликом конкурисања имале су предузетнице у агробизнису које су прошле обуке на тему
основних концепата предузетништва у оквиру пројекта „Жене предузетнице у агробизнису“ који је
покренула америчка агенција за развој USAID током 2012. године.
На конкурс се јавило 23 предузетнице. На основу приспелих пријава и бизнис планова додељена су
бесповратна средства у укупном износу од 1.000,000 динара (по 200.000,00 динара свакој)
предузетницама из Лединаца, Великог Радановца, Ченеја и Бачке Паланке. Средства су додељена за узгој
свиња, узгој и прераду лековитог биља, за производњу етеричних уља и хидролата, за узгој коза и
прераду сира и за узгој товних пилића.
Уговори са 5 предузетница потписани су 31.10.2013. у Бачкој Паланци на пољопривредном газдинству
предузетнице Биљане Бјекић.
Подаци показују да се жене у сеоским пољопривредним домаћинствима најчешће налазе у статусу
помажућих чланова, нису власнице кућа у којима живе, не поседују земљу, нити средства за производњу.
Ови ресурси, од кључног значаја, не само за животни стандард и услове, већ и за основну економску
активност и регулисање економског статуса, најчешће су у власништву мужа или других мушких чланова
домаћинстава.
Пољопривредна газдинства се најчешће не региструју на жене, а од 2/3 домаћинстава која су регистровала
своја пољопривредна газдинство, у само 20% случајева регистровани носилац пољопривредног газдинства
је жена.
Ови подаци су били пресудни за расписивање Конкурса у намери да подржимо малобројне жене
власнице пољопривредних газдинстава.
5.2 БАЗА ПОДАТАКА О ЖЕНАМА И МУШКАРЦИМА НА МЕСТИМА ОДЛУЧИВАЊА У ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА АПВ
Током 2013. године прикупљени су подаци о учешћу жена и мушкараца на местима одлучивања у
локалним самоуправама у свих 45 општина и градова АП Војводине.
Статистички подаци су важни због тога што указују колико локалне самоуправе поштују Закон о
равноправности полова и колике капацитете развијају за унапређење родних политика. Резултати
прикупљени у Бази података показују да су жене и даље веома мало (несразмерно у односу на капаците)
заступљене на местима моћи и одлучивања. Најочигледнији пример су број жена на местима председница
општина и градова, председница Скупштина општина/градова, затим број жена чланица Општинских и
градских Већа, број жена председница Управних и Надзорних одбора 4.
Истраживања су такође показала нестабилност коалиционих програма и веома честе промене
скупштинске већине на локалном нивоу.
Због тога је тешко пратити статистичке податке о женама и мушкарцима на местима одлучивања, али је, и
у овим условима, очигледна подзаступљеност жена.

ПРОЈЕКТИ:
ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА – ЗНАЊЕ СВИМА

1. ПАРТНЕРСТВО У ПРОЈЕКТУ „ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА – ЗНАЊЕ
СВИМА“ који се реализује у оквиру ИПА програма ЕУ под називом „Социјално-економски развој Дунавске
регије у Србији“. Пројекат реализује Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП
Војводине, у сарадњи са шест партнерских институција.
Циљ Пројекта је стварање могућности за нова запошљавања у АП Војводини, посебно у областима
туризма, обраде хране и рукотворина, с обзиром на то да је један од главних проблема у области

4

Подаци Завода за равноправност полова из 2013. године.
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економског развоја и конкурентности региона разлика између потреба тржишта рада и доступне радне
снаге која нема одговарајуће квалификације.
Пројекат предвиђа развој нових програма обука, а један од очекиваних резултата пројекта је развој
система за учење на даљину, који ће бесплатно бити доступан свим незапосленим лицима и омогућиће им
да стекну знања и вештине које су неопходне на тржишту рада.

Видљивост програма

Сви реализовани програми, активности и догађаји Завода за равноправност полова медијски су
промовисани, а све информације у вези са активностима наше установе постављене су на сајт Завода за
равноправност полова (www.ravnopravnost.org.rs) и на званичну интернет презентацију Владе АП
Војводине. На сајт је такође постављен годишњи Извештај о пословању Завода у секцији О НАМА.
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“ бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа које је донето на основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2010), припремљен је Информатор о раду Завода за
равноправност полова за 2013. годину.
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о програмима, активностима, документима и
информацијама које поседује или којима располаже Завод за равноправност полова у оквиру свог
делокруга рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је објављен у електронском облику на насловној страници интернет презентације Завода за
равноправност полова (www.ravnopravnost.org.rs).

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Завод је и у 2013. години, као и претходних година, учествовао у Универзитетском програму радне праксе
коју организују Скупштина АПВ, Покрајинска влада и Новосадски универзитет, и у оквиру тог програма у
периоду од јануара до јула 2013. године у Заводу су стажирали студенткиња социологије Бојана Пљуцо и
студент психологије Александар Трудић.
Директорка и стручне сараднице Завода су током 2013. године учествовале на бројним конференцијама,
састанцима, презентацијама, округлим столовима, радним групама и кампањама са циљем стручног
информисања и едукације, као и предстаљања својих програма:
1. Радни састанак са представницима/цама механизама за родну равноправност у АПВ одржан је 11.
априла 2013. у Скупштини АП Војводине у организацији Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова и Завода за равноправност полова. Тема састанка била је
представљање текућих делатности покрајинских органа у области родне равноправности, као и активности
на развоју локалних механизама. Директорка Завода за равноправност полова Весна Шијачки представила
је резултате петогодишњег рада Завода са локалним механизмима за период од 2007-2012. године.
2. Учешће сараднице Завода Владиславе Игић у Координационом тиму Мреже «Живот без насиља»
26.02.2013. Циљ формирања Мреже је да помогне добровољно повезивање свих институција које се
сусрећу и према закону су обавезне да раде на решавању случајева насиља.
Већ неколико година заредом, покрајински органи и чланови мреже „Живот без насиља“ у оквиру које
делује 26 општинских тимова, укључују се у обележавање светске кампања «16 дана активизма против
насиља над женама».
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3. Сарадница Завода Катарина Крајновић завршила је обуку «Тренинг за тренере» у организацији
Новосадског хуманитарног центра и стекла сертификат који је квалификује за тренера за рад са групом.
Обука је одржана у два модула (од 13-14.04. и од 19-20.04.2013. године). Циљ тренинга је професионално
обучавање и стицање вештина за рад са групом.
4. Директорка Завода и сараднице Катарина Крајновић и Маријана Родић похађале су обуку Центра за
нове комуникације ДОКУКИНО 16. и 17.04. 2013. Обука је обухватила коришћење нових технологија,
друштвених мрежа и вођења онлајн кампања са циљем боље промоције рада покрајинских институција.
5. Имплементациона радионица за спровођење пројекта „Пословно повезивање жена које живе у
руралним подручјима“ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Радионицу су
организовале Канцеларија за информисање ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија,
група за првостепену контролу Министарства финансија РС и Канцеларија за европске интеграције Владе
РС, 13. фебруара 2013. године у Скупштини АПВ у Новом Саду. Радионици су присуствовале пројектна
менаџерка Драгана Тодоровић (у име носиоца пројекта ГФ АПВ) и чланице тима Катарина Крајновић и
Маријана Родић (сараднице Завода) које су укључене у јавне набавке, финансијско извештавање,
оглашавање и промоцију пројекта.
6. Конференција „Значај видљивости пројеката ЕУ“ у организацији Фонда „Европски послови“ АП
Војводине у сарадњи са РТВ, одржана је у Великој сали Скупштине АПВ 27.02.2013. На основу приоритета
АПВ по питању имплементације будућих пројеката, конференција је била посвећена процедурама при
спровођењу активности на подручју информисања ради видљивости пројеката, као неизоставном
концепту унутар сваког процеса спровођења пројеката.
7. У оквиру Конференције „Жене у руралном развоју“ 22. марта у Сомбору Весна Шијачки је одржала
презентацију „Значај женских организација и жена на селу у ресурсима руралног развоја и стратешке
перспективе“.
8. Организовано неколико студијских путовања за жене са села која представљају део покрајинских
програма намењених подизању капацитета женских сеоских удружења у Војводини. Имајући у виду слабу
покретљивост и живот у изолованим срединама жена са села, помоћница покрајинског секретара за
равноправност полова Анита Беретић и директорка Завода за равноправност полова Весна Шијачки,
заједно са Удружењем жена из општине Житиште, oбишле су Петроварадин, Сремске Карловце, манастир
Раваницу и посетиле манифестацију „Фрушкогорски етно“ коју традиционално организује Удружење жена
„Вишња“ “ из села Гргуревци. Посебан акценат у оквиру студијског путовања дат је посети Удружењу жена
„Врдничанке“ са циљем размене искуства у вези са развојем руралног бањског туризма у Врднику где
жене из овог удружења већ неколико година уназад издају пансионе за туристе и посетиоце.
Ова студијска путовања имала су за циљ размену искуства жена са села из различитих средина,
упознавање са културним наслеђем средина из којих потичу и свим особеностима живота сеоских жена из
различитих крајева Војводине.
9. Сарадница Завода Владислава Игић учествовала је на Конференцији „Национални савети националних
мањина и родна равноправност“ 17.10.2013. у организацији Покрајинског омбудсмана, Националног
савета Словачке и ОЕБС-а. Тема конференције је била правни оквири и пракса заштите женских права у
оквиру националних мањина.
10. Учешће Весне Шијачки у Првој Националној конференцији женске парламентарне мреже, одржане у
Народној скупштини Републике Србије 1.11.2013. године. Конференција je имала за циљ да представи
прве резултате умрежавања народних посланица, модалитете сарадње Народне скупштине са
војвођанским и локалним механизмима за родну равноправност и могућности даљег умрежавања и
континуираних консултација са учесницима/цама у процесу доношења родних политика и надзору
примене закона.
11. Одржана Конференција Женске парламентарне мреже у Скупштини АПВ, 25.11.2013. Завод за
равноправност полова подржао је иницијативу председнице Одбора за равноправност полова Скупштине

15

Извештај о пословању Завода за равноправност за 2013. годину
АПВ Стојанке Лекић за формирање Женске парламентарне мреже у Скупштини АПВ. Иницијативни
састанак је одржан 6.09.2013. у Вили Станковић у Чортановцима на ком су учествовале предствнице
родних покрајинских институција, Мисије ОЕБС у Србији, покрајинске и републичке посланице и
представнице организација цивилног друштва.
12. Учешће Завода у пројекту „Локалне заједнице у борби против трговине људима“ који реализује НВО
Атина са партнерским организацијама. Завод за равноправност полова је једна од 12
организација/установа која је приступила Локалној мрежи за борбу против трговине људима.
Меморандума о сарадњи чланова Локалне мреже против трговине људима званично је потписан
30.10.2013. на јавном догађају у Центру за социјални рад у Новом Саду. У име Завода за равноправност
полова у раду Мреже учествовала је Катарина Крајновић.
13. Весна Шијачки учествовала је на Конференцији „Заједно против насиља над женама“ (у организацији
Женске парламентарне мреже Скупштине АПВ) у оквиру „16 дана активизма против насиља над женама“
која је организована у Кикинди 28.11.2013.
14. Директорка Завода Весна Шијачки учествовала је од 28-29.11.2013. године у Нишу у Сталној
конференцији градова и општина, и у оквиру округлог стола „Родна равноправност на локалном нивоу“ и
сесије „Институције и активности од значаја за родну равноправност на локалном нивоу“ презентовала је
Резултате рада Завода са локалним механизмима у периоду од 2007-2013. године.
15. Директорка Завода и сараднице присуствовале су 3.12.2013. године у Дому Народне скупштине, у
Београду, Јавном слушању на тему: „Национална имплементација препорука ЦЕДАW комитета
Уједињених нација и CAHVIO Конвенције Савета Европе“ (у организацији Одбора за људска и мањинска
права и равноправност полова Скупштине Републике Србије).
16. Округли сто „Модел закона о родном идентитету“ одржан је 18.12.2013. у Скупштини АПВ на коме је у
име Завода била присутна Владислава Игић. Представљени су модел Закона о родном идентитету, којим
се регулишу права и обавезе транс особа, затим препоруке Савета Европе и међународно-правни
стандарди и упоредна решења. Догађај су организовали Gayten-LGBT, Центар за промоцију LGBTIQ права у
сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова,
Институтом друштвених наука и Покрајинским омбудсманом.
17. Завод за равноправност полова учествовао је у организацији добротоворног Међународног базара у
Бечу у новембру 2013. године, кроз донацију рукотворина и производа Удружења сеоских жена Војводине
и тако помогао промоцији Војводине.
Међународни базар има дугогодишњу традицију одржавања и сваке године велики број земаља узима
учешће на њему, кроз презентацију разних производа из своје земље. Базар организују Стална Мисија
Републике Србије при УН и ОЕБС у Бечу. Мисија редовно учествује на базарима и организује штанд наше
земље, на којем продаје предмете који имају везе са Србијом (вино, ракија, прехрамбени производи,
народна радиност, традиционални артефакти и сл.), чиме се постиже двострука корист: уз прикупљање
средстава за хуманитарне пројекте, промовише се Србија и њене вредности.
Новац прикупљен од ове добротворне манифестације намењен је угроженој деци широм света, која живе
у срединама без чисте воде, побољшању услова живота деци из сиротишта, деци са специјалним
потребама, медицинским центрима за сиромашну децу оболелу од АИДС и, уопште, деци која пате
суочена са другим проблемима неразвијеног света.
18. Први пут у 2013. години одржана је Манифестација „Дани Војводине у Београду“ коју су организовали
Туристичка организација Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова. Завод је подржао одржавање програма кроз обезбеђивање учешћа женских
сеоских удружења из Војводине које су представиле своје радове и производе и на тај начин промовисале
Војводину.
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19. Завод је подржао снимање новогодишње емисије „5казање“ у Белом Блату, обезбедивши учешће 17
женских сеоских удружења из Војводине и представљање њиховог стваралаштва.
20. Учешће директорке Весне Шијачки и правнице Владиславе Игић у Радној групи за израду Стратегије за
заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од
2014. до 2020. године.
21. Управи за родну равноправност при Министарству рада и социјалне политике Републике Србије поднет
је Извештај за период 2008-2012. о делатностима Покрајинског завода за равноправност полова, у оквиру
стратешких области Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне
равноправности и Акционог плана за њено спровођење.
Извештај је поднет о резултатима у оквиру следећих стратешких области:
 Повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање родне равноправности
 Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности
 Остваривање родне равноправности у образовању
 Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава
 Уклањање родних стереотипа у медијима и промоција родне равноправности

Весна Шијачки
директорка
Завода за равноправност полова
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ЗАВРШНИ

РАЧУН

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2013. године
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Завод за равноправност полова пословне књиге води у складу са Правилником о Контном оквиру
и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и
предузетнике („Сл.гласник РС“, број 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 и 101/2012).
Средства за реализацију програма и пројеката, у складу са делатностима утврђеним Статутом и
другим планским документима Завода, обезбеђена су из буџета АП Војводине.
Основни извор прихода утврђен је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне Покрајине Војводине усвојене 28.12.2012. године («Сл. лист АПВ», број 39/2012) и
Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине усвојене
03.07.2013. («Сл. лист АПВ», број 26/2013) на позицији осталих дотација и трансфера.
У 2013 години из буџета АП Војводине оставарен је приход од 11.580.000,00 динара.
У 2013. годину пренето је неутрошених средстава из буџета АП Војводине у износу од 105.457,08
динара.
Завод је у 2013. години остварио приход од донације – Прекогранична сарадња ИПА МађарскаСрбија у износу од 263.275,92 динара.
Укупни приходи у 2013. години износе 11.948.733,00 динара.
Расходи Завода из пословања у 2013. години износе 11.861.801,24 динара.
Повраћај пренетих средстава из 2012. у 2013. годину у буџет АПВ у износу од 78.188,94 динара.
Укупни расходи у 2013. години износе 11.939.990,18 динара.
Разлика прихода и расхода у 2013. години-суфицит износи 8.742,82 динара.
Амортизација основних средстава износи 69.760,73 динара.
Разлика прихода и расхода у 2013. години (са амортизацијом)-дефицит износи 61.017,91 динара.
Бруто зараде запослених исплаћиване су по одредбама Закона о платама у државним органима и
јавним службама. Завод за равноправност полова у 2013. години имао је 4,58 запослених
(директорка, виша стручна сарадница за финансијско-књиговодствене послове, виша стручна
сарадница за односе са јавношћу, виша стручна сарадница за опште и кадровске послове, стручна
сараднице за истраживачко-аналитичке послове) на основу ефективних часова рада за 2013.
годину са просечном бруто зарадом од 92.961,02 (нето просечна зарада 65.165,67) динара по
раднику.
У 2014.годину пренето је неутрошених буџетских средстава у износу 8.742,82 динара.

Директорка
Весна Шијачки
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О УКУПНОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА
ЗА 2013. ГОДИНУ
ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2012.ГОДИНЕ
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈЕ - Прекогранична сарадња
ИПА Мађарска - Србија (извод 1/06.03.2013.) Банка
Интеза
УКУПНО ПРИХОДИ
ПОВРАЋАЈ БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ

11.580.000,00
105.457,08

263.275,92
11.948.733,00
78.188,94

РАСХОДИ
АКТИВНОСТ 1. Средства за рад органа
Плате, доприноси и додаци запослених
Накнаде за запослене
Социјална давања запосленима

5.916.724,12
217.362,05
26.327,00

Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора

171.168,00

Стални трошкови

250.592,54

Трошкови осигурања опреме и запослених

46.094,00

Трошкови путовања

62.864,49

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање опреме

Материјал
Порези, обавезне таксе
Опрема
УКУПНО АКТИВНОСТ 1. Средства за рад органа

236.130,00
10.062,00

153.637,28
300,00
12.001,00
7.103.262,48

АКТИВНОСТ 2. ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ
Aктивност 2. тачка 1 Родне политике на локалном
нивоу

149.174,78

Aктивност 2. тачка 2 Информатичке oбуке за жене на
селу у Војводини

1.300.000,00

Активност 2. тачка 3 Пословно повезивање жена у
руралним подручјима - Business Linkages Among
Women Living in Rural Areas - Прекогранична сарадња
ИПА Мађарска - Србија

1.567.194,73

УКУПНО АКТИВНОСТ 2. ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

3.016.369,51

АКТИВНОСТ 3. ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ

Активност 3.1 "Ноћ музеја"

86.999,54

Активност 3.2 "Изложба стварлаштва сеоских жена у
Војводини"

208.317,09

Активност 3.3 Изложба фотопортрета и пројекција
филмова о сеоским женама у Војводини

300.000,00

Активност 3. Кампања "Млади и родна
равноправност" - програм из 2012.

1.268,62

УКУПНО АКТИВНОСТ 3. ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ

596.585,25

АКТИВНОСТ 4. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

145.584,00

АКТИВНОСТ 5. Мапирање примера добре праксе и
афирмације женског предузетништва у руралним
срединама

1.000.000,00

РАСХОДИ

11.861.801,24

ПОВРАЋАЈ БУЏЕТУ АПВ - СРЕДСТВА ИЗ 2012.

УКУПНИ РАСХОДИ

78.188,94

11.939.990,18

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИХОДА И РАСХОДА

8.742,82

АМОРТИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

69.760,73

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИХОДА И РАСХОДА СА
АМОРТИЗАЦИЈОМ - ДЕФИЦИТ

61.017,91

