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1. Промењени родни обрасци и унапређена култура родне
равноправности:
1.1. Повећани капацитети и знање руководилаца/руководитељки и
запослених у органима јавне власти о родној равноправности.
1.2. Родно осетљиво формално образовање.
1.3. Развијање знања и видљивост академских резултата у области студија
рода.
1.4. Повећан ниво свести јавности о значају родне равноправности.
1.5. Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у
партнерским односима.
2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера
једнаких могућности:
2.1. Равноправно учешће жена и мушкараца у родитељству и економији
старања.
2.2. Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу.
2.3. Побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада.
2.4. Унапређена улога жена у систему безбедности.
2.5. Жене и мушкарци у руралним подручјима активно и равноправно
доприносе развоју и имају равноправан приступ резултатима развоја.
2.6. Унапређен положај вишеструко дискриминисаних и рањивих група жена.
2.7. Побољшано здравље жена и равноправан приступ здравственим
услугама.
3. Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и
праћење јавних политика:
3.1. Успостављени функционални механизми за родну равноправност на свим
нивоима.
3.2. Родна перспектива укључена у сва стратешка документа.
3.3. Родна анализа политика, програма и мера.
3.4. Родно осетљива статистика и евиденција.
3.5. Родно одговорно буџетирање.
3.6. Успостављени механизми сарадње са удружењима.
3.7. Успостављена међународна и регионална сарадња и размена добрих
пракси.
Стратешки циљеви су усклађени са важећим документима јавних политика,
међународним стандардима родне равноправности, постојећим правним
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оквиром и приоритетима Владе, дефинисаним у Националном програму за
усвајање правних тековина ЕУ (2014−2018). У формулисању циљева пошло се од
налаза и препорука Евалуације Акционог плана за примену Националне
стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне
равноправности (2010−2015). Узети су у обзир и стратешки циљеви дефинисани
у Стратегији родне равноправности Савета Европе 2014–20171, као и приоритети
Европске уније у овој области утврђени Стратегијом за равноправност између
жена и мушкараца 2010−20152. У утврђивању стратешких циљева и мера ради
унапређивања родне равноправности у Републици Србији узети су у обзир и
закључци, предлози и сугестије дати током консултативних састанака у локалним
срединама у процесу израде Стратегије.
У утврђивању стратешких циљева у периоду од 2016. до 2020. године Република
Србија полази од следећих принципа:
1. поштовање људских права, достојанства и интегритета личности, као и
уважавање различитости,
2. солидарност, правичност и једнаке могућности за све, без дискриминације
по било којој основи,
3. подршка личном и друштвеном оснаживању жена, нарочито припадница
рањивих група,
4. јавност и транспарентност у спровођењу мера и одговорност државе у
постизању родне равноправности,
5. заједнички ангажман жена и мушкараца и њихово партнерство у
остваривању родне равноправности,
6. узимање у обзир економских, социјалних, административних, буџетских и
других могућности,
7. континуираност планирања,
8. координација, сарадња и стратешко партнерство државног, пословног и
цивилног сектора у постизању родне равноправности,
9. конзистентност и усклађеност са преузетим обавезама у процесу
европских интеграција.
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CM(2013)136: (1) елиминисање родних стереотипа и сексизма, (2) спречавање и борба против
насиља над женама, (3) јемчење једнаког приступа жена правди, (4) постизање уравнотеженог
учешћа жена и мушкараца у политичком и јавном одлучивању и (5) постизање родне
равноправности у свим политикама и мерама.
2
COM(2010) 491: (1) једнака финансијска независност, (2) једнака зарада за исти посао и посао
једнаке вредности, (3) равноправност у одлучивању, (4) достојанство, интегритет и укидање
родно заснованог насиља, (5) хоризонтална питања везана за родне улоге, законодавство и
механизме за управљање питањем родне равноправности.

