АКТИВНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ПРИМЕНИ И ПРАЋЕЊУ
ПРЕПОРУКА КОМИТЕТА
ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ
СВИХ ОБЛИКА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ЖЕНА
Београд,
јануар
2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И
МАЊИНСКА ПРАВА

Ova brošura štampana je uz podršku Agencije za rodnu
ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).
Stavovi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima i
ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih
nacija ili bilo koje druge organizacije pod okriljem
Ujedinjenih nacija.

АКТИВНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ПРИМЕНИ И ПРАЋЕЊУ
ПРЕПОРУКА КОМИТЕТА
ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ
СВИХ ОБЛИКА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ЖЕНА

2

АКТИВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРИМЕНИ И ПРАЋЕЊУ ПРЕПОРУКА
КОМИТЕТА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА

3

САДРЖАЈ

УВОД.........................................................................................................................................5
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И КОНВЕНЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА........................... 7
САВЕТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ПРЕПОРУКА МЕХАНИЗАМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА.............................................................................................................9
РЕПУБЛИКА СРБИЈА И КОМИТЕТ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ
СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА...............................................................13
ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕПОРУКАМА КОМИТЕТА
ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ЖЕНА......................................................................................................................................15
ДОСТИГНУЋА ОД ВАЖНОСТИ ЗА ПРАВА ЖЕНА И
РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ................................................................................................17

4

АКТИВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРИМЕНИ И ПРАЋЕЊУ ПРЕПОРУКА
КОМИТЕТА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА

5

УВОД

О

ва брошура је израђена са циљем приказивања опредељености,
озбиљности и посвећености Републике Србије, њених институција и
запослених праћењу испуњавања препорука у области права жена,
добијених од Комитета за елиминацију дискриминације жена.
Равноправност жена и мушкараца је један од основних принципа на

Република Србија је у потпуности
посвећена испуњавању препорука
CEDAW комитета
Жене и мушкарци су равноправни, а
држава се обавезала да развија политику
једнаких могућности
којима почива Република Србија. Уставом1 је прописано је да држава јемчи
равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности.
2
Дискриминација на основу пола је забрањена и изричито је прописано да
се не сматрају дискриминацијом посебне мере које се могу увести ради
постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у
неједнаком положају у односу на остале грађане.3

1
2
3

„Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/2006
Члан 15. Устава
Члан 21. Устава
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Уставом се јемче и непосредно се примењују људска и мањинска права
зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним
међународним уговорима и законима. Одредбе о људским и мањинским
правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, у
складу са важећим међународним стандардима људских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење.4 Гаранције
људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства
и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права.5
Република Србија је посвећена праћењу испуњавања препорука Комитета
за елиминацију свих облика дискриминације жена не само због испуњавања међународних обавеза које је преузела ратификацијом Конвенције о
елиминацији свих облика дискриминације жена, већ и због тога што равноправност мушкараца и жена, као и поштовање људских и мањинских права
представљају основне принципе на којима држава почива.
У брошури ће бити укратко представљене активности које је Република
Србија предузела у периоду од 2013. до 2018. године, односно, у периоду
између два циклуса извештавања Комитету за елиминацију свих облика
дискриминације жена.

4
5

Члан 18. Устава
Члан 19. Устава
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И КОНВЕНЦИЈЕ
УЈЕДИЊЕНИХ
НАЦИЈА

П

освећеност људским правима Републике Србије евидентна је и кроз
ратификације међународних уговора Уједињених нација о људским
правима. Од девет основних уговора, Србија је ратификовала осам
и учинила их делом свог унутрашњег законодавства – Међународни пакт
о грађанским и политичким правима, Међународни пакт о економским,
социјалним и културним правима, Међународна конвенција о елиминацији
свих облика расне дискриминације, Конвенција о елиминацији свих облика
дискриминације жена, Конвенција против тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака, Конвенција о правима детета,
Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Међународна конвенција о
заштити свих лица од присилних нестанака.
Грађани Србије могу да подносе индивидуалне представке релевантним
комитетима Уједињених нација задуженим за надгледање примене конвенција о људским правима јер је ратификована већина опционих протокола уз
конвенције.6
Ратификацијом ових конвенција, држава је преузела обавезу да доставља периодичне извештаје о примени конвенција уговорним телима и Савету за људска права Уједињених нација у оквиру универзалног периодичног прегледа.

6

Постоје два опциона протокола која нису ратификована: Опциони протокол
уз Међународни пакт о еономским, социјалним и културним правима и Трећи
опциони протокол уз Конвенцију о правима детета.
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Извештаји о примени конвенција и праћењу препорука уговорних тела
редовно се подносе надлежним уговорним телима.
У оквиру другог циклуса Универзалног периодичног прегледа 2013. године,
Србија је добила укупно 144 препоруке, од којих је прихватила 137 препорука.
Једна од прихваћених препорука је препорука бр. 131.4 која гласи:
Размотрити успостављање националног тела за праћење примене
препорука механизама за људска права Уједињених нација.
Ова препорука је прихваћена пошто су примећени недостаци у примени
препорука механизама Уједињених нација, што се негативно одражавало
на извештавање Србије уговорним телима Уједињених нација, као и на
испуњавање обавеза Србије које се односе на људска права.
Процес испуњавања ове препоруке трајао је током 2013. и 2014. године.
Најпре је формирана неформална радна група коју су чинили представници
релевантних министарстава са задатком да израде предлог за оснивање
националног механизма за праћење примене препорука тела Уједињених
нација. Након тога су одржане консултације са представницима извршне
власти, како би се постигао шири политички концензус о примени препоруке
за формирање националног механизма, као и како би се изнели предлози
у вези са методологијом, акционим планом, временским оквиром и другим
релевантим питањима. Паралелно са овим процесом, текао је и широки
процес консултација са представницима законодавне власти, организацијама
цивилног друштва, независним телима за људска права и другим актерима.
Консултације су завршене низом закључака, од којих је најважнији да постоји потреба оснивања националног тела за праћење примене препорука
механизама Уједињених нација, а као модел је предложено да то буде тело
које ће основати Влада Републике Србије, а које ће Канцеларија за људска и
мањинска права подржавати у раду.

УПР (2013)
Препорука бр.
131.4

Неформална
радна група
Широке
консултације

Оснивање
Савета за
праћење примене
препорука УН
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САВЕТ ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПРИМЕНЕ
ПРЕПОРУКА
МЕХАНИЗАМА
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Крајем 2014. године, Влада Републике Србије образовала је Савет за
праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права, на време од пет година.7

КО ЧИНИ САВЕТ?
Савет има председника и девет чланова. За председницу Савета је именована
др Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права.
Чланове Савета именује Влада Републике Србије из реда функционера и државних службеника на положају у министарствима надлежним за послове
правде, спољне послове, унутрашње послове, рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, просвету, науку и технолошки развој, здравље, културу
и информисање, државну управу и локалну самоуправу и из министарства
задуженог за европске интеграције.
7

Одлука о образовању Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права, „Службени гласник Републике Србије“, бр.
140/2014
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ШТА РАДИ САВЕТ?
Задаци Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених
нација за људска права су да:

•
•
•
•

разматра и прати примену препорука које Република Србија добија
у процесу Универзалног периодичног прегледа Савета за људска
права Уједињених нација и препорука уговорних тела Уједињених
нација8
предлаже мере за примену добијених препорука;
даје мишљења о напретку људских права у извештајном периоду и
даје стручна објашњења о стању људских права и резултатима
који су остварени применом препорука.

Савет је припремио План за имплементацију препорука. План је сачињен у
форми матрице која има следеће колоне:

•
•
•
•
•
•
•

Све добијене препоруке од девет механизама УН
Институцију/орган у чијој је надлежности имплементација конкретних препорука
Статус испуњења препорука
Динамику испуњења препорука
Примедбе/сугестије
Индикаторе
Повезаност са Агендом 2030 УН

На овај начин омогућен је преглед препорука и статус њихове испуњености
у сваком моменту, што даље треба да унапреди координацију у процесу имплементације препорука, унапреди поступак припреме периодичних извештаја уговорним телима УН, као и да побољша комуникацију између релеватних институција и комуникацију са другим релеватним актерима.
Препоруке CEDAW комитета саставни су део Плана за имплементацију препорука.

8

Комитета за права човека, Комитета за економска, социјална и културна права, Комитета за укидање расне дискриминације, Комитета за елиминисање
дискриминације жена, Комитета против тортуре, Комитета за права детета,
Комитета за права особа са инвалидитетом и Комитета за присилне нестанке.
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ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА О САВЕТУ

•
•
•
•

Савет надлежном одбору доставља извештај о раду најмање сваких 60 дана, а Влади најмање сваких 90 дана;
Савет доноси пословник о свом раду;
Савет, по потреби, може позивати представнике других државних органа и организација и удружења да присуствују седницама
Савета;
Стручну и административно-техничку потпору Савету пружа Канцеларија за људска и мањинска права.

ШТА ЈЕ ДО САДА УРАЂЕНО?
Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за
људска права одржао је конститутивну седницу у марту 2015. године. На
првој седници утврђено је да је основни циљ Савета рад на унапређењу
људских права у Србији.
Савет је у План примене препорука унео листу свих препорука које су механизми Уједињених нација упутили Републици Србији. На овој листи је укупно
388 препорука. Због осигуравања адекватног праћења препорука, одређене
су контакт особе и њихови заменици у свим ресорима који су релевантни за
спровођење препорука механизама Уједињених нација.
Образовање и рад Савета у великој мери су олакшали процес извештавања.
Ово се посебно односи на трећи циклус УПР у ком је Србија имала представљање извештаја у јануару 2018. године.
Савет је упоставио сарадњу са представницима финских, аустријских и
белгијских националних механизама за извештавање и праћење препорука,
у оквиру које се размењују искуства у извештавању и праћењу препорука.
У новембру 2018. године у Београду је одржана регионална конференција о
модалитетима примене и испуњавања препорука механизама УН.
Савет одржава и унапређује сарадњу са организацијама цивилног друштва,
а организације цивилног друштва учествују у раду Савета и у његовим
активностима. Савет је подржао успостављање Платформе организација цивилног друштва за сарадњу са механизмима УН за људска права и планира
унапређење те сарадње.
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Савет организује обуке за јачање капацитета за своје чланове, особе за
контакт из релевантних министарстава, државне службенике, организације
цивилног друштва и друге актере. Током 2017. и 2018. године, организоване су обуке чији је фокус био извештавање по међународним уговорима и
најбољим праксама у имплементацији препорука добијених од механизама
Уједињених нација за људска права.

САРАДЊА САВЕТА
Основни принципи на којима је успостављен Савет су инклузивност и
транспарентност. У рад Савета укључени су сви релеватни актери, а рад
Савета је јаван и отворен како за општу тако и за стручну јавност.
Савет сарађује са државним органима, међународним организацијама, независним телима за људска права, организацијама цивилног друштва и свим
другим релевантним актерима.

Други актери
Независна тела

САВЕТ
КЉМП

Народна Скупштина
Државни органи
Организације цивилног друштва
Преговарачки тим - приступање ЕУ
УН и друге МО

У складу са Пословником о раду Савета за праћење примене препорука
механизама Уједињених нација за људска права, представници Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности и Одбора Народне
скупштине за људска и мањинска права имају право да присуствују седницама Савета, а достављају им се материјали за сваку седницу.
У раду Савета учествују и организације цивилног друштва. До сада је формализована сарадња са 12 невладиних организација које се баве питањима заштите и унапређења људских права, потписивањем меморандума о
сарадњи.9
9

Више информација доступно на: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/press/vesti/
paunovitsh-novi-memorandumi-o-saradnji-sa-nvo
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И КОМИТЕТ ЗА
ЕЛИМИНАЦИЈУ
СВИХ ОБЛИКА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ЖЕНА

Република Србија је представила Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције за елиминацију свих облика дискриминације жена (CEDAW)
у јулу 2013. године.
У Закључним запажањима поводом овог извештаја,10 CEDAW комитет
похвалио је Републику Србију што је благовремено поднела извештај, што је
доставила одговоре на питања која су постављена на сесији која претходи
заседању, што је одговорила на усмена питања на сесији, као и на дијалогу
између чланова делегације и чланова комитета. С друге стране, CEDAW
комитет изразио је жаљење што извештај не садржи више података разврстаних по полу, као ни квалитативне податке о положају жена у бројним
областима које су обухваћене CEDAW конвенцијом, посебно о женама које
припадају угроженим групама.11
У Закључним запажањима CEDAW комитета из 2013. године, Република Србија је добила 24 препоруке. Ове препоруке су саставни део Акционог плана
за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска
права.

10
11

CEDAW/C/SRB/CO/2-3 od 25.07.2013.
Параграфи 2-3, CEDAW/C/SRB/CO/2-3
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CEDAW комитет је дао 24 препоруке
Републици Србији (2013)
Све препоруке су део Акционог плана за
праћење примене препорука механизама
Уједињених нација за људска права
У јануару 2016. године, Република Србија доставила је CEDAW комитету
извештај о примени приоритетних препорука 17. и 23. у складу са захтевом
комитета из Закључних запажања о комбинованом Другом и трећем периодичном извештају.12
Четврти периодични извештај о примени CEDAW конвенције у Републици
Србији13 достављен је CEDAW комитету у јулу 2017. године, у складу са захтевом комитета.14
На предсесији на којој је прелиминарно разматран Четврти периодични извештај Републике Србије, а у контексту информација које је комитету упутио
цивилни сектор, Заштитник грађана и специјализоване агенције Уједињених нација, CEDAW комитет усвојио је Листу додатних питања.15 Република
Србија доставила је комитету одговоре на додатна питања у новембру 2018.
године.16

12
13
14
15

Параграф 44, CEDAW/C/SRB/CO/2-3
CEDAW/C/SRB/4
Параграф 45, CEDAW/C/SRB/CO/2-3
CEDAW/C/SRB/Q/4 од 31.07.2018. Листа додатних питања садржи 21 питање
из 15 области: уставни, законодавни и институционални оквир и дефиниција
дискриминације; приступ правди; државни механизми за унапређење положаја жена; привремене специјалне мере; стереотипи; родно засновано насиље; трговина људима и експлоатација проституцијом; учешће у политичком
и јавном животу; образовање, запошљавање; здравље; положај жена у руралним срединама; жене избеглице; жене из осетљивих друштвених група; брак и
породични односи.
16 CEDAW/C/SRB/Q/4/Add. 1 од 28.11.2018.
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ПОСТУПАЊЕ ПО
ПРЕПОРУКАМА
КОМИТЕТА ЗА
ЕЛИМИНАЦИЈУ
СВИХ ОБЛИКА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ЖЕНА

У периоду између два циклуса извештавања CEDAW комитету, Република
Србија је предузела многе активности са циљем испуњавања добијених
препорука, чиме показује своју посвећеност и одлучност испуњавању међународних обавеза, али и чврсту опредељеност побољшању општег положаја
жена у друштву.
CEDAW комитет затражио је од Републике Србије благовремено објављивање
закључних запажања на службеном језику и њихову дистрибуцију надлежним
органима власти на свим нивоима, као и наставак активности које би CEDAW
конвенцију, Опциони протокол уз конвенцију, праксу и опште препоруке комитета учиниле доступним свим релевантним субјектима.17 У вези са поступањем по овој препоруци, Република Србија је предузела следеће активности:

•

CEDAW конвенција са Опционим протоколом преведена је на
српски језик и на 16 језика националних мањина – румунски,
русински, македонски, мађарски, чешки, албански, босански, црногорски, хрватски, словачки, бугарски, ромски, буњевачки, украјински, влашки и немачки језик
17

Параграф 42, CEDAW/C/SRB/CO/2-3
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•
•
•

Закључна запажања CEDAW комитета (2013) преведена су на
српски језик
CEDAW конвенција за младе преведена је на српски језик
Све опште препоруке које је CEDAW комитет до сада усвојио, преведене су на српски језик

Сви преведени документи доступни су на сајту Канцеларије за људска и
мањинска права Републике Србије.18 Закључна запажања комитета (2013)
широко су дистрибуирана свим релевантим државним органима, а преводи
на мањинске језике достављени су националним саветима националних
мањина да их даље дистрибуирају у локалним самоуправама.
Све препоруке добијене од CEDAW комитета 2013. године, саставни су део
Акционог плана за праћење примене препорука УН механизама за људска
права. Акциони план је мењан и побољшаван претходних година, тако да
сада садржи и индикаторе испуњења и повезаност са циљевима одрживог
развоја из Агенде УН 2030 (SDGs).
У табели испод представљен је изглед Акционог плана и илустративно је дат
преглед једне препоруке добијене од CEDAW комитета.

Препорука
40. Комитет
подстиче
државу
чланицу да
прихвати
измене
и допуне
члана 20.
став 1.
Конвенције
о времену
састајања
Комитета.

Орган
надлежан за
испуњење/
ОЦД
надлежна за
праћење

Статус
препоруке

Влада РС

Извршена

Министарство
спољних
послова

18

Примедбе
Република
Србија је
ратификовала
амандман на
чл. 20. став 1.
Конвенције
о времену
састајања
Комитета и
ратификациони
инструмент
доставила
18.6.2014.
године
(„Сл.
гласник РС међународни
уговори“, бр
5/2014)

Динамика
извршења
2014

Индикатори
Прихваћена
измена и
допуна члана
20. став 1.
Конвенције
о времену
састајања
Комитета

Повезаност
са циљевима
одрживог
развоја из
Агенде УН 2030
Циљ 5 –
Постићи родну
равноправност
и оснаживати
жене и
девојчице

Објављена
ратификација
у Сл.
гласнику РСмеђународнни
уговори

Више информација доступно на: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/156

17

ДОСТИГНУЋА ОД
ВАЖНОСТИ ЗА ПРАВА
ЖЕНА И РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ

Последњих година предузете су многе активности које доприносе побољшању положаја жена и унапређењу родне равноправности у Републици
Србији, које су у вези са поступањем по препорукама добијених од CEDAW
комитета и других механизама Уједињених нација за људска права, али и са
националним законима и стратешким документима.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР
У оквиру Владе Републике Србије основано је Координационо тело за родну
равноправност (2014), национални коориднациони механизам за питања
родне равноправности, које усмерава рад државних органа и других институција у циљу унапређења положаја жена и мушкараца. Овим телом руководи потпредседница Владе.19
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања основало
је Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности (2017).20 Народна скупштина Репубике Србије има Одбор за
људска и мањинска права и равноправност полова.
У фебруару 2013. године посланице Народне скупштине Републике Србије формирале су Женску парламентарну мрежу, по угледу на сличне институције у
другим државама. Женска парламентарна мрежа је неформална и окупља све
народне посланице, без обзира на њихову страначку припадност.21 У Скупшти19

Више информација доступно на: https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/
pocetna
20 Више информација доступно на: https://www.minrzs.gov.rs/rodna-ravnopravnost.
html
21
Више информација доступно на: https://zpmsrbija.wordpress.com/zenskaparlamentarna-mreza/
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ни АП Војводине, исте године, оформљена је Женска парламентарна мрежа,
као неформална мрежа која окупља све посланице.22 Обе мреже су веома
активне у вези са побољшањем положаја жена и родном равноправношћу.
У Републици Србији постоји више од стотину локалних тела за родну
равноправност. У појединим јединицама локалне самоуправе паралелно
постоје и тела за родну равноправност и лице задужено за питања родне
равноправности.

РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
Република Србија спада у ред малог броја држава које су у свој законски оквир
увеле родно одговорно буџетирање и тиме направила искорак у односу на
многе европске државе. Циљ увођења родно одговорног буџетирања је равноправније и праведније коришћење буџетских средстава за жене и мушкарце.
Законом о буџетском систему прописано је постепено увођење родно
одговорног буџетирања у планирање, извршење и извештавање о буџету
на свим нивоима у периоду од 2016. до 2020. године.23 Приликом припреме
буџета за 2017. годину, 28 буџетских корисника имало је обавезу да примени родно одговорно буџетирање минимално на један програм/програмску
активности или пројекат. Обавезу је испунило 26 буџетских корисника на 45
програмских активности и пројеката.24 У припреми буџета за 2018. годину,
обавеза примене родно одговорног буџетирања повећала се на укупно 35
буџетских корисника,25 од којих је 33 испунило своју обавезу у буџету за
2018. годину, на укупно 42 програма и 57 програмских активности.26

ИНДЕКС РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Од фебруара 2016. године Република Србија користи Индекс родне равноправности – инструмент који мери родну равноправност у шест домена: рад,
новац, знање, расподела времена, моћ и здравље. Србија је прва земља ван
Европске уније која је добила Индекс родне равноправности.

22
23

24
25

26

Више информација доступно на: http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.
aspx?s=zenskamreza&j=SRL
Сања Николин и Александра Владисављевић, Извештај о напретку у увођењу
родно одговорног буџетирања у систем планирања јавних финансија у Републици Србији у буџету за 2018. годину, UN Women, Канцеларија у Србији, Београд, 2018
Ибид.
28 буџетских корисника који су већ започели примену родно одговорног буџетирања и седам нових буџетских корисника, који су први пут обухваћени овим
процесом.
Ибид.
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Индекс родне равноправности у Србији износи 55,8. У поређењу са просеком
ЕУ-28, Србија је направила већи помак између два извештајна периода. Наиме, вредност индекса у Србији је за период 2014–2016. године повећана за
3,4 поена, док је у Европској унији током периода 2012–2015. године повећана за 1,2 поена. У погледу укупне вредности индекса, Србија је у односу на
државе чланице рангирана на 22. месту, као и у 2014. години.27
Србија је у многим областима чак и боља од европског просека, на пример у
процесу политичког доношења одлука, а заостаје за европским просеком у
родној равноправности у домену рада и расподеле времена.

ИНДИКАТОРИ ИСПУЊЕНОСТИ ПРЕПОРУКА МЕХАНИЗАМА УН ЗА ЉУДСКА ПРАВА
У сарадњи са организацијама цивилног друштва и уз подршку Тима УН за
људска права у току је процес израде индикатора испуњености препорука
механизама УН за људска права.
У Акционом плану за праћење примене препорука механизама УН за
људска права идентификоване су препоруке које садрже родну компоненту.
Кроз родно одговорне индикаторе обезбедиће се ефикасније праћење унапређења родне равноправности у Републици Србији.

ПОВЕЗАНОСТ ПРЕПОРУКА СА АГЕНДОМ 2030 УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Све препруке механизама УН за људска права, укључујући и препоруке
CEDAW комитета, повезане су са циљевима одрживог развоја (SDGs) из
Агенде 2030 Уједињених нација. Ова агенда има 17 циљева одрживог развоја28 и 169 циљних вредности, ширег је обухвата у односу на Миленијумске

27

Индекс родне равноправности у Републици Србији – Мерење родне равноправности у Републици Србији 2016. године, Тим за социјално укључивање
и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Београд, 2018,   стр. 6-7,
доступно на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2018/12/
Indeks_rodne_ravnopravnosti_u_Republici_Srbiji_2018.pdf
28 Циљеви одрживог развоја су: 1. свет без сиромаштва; 2. свет без глади; 3.
добро здравље; 4. квалитетно образовање; 5. родна равноправност; 6. чиста вода и санитарни услови; 7. доступна и обновљива енергија; 8. достојанствен рад и економски раст; 9. индустрија, иновације и инфраструктура; 10.
смањење неједнакости; 11. одрживи градови и заједнице; 12. одговорна потрошња и производња; 13. акција за климу; 14. живот под водом; 15. живот на
земљи; 16. мир, правда и снажне институције; 17. артнерством до циља.
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циљеве развоја и укључује све три кључне димензије одрживог развоја:
економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине.29
Пети циљ Агенде 2030 односи се на родну равноправност, односно, на постизање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица. Иако се
положај жена у Србији побољшава последњих година, ниво родне равноправности још увек није задовољавајући, али је Република Србија је чврсто
опредељена за остваривање овог циља Агенде 2030. У том смислу, веома је
важна Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до
2020. године,30 која дефинише три стратешка циља: промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности, повећана равноправност
жена и мушкараца применом јавних политика и мера једнаких могућности и
системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење
јавних политика.

ПЛАТФОРМА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА САРАДЊУ СА МЕХАНИЗМИМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
У 2018. години основана је Платформа организација за сарадњу са механизмима Уједињених нација за људска права, уз подршку Тима за људска права
Уједињених нација у Србији и Мисије ОЕБС у Србији. Платформу чини 18
организација цивилног друштва. Платформа је основана са циљем да организације цивилног друштва дају свој активан допринос праћењу препорука
које Република Србија добија од УН механизама за људска права. У оквиру
Платформе, оформљено је неколико тематских кластера, између осталог, постоји Кластер за родну равноправност у чијем раду учествује осам организација. Кластер за родну равноправност Платформе организација за сарадњу
са механизмима УН за људска права поднео је CEDAW комитету извештај из
сенке о примени CEDAW конвенције у Републици Србији.

29

Србија и Агенда 2030: Мапирање националног стратешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја, Влада Републике Србије – Секретаријат за
јавне политике и ГИЗ, стр. 5-6, доступно на: https://rsjp.gov.rs/wp-content/
uploads/2017/11/Agenda-UN-2030.pdf
30 „Службени гласник Републике Србије“, бр. 4/2016
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