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Регионалну Студију полазног стања – интеграција родне перспективе 
у образовање и обуке система одбране земаља Западног Балкана 
припремили су чланови и чланице Регионалне радне групе за интеграцију 
родне перспективе у војно образовање и обуке које су именовала 
министарства одбране Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике 
Северне Македоније и Републике Србије, уз подршку Центра за контролу 
малокалибарског и лаког наоружања у Југоисточној и Источној Европи 
(South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms 
and Light Weapons - SEESAC) Програма Уједињених нација за развој (United 
Nations Development Program – UNDP), у даљем тексту: UNDP SEESAC.

UNDP SEESAC тим захваљује члановима и чланицама регионалне Радне групе:

Министарство одбране Босне и Херцеговине

Генерал-мајор Ивица Јеркић, замјеник начелника ЗС ОС БиХ за операције

Гђа Вилдана Ганија, стручна саветница за информациони систем персонала

Бригадир Горан Бранковић, начелник одељења за обуку у Ј3/7

Заставница Нура Мулавдић, водитељка обуке, Центар за обуку за операције 
подршке миру

Министарство одбране Црне Горе

Капетаница Тања Катнић, савјетница начелника Генералштаба за родна питања 

Гђа Ана Главатовић, самостална савјетница I, Директорат за управљање 
људским ресурсима

Капетан Владан Којић, штабни официр, Одјељење за обуку (Ј-7), Генералштаб 

Капетаница Енита Јањуш, начелница Одсјека за ИКС (С6), Батаљон за 
борбену подршку

Поручник Ердан Куњић, пилот, Ваздухопловство ВЦГ

Капетан Ивица Вуковић, штабни официр, Ваздухопловство ВЦГ



Министарство одбране Републике Северне Македоније

Др Јулијана Стојанова, помоћница начелника Одељења за људске ресурсе

Гђа Биљана Стевкова, руководитељка Одсека за обуку у Одељењу за људске 
ресурсе

Потпуковница Антониела Станковска-Будимир, саветница за буџет и 
финансије, Служба за војну безбедност и обавештајне послове

Гђа Миневере Лесковица, саветница у Oдељењу за планирање персонала 
и персоналне политике, Сектор за људске ресурсе

Потпуковница Александра Доневска, саветница за родну равноправност у 
кабинету начелника Генералштаба

Гђа Елена Трајановска, професорка енглеског језика, Војна академија 
„Генерал Михаило Апостолоски“, Скопје

Министарство одбране Републике Србије

Гђа Јелена Крџавац Скакић, руководилац Групе за управљање пројектима, 
Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима Сектора за 
политику одбране

Ванр.Проф. др Ирис Бјелица Влајић, наставница на Војној академији 
Универзитета одбране 

Потпуковник Дејан Петровић, наставник, Школа националне одбране 
Универзитета одбране

Потпуковник Рацо Бјелановић, начелник Одељења за образовање, Управа 
за кадрове, Сектор за људске ресурсе

Потпуковник Дамир Јеина, референт у Одсеку за вредновање обуке 
Одељења за обуку, Управа за обуку и доктрину (Ј-7) ГШ ВС

Гдин Младен Дубовина, референт у Сектору за буџет и финансије
 
Изради студије су допринеле стручне консултанткиње које је ангажовао 
UNDP SEESAC у разним фазама израде Регионалне студије полазног стања: 
др Ксенија Ђурић-Атанасиевски, гђа Мерсида Мешетовић, бригадирка у 
пензији, гђа Радмила Ђаконовић и др Неда Малеска.

Испред UNDP SEESAC тима стручну подршку током процеса израде 
Регионалне студије полазног стања су пружили: уредница Весна Ципруш,  
као и чланице и члан стручног тима: Данијела Ђуровић, Јана Илић,  
Ивица Ивановић, Јована Јовановић, и Татјана Вишацки.



Рад на истраживању, састанци Радне групе за интеграцију родне перспективе 
у војне обуке и образовање као и објављивање Регионалне студије полазног 
стања - интеграција родне перспективе у образовање и обуке система 
одбране земаља Западног Балкана омогућени су уз финансијску подршку 
Влада Краљевине Норвешке и Словачке Републике у оквиру подршке за 
пројекат Јачање регионалне сарадње у укључивању родне перспективе у 
реформи сектора безбедности на Западном Балкану.

Контакт за додатне информације:

UNDP SEESAC

Булевар Зорана Ђинђића 64, 11000 Београд, Република Србија

Тел: +381 11 415 5300, Фаx: +381 11 415 5359

Центар за контролу малокалибарског и лаког наоружања у Југоисточној и 
Источној Европи (SEESAC) је основан на заједничку иницијативу Програма 
Уједињених нација за развој (UNDP) и Савета за регионалну сарадњу (Regional 
Cooperation Council - RCC) са циљем јачања националних и регионалних 
капацитета за контролу и смањење ширења и злоупотребе малокалибарског 
и лаког наоружања, доприносећи тако повећаној стабилности, безбедности 
и развоју у Југоисточној и Источној Европи.

www.seesac.org
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* Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду 
обухватају и мушки и женски род особа на која се односе.

* Регионална студија полазног стања садржи податке за период јануар 
2019. – децембар 2021, а примери добре праксе су обухватили период до 
јула 2022. године. Циљ је био презеновати податке пре и током пандемије 
вируса COVID-19, да би се уочиле разлике у броју и врстама активности, 
које су узроковане пандемијом. Примери добре праксе углавном описују 
постигнућа у интеграцији родне перспективе у војно образовање и обуке 
које су одабрала министарства одбране и оружане снаге земаља – партнера 
у регионалном пројекту „Јачање регионалне сарадње у укључивању 
родне перспективе у реформи сектора безбедности у земљама Западног 
Балкана“.

Називи и материјали коришћени у овој публикацији не одражавају ставове 
Програма Уједињених нација за развој, као ни Савета за регионалну 
сарадњу,  Владе Краљевине Норвешке и Владе Словачке Републике у 
погледу правног статуса било које државе, територије или области.
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АБХ  
Атомско-биолошко-
хемијска служба

АБХО 
Центар  атомско-биолошко-
хемијске одбране 

ADL 
Напредно дистрибуирано 
учење (Advanced 
distributed learning)

АП 
Акциони план

АРЈ 
Артиљеријско – ракетне 
јединице

АРС 
Агенција за 
равноправност сполова

БиХ 
Босна и Херцеговина

BCMS 
Босански, хрватски, 
црногорски, српски 
(Bosnian, Croatian, 
Montenegrin, Serbian) 

Bi-SCD 
Двојна стратешка 
командна директива 
(Bi-Strategic Command 
Directive)

CCD 
Контролни документ 
курса (Course Control 
Document)

CEDAW 
Конвенција о 
укидању свих облика 
дискриминације жена 
(Convention on Elimination 
of All Forms of Violence 
Against Women)

ЦГ 
Црна Гора

CHODS 
Начелници 
Генералштабова (Chiefs 
of Defence)

ЦИДПУНЛ 
Центар за израду доктрина, 
правила, упутстава и 
научених лекција

ЦИО 
Центар за индивидуалну 
обуку

ЦО 
Центар за обуку

ЦО Ло 
Центар за обуку 
логистике

ЦМО 
Центар за мировне 
операције

ЦОЈ 
Центар за обуку јединица

ЦОО 
Центар за основну обуку 

ЦОП 
Центар за обуку 
питомаца

ЦОПС 
Центар за обуку путем 
симулација 

ЦОР 
Циљ одрживог развоја

ЦОУП 
Центар за обуку 
и усавршавање 
подофицира 

ЦПО 
Центар за подршку обуци

ЦПР 
Центар за 
професионални развој 

ЦС 
Центар за симулације

ЦСЈ 
Центар за стране језике

ЦОДП / ЦОДК 
Центар за обуку и 
дресуру паса  
(мкд. - Центар за 
одгледување и дресура 
на кучиња)

CWINF 
Комитет за жене у НАТО 
снагама (Committee on 
Women in NATO Forces)

DCAF 
Женевски центар за 
демократску контролу 
оружаних снага (Geneva 
Centre for Security Sector   
Governance)

DEEP 
Програм за унапређење 
образовног процеса 
у области одбране 
(Defence Education 
Enhancement Programme)

DFS 
Одјељење за теренску 
подршку (Department for 
Field Support)

DPKO 
Одјељење за мировне 
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Партнерства 
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Годишња конференција о 
институционалној обуци 

ГШ 
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Информационо 
комуникациони системи 

IMET 
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2



LMS 
Систем за управљање 
учењем (Learning 
management system)

КАПК 
Комисија за акредитацију 
и проверу квалитета 

КИК 
Каталог институционалних 
курсева 

КП 
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МО 
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НЗС ОС 
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НЗШ 
Начелник Заједничког штаба 

НЗШОСБИХ 
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3



RCC 
Савет за регионалну 
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РЦОЈ 
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Државе

SAT 
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SEESAC 
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и усавршавање

СОП 
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СППБИ 
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програмирања, 
буџетирања и извршења 
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SSR 
Реформа сектора 
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SSRWG 
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ССВШ 
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СВР 
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ТКМиЕ 
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мониторинг и евалуацију
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анализа потреба за 
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УС 
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УН 
Уједињене нације / 
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UNDP 
Програм Уједињених 
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Nations Development 
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UNSCR 
United Nations Security 
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Агенција Уједињених 
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ВА 
Војна академија

ВЦГ 
Војска Црне Горе

ВМА 
Војно-медицинска 
академија

ВОЈ 
(Служба) ваздушног 
осматрања и јављања

ВС 
Војска Србије

ЗБОП 
Заједничка безбедносна 
и одбрамбена политика

ЗОИД 
Заповједништво за обуку 
и доктрину

ЗП 
Заповједништво за 
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ЗСБП 
Заједничка спољња и 
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ЗШ 
Заједнички штаб

ЗУП 
Заповједништво за 
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WPA 
Саветник за заштиту 
жена (Women Protection 
Adviser)
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ПРЕДГОВОР

Системи одбране четири земље Западног Балкана - Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Републике Северне Македоније и Републике Србије, уз стручну 
и административну подршку тима UNDP SEESAC сарађују на питањима 
интеграције родне перспективе од 2012. године у оквиру пројекта „Јачање 
регионалне сарадње у укључивању родне перспективе у реформи сектора 
безбедности у земљама Западног Балкана“.1

Један од облика регионалне сарадње усмерене на интеграцију родне 
перспективе у политике и праксе система одбране јесте заједнички рад на 
истраживањима и израда публикација које су конципиране тако да помогну 
развој родно осетљивих политика заснованих на подацима, као и да буду 
искориштене као извор знања и искустава из региона који је при руци свима 
који раде у сектору безбедности. Ослањајући се на више пута опробан 
метод рада кроз сарадњу у регионалним радним групама посвећеним 
спровођењу истраживања и изради публикација које презентују резултате 
заједничког рада, конципирана је и написана Регионална студија полазног 
стања - интеграција родне перспективе у образовање и обуке система 
одбране земаља Западног Балкана (у наставку: Регионална студија полазног 
стања). Она је резултат тимског рада регионалне Радне групе, састављене од 
именованих представника/представница министарстава одбране. Регионална 
студија полазног стања представља заједнички ресурс који садржи податке о 
полазном стању интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке, 
као и информације о добрим праксама и о плановима за даље унапређење 
релевантних политика и пракси. Регионална студија полазног стања је израз 
опредељења министарстава одбране да својим проактивним деловањем 
осигурају поштовање принципа родне равноправности и једнаких могућности 
којем су одане све четири државе са својим системима одбране. 

1 Пројекат се одвија у две фазе. У току је друга фаза коју финансијски подржавају Владе 
Краљевине Норвешке и Словачке Републике. Конципиран је у тесној сарадњи са 
Министарствима одбране четири земље која имплементирају пројекат уз подршку UNDP 
SEESAC. Фокусиран је на интеграцију родне перспективе у системе одбране доприносећи 
примени агенде Жене, мир и безбедност. Такође доприноси достизању Циљева одрживог 
развоја, конкретно циља бр. 5 који се односи на родну равноправност и циља бр 16 који се 
односи на мир, владавину права и снажне институције.
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Надамо се да ће Регионална студија полазног стања допринети даљем 
напретку у оном сегменту система одбране који је најбитнији за одрживост 
и доследну интеграцију принципа родне равноправности – а то је систем 
образовања и обука у систему одбране. Регионална студија полазног стања 
је намењена дубљем разумевању зашто је потребно интегрисати родну 
перспективу у целокупно образовање и обуке, уз већ постојеће обуке 
о родној перспективи које се спроводе у сва четири система одбране. 
Намењена је, пре свега, унапређењу родних компетенција свих оних који 
раде у образовним институцијама у системима одбране, што представља 
предуслов да особе које раде у систему одбране добију полазна знања која 
ће им омогућити да разумеју и примене родну перспективу у областима у 
којима раде, односно у процесу обучавања будућих војника, подофицира 
и официра оба пола. Намењена је, уз већ постојеће приручнике, и родним 
инструкторима и инструкторкама у војсци. Такође је намењена и особама 
које доносе одлуке о програмима војног образовања и обука, као и о 
њиховим изменама. Напослетку, намењена је свима који раде у систему 
одбране и баве се питањима људске безбедности која је препозната као 
основни предуслов за одрживи развој друштава у 21. веку.

 Ауторски тим
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РЕЗИМЕ

Системи одбране у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици 
Северној Македонији и Републици Србији посвећени су увођењу родне 
равноправности.2 Све четири земље имају законе о родној равноправности, 
стратегије за постизање родне равноправности, планове акције за 
спровођење Резолуције Савета безбедности Уједињених нација (РСБУН) 
1325,3 као и институционалне механизме за спровођење политика и закона 
који се односе на родну равноправност и спречавање родно засноване 
дискриминације.

Регионална студија полазног стања – интеграција родне перспективе у 
војно образовање и обуке система одбране земаља Западног Балкана 
представља још једну потврду јасног опредељења министарстава одбране 
да својим проактивним деловањем осигурају поштовање принципа родне 
равноправности. Поштовање тих принципа је важан део реформе система 
безбедности и важан је предуслов спремности оружаних снага да одговоре 
на комплексне безбедносне изазове са којима се човечанство сусреће у 21. 
веку.

Регионална студија полазног стања представља заједнички ресурс који 
садржи преглед степена интеграције родне перспективе у војно образовање 
и обуке. Заједнички рад и коришћење акумулираног знања и искуства 
обогаћеног регионалном разменом и сарадњом био је инициран и вођен од 

2 Системи одбране ове четири земље, уз стручну и административну подршку тима UNDP 
SEESAC, сарађују на питањима интеграције родне перспективе од 2012. године у оквиру 
пројекта „Јачање регионалне сарадње у укључивању родне перспективе у реформи сектора 
безбедности у земљама Западног Балкана“. Регионална студија полазног стања је урађена 
током друге фазе пројекта, у периоду од априла 2021 године, када је наименована Радна 
група одржала први састанак, до краја јуна 2022. године, када је Радна група договорила 
закључке и препоруке на основу садржаја и налаза Регионалне студије полазног стања. 
Радна група је одржала укупно три регионална састанка, уз интензиван рад на прикупљању 
података и састанке који су одржани на нивоу појединих земаља. У децембру 2021. потписана 
је Министарска декларација којом су све четири земље учеснице у пројекту потврдиле своју 
одлучност да наставе регионалну сарадњу на пољу промоције родне равноправности у 
систему одбране у склопу реформе система безбедности.

3 United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325
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стране компетентних представника и представница министарстава одбране 
и оружаних снага, уз подршку UNDP SEESAC тима. Циљ регионалне сарадње 
је унапређење политика и праксе у области војног образовања и обука, 
што је од кључне важности за одрживост активности на промоцији родне 
равноправности у системима одбране. 

Интеграција родне перспективе у војно образовање и обуке је изазован задатак 
имајући у виду укорењеност родних режима и стереотипа, родне предрасуде, и 
често неосвешћене дискриминаторске ставове како у друштву, тако и у оружаним 
снагама. Зашто је родна перспектива важна за оружане снаге, односно какве 
импликације она има за припаднике/це система одбране? Регионална студија 
полазног стања покушава да одговори на то комплексно питање. Одговор на 
ово питање треба да започне подсећањем на обавезу да жене и мушкарци 
имају право на једнаке могућности и равноправан третман, што проистиче из 
ратификованих међународних докумената, као и правних оквира који у све 
четири земље уважавају највише демократске стандарде. Овде посебно треба 
истаћи обавезу примене РСБУН 1325 Жене мир и безбедност и њој сродних 
резолуција, као и потребу достизања Циљева одрживог развоја (ЦОР), посебно 
ЦОР 16 који је фокусиран на мир, владавину права и јаке институције, као и ЦОР 
5 који се односи на родну равноправност и наглашава да то није само основно 
људско право, већ и неопходна основа за миран, просперитетан и одржив свет.

Стога ова Регионална студија полазног стања представља доказ спремности 
система одбране земаља Западног Балкана да заједно закораче на ову, 
још увек слабо испитану територију, где су конкретна позитивна искуства 
интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке ретка. То се не 
односи само на регион Западног Балкана, већ и на друге регионе у свету. 
Информације које се односе на систематско укључивање родне перспективе 
у војно образовање и обуке у другим земљама готово да нису доступне. Не 
постоје „рецепти“ који би могли да се искористе, те је регионална сарадња у 
овој области заиста пионирски подухват.
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Регионална студија полазног стања је намењена пре свега онима који се 
баве обукама и образовањем у системима одбране четирију земаља, али је 
такође намењена и свима који раде у систему одбране и баве се питањима 
безбедности.

На темељу налаза Регионалне студије полазног стања регионална Радна 
група је усагласила препоруке за унапређења у области интеграције родне 
перспективе у војно образовање и обуке у областима које су важне за 
даље унапређење родно одговорних политика и праксе у систему одбране: 

⊲ Осигурати доследну примену законских норми, стратегија за постизање родне 
равноправности, као и планова акција за спровођење Резолуције 1325. 

⊲ Обезбедити систематско прикупљање релевантних родно разврстаних 
података, као и анализу прикупљених података у циљу креирања политика 
које се заснивају на подацима и доприносе родној равноправности. 

⊲ Формирати описе послова и радна места или одељења која се баве 
инклузијом и родном равноправношћу у систему одбране, укључујући 
интеграцију родне перспективе у војно образовање и обуке. 

⊲ Пратити развој концепта људске безбедности и укључити родну 
перспективу на свим нивоима – стратешком, оперативном и тактичком. 

⊲ Користити тзв. двоструки приступ обукама о родној равноправности, 
односно комбиновати интегрисање родне перспективе у наставне 
програме са тренинзима који су фокусирани на родне теме. 

⊲ Извршити родну анализу наставних садржаја и предложити измене у 
складу са закључцима анализе. Потребно је направити конкретне планове 
о поступним изменама са крајњим циљем ажурирања свих наставних 
садржаја да би се увела родна перспектива тамо где она већ није уведена. 

⊲ Радити и на сензитивизацији целокупних оружаних снага и свих запослених 
у систему одбране, како униформисаних, тако и цивилних лица. У ту сврху, 
треба конципирати онлајн основни курс који би могли да користе системи 
одбране у све четири земље користећи постојећу регионалну мрежу 
инструктора/ки као ресурс регионалног знања и искуства. 
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⊲ Континуирано јачати капацитете родних инструктора/ки (у смислу повећања 
њиховог броја, улагања у њихово знање, стандардизације садржаја као 
и фреквенције предавања о родној перспективи у систему одбране). 
Изградити и ојачати капацитете целокупног наставног кадра у средњем и 
високошколском војном образовању и тиме омогућити интеграцију родне 
перспективе у целокупно војно образовање и обуке.

⊲ Наставити и ојачати програме менторства уз изградњу интерних капацитета 
за менторске програме из родне перспективе намењене руководећим и 
командним кадровима у министарствима одбране и оружаним снагама.

⊲ Наставити регионалну сарадњу фокусирану на интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуке, уз израду детаљног плана 
интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке и праћење 
примене плана. Документирати заједнички рад кроз записнике, евалуације 
и примере из праксе због размене искустава са другим регионима.

У региону постоји богатсво постојећих добрих пракси које су зачетак 
процеса интеграције родне перспективе у домену војног образовања и 
обука. Разноликост добрих пракси од земље до земље даје пуни смисао 
регионалној сарадњи и размени знања, јер скуп и размена добрих пракси 
надраста вредност појединачних примера и отвара врата иновативним 
праксама које доносе резултате.

Уродњавање наставних садржаја у војном образовању и обуци је комплексан 
процес који захтева планирање краткорочних, средњорочних и дугорочних 
циљева, уз постављање индикатора за праћење процеса. Анализа већ 
постојећих родних садржаја у склопу наставе друштвених предмета је први корак, 
а са амбицијом да се родна перспектива интегрише у комплетан курикулум да 
се родни стереотипи и предрасуде не би преносили на нове генерације жена и 
мушкараца који врше војне или цивилне послове у систему одбране.

Заједнички рад на претходним регионалним публикацијама, као и на 
Регионалној студији полазног стања, показао је вредност регионалног 
приступа и његову уникатност у глобалним оквирима. Документовање процеса 
и дељење искуства је кључно, јер су се оваквим регионалним приступом 
системи одбране земаља Западног Балкана позиционирали као глобално 
релевантни актери који могу да пренесу своја искуства другим регионима.
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1. УВОД
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Усвајањем РСБУН 1325 и агенде Жене мир и безбедност, државе чланице 
УН су 2000. године по први пут препознале и на међународном нивоу 
легитимисале потребу да се родна перспектива интегрише у систем 
одбране, укључујући војне институције и операције на терену. Усвајање 
РСБУН 1325 и њој сродних резолуција је наметнуло потребу да се реши 
питање интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке – што 
укључује питања садржаја, као и начина обучавања. Препознајући важност 
агенде Жене мир и безбедност, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република 
Северна Македонија и Република Србија су на државном нивоу усвојиле 
акционе планове за спровођење РСБУН 1325 и сродних резолуција. За 
остваривање циљева акционих планова, значајну улогу има едукација о 
родној равноправности.4 

Не само у земљама Западног Балкана, већ и у другим земљама света, већи 
део обука о родној перспективи у оружаним снагама се спроводи кроз 
курсеве и обуке, који нису у потпуности интегрисани у војно образовање и 
обуке. Стога постоји потреба за институционализацијом, стандардизацијом 
и унапређењем обука и образовања о родној перспективи у системима 
одбране. Као последица те потребе, систем одбране је суочен са изазовом 
израде адекватних програма и наставних материјала у којима родна 
перспектива не остаје невидљива, већ је препозната, као и са потребом 
шире интеграције родне димензије кроз целокупни спектар војних обука и 
образовања.5

У том смислу, постоји потреба за јачањем капацитета наставног и 
инструкторског кадра за интегрисање родне перспективе у образовање 
и обуку. Наставни и инструкторски кадар треба да поседује знања из 
области родних питања да би могао да креира адекватне наставне 
програме и материјале који ће садржаје о роду и родној равноправности 
пренети припадницима/цама оружаних снага који се школују, обучавају или 
усавршавају. Усвајање родне перспективе и постулата родне равноправности 
ствара у оружаним снагама амбијент у коме се људска права поштују, а 
истовремено доприноси и њиховој ефикасности. Потребно је, такође, да 

4 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016

5 Ibid.
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особе на позицијама одлучивања о образовним програмима и садржајима 
буду свесне обавезе усклађивања образовања у систему одбране са 
захтевима времена, међународних докумената, домаћих политика и 
законских оквира који, уз Агенду жене мир и безбедност, захтевају увођење 
родне перспективе и равноправно учешће жена у свим областима живота 
друштва, што укључује и системе одбране. 

Регионална сарадња министарстава одбране земаља Западног Балкана 
усмерена на питања родне равноправности успостављена је уз подршку 
UNDP SEESAC и одвија се од 2012. године. Први кораци ка уродњавању 
образовних садржаја договарани на регионалним састанцима министарстава 
одбране и планови у том правцу забележени током 2014. године, а од тада 
је велики напредак направљен у свим земљама кроз ангажовање родних 
инструктора/ки и рад на стандардизацији образовних садржаја који се 
користе током обука о родној перспективи. Међутим, четири министарства 
одбране су сматрала да треба кренути и корак даље, уз амбицију да се 
направи свеобухватна анализа постојећег стања у војном образовању и 
обуци, да би се на основу тога направили адекватни планови за унапређење 
укључивања родне перспективе. У априлу 2021. године на регионалном 
састанку четири министарства одбране договорено је да се заједничким 
снагама крене у израду регионалне Студије полазног стања, која би 
послужила као регионални ресурс знања о интеграцији родне перспективе 
у војно образовање и обуке. Кроз преглед полазног стања, односно 
затеченог степена интеграције родне перспективе у војно образовање 
и обуке, као и кроз примере добрих пракси из земаља региона Западног 
Балкана, министарства одбране желе да подрже наставне кадрове, као и 
доносиоце одлука о програмима војног образовања и обука. Ослањајући се 
на претходна позитивна искуства на изради регионалних студија уз подршку 
UNDP SEESAC, први корак на договореном путу ка појачаној интеграцији 
родне перспективе у војно образовање и обуке било је формирање 
регионалне Радне групе. 

Регионална студија полазног стања садржи релевантне информације и 
искуства везано за интеграцију родне перспективе у војно образовање и 
обуке из четири земље Западног Балкана, односно четири система одбране. 
Представља резултат заједничког рада чланова и чланица Радне групе коју 
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је чинило 21 именованих представника/представница четири министарства 
одбране. Радна група је, удруживши своја знања и искуства кроз низ 
састанака, као и кроз рад у мањим групама и размену информација путем 
мејла, у периоду од септембра 2021. до априла 2022. године, осмислила 
концепт, припремила прилоге и уобличила коначни текст Регионалне студије 
полазног стања. Радна група је користила метод рада који се током година 
регионалне сарадње показао као делотворан: партиципативни процес 
пружио је члановима и чланицама Радне групе прилику за упознавање 
са искуствима из других система војног образовања и обуке усмерених 
на интеграцију родне перспективе. Сарадње је укључила и размену 
информација о већ спроведеним или планираним активностима и пројектима 
који су наведени у Регионалној студији полазног стања као примери добре 
праксе. 

Регионална студија полазног стања даје детаљан преглед система војног 
образовања и обука у четири земље Западног Балкана: Босни и Херцеговини, 
Црног Гори, Републици Северној Македонији и Републици Србији, уз анализу 
степена интегрисаности родне перспективе у процесу образовања у систему 
одбране. 

Регионална студија полазног стања је тематски подељена на десет 
поглавља. У првом поглављу изложен је начин рада, као и разлози због 
којих је интеграција родне перспективе у војно образовање и обуке стављена 
у фокус и сматра се приоритетом у сва четири система одбране. Друго 
поглавље објашњава зашто је потребно интегрисати родну перспективу 
у образовање и обуке у систему одбране. Објашњава се зашто је родна 
перспектива важна за оружане снаге уопште и дају се аргументи зашто и 
на који начин интеграција родне перспективе у војно образовање и обуке 
подржава реформу система одбране. Такође се наводе предности и недостаци 
засебних обука о родној перспективи и образлаже се важност интегрисања 
родне перспективе за успешност мировних операција и међусобну сарадњу 
оружаних снага у одговорима на неке од кључних безбедносних ризика 
21. века. У трећем поглављу дат је сажет преглед међународноправног 
и политичког оквира који обавезује све четири земље да у политикама, 
законима и пракси примењују принцип родне равноправности. Наглашава се 
конвергенција мировних и развојних аспеката људских права и образлаже 
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веза између разних међународних докумената и потребе интеграције родне 
перспективе у војно образовање и обуке. Четврто поглавље пружа сажети 
преглед система војног образовања и обука у четири земље Западног 
Балкана. Препознају се сличности и разлике у системима образовања 
и обука и дају се неки од примера из праксе, уз напомену да се детаљни 
прегледи по земљама дају у наредним поглављима. Од петог до осмог 
поглавља дат је детаљни преглед система војног образовања и обука у 
систему одбране Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Северне 
Македоније и Републике Србије. Наводе се релевантне политике и закони, 
процедуре за доношење, усвајање и мењање наставних програма, 
набрајају се институције и облици кроз које се врши војно образовање и 
обуке за кадете/киње, подофицире/ке и официре/ке. Дају се информације о 
корацима које Министарства одбране предузимају у циљу интеграције родне 
перспективе у војно образовања и обуке. Наводе се подаци о тренинзима из 
родне перспективе, као и о менторским програмима који имају за циљ обуку 
руководећег и старешинског кадра у оружаним снагама. У текст су укључени 
и примери добре праксе који се односе на интеграцију родне перспективе у 
образовање и обуке, као и на стандардизацију постојећих програма обуке о 
родној перспективи. Девето поглавље даје преглед закључака и препорука 
до којих су заједнички дошли чланови и чланице Радне групе за интеграцију 
родне перспективе у војно образовање и обуке, а које су продискутоване 
и одобрене од стране четири министарства одбране. Последње, десето 
поглавље, садржи завршне напомене аутора и ауторки Регионалне студије 
полазног стања.
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2. ЗНАЧАЈ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 
РОДНЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
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Бројни међународни документи установили су обавезе држава потписница 
да унапређују родну равноправност, предузимају активности и усвајају 
мере, укључујући и посебне мере усмерене на стварање једнаких 
могућности мушкараца и жена и отклањање свих облика дискриминације. 
Тиме су се државе обавезале да створе друштвени амбијент у коме ће 
бити достигнути стандарди родне равноправности који су међународно 
признати. 

Земље Западног Балкана ратификовале су бројне међународне документе 
о људским правима и постале потписнице најважнијих међунарондних 
конвенција у области људских права, права жена и међународног 
хуманитарног права, усвојених под окриљем Уједињених нација6. Међу 
кључне документе спадају Универзална декларација о људским правима, 
Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Међународни 
пакт о економским, социјалним и културним правима, као и најважнији 
међународни документи који се односе на равноправност полова: 
Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена – CEDAW 
(1979)7, Пекиншка декларација и Платформа за акцију (1995), као и УН 
Циљеви одрживог развоја (2015). Чланство у Уједињеним нацијама, као и у 
Организацији за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Савету Европе 
политички и правно обавезују државе Западног Балкана на спровођење 
докумената о родној равноправности, као што је Конвенција Савета Европе 
о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици 
– Истанбулска конвенција (2011) као и спровођење релевантних акционих 
планова за примену међународноправних докумената у државним правним 
оквирима. Како је стратешки циљ све четири државе Западног Балкана 
чланство у Европској унији, оне су већ унеле у своје правне оквире и 
документе ЕУ о људским правима. 

Као и у већини земаља света, земље Западног Балкана су одредбе о 
правима жена на једнакост и забрану свих облика дискриминације унеле 

6 Преглед потписа и ратификације свих докумената из обасти људских права по земљама 
доступан је на: www.ohchr.org/en/countries/pages/humanrightsintheworld.aspx

7 CEDAW је усвојена у децембру 1979. на Генералној скупштини Уједињених нација. Конвенцију 
је БиХ ратификовала 01.09.1993, Северна Македонија 18.01.1994, Црна Гора 23.10.2006, а Србија 
12.03.2001.
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у своје уставе и бројне законске и стратешке оквире. Нека законска и 
подзаконска ограничења на потпуно уживање људских права и основних 
слобода припадника оружаних снага постоје, али она су правно сведена на 
минимум и заснована су на потребама службе.

ПРИМЕР: У оружаним снагама многих држава не постоји право 
професионалних војних лица да буду чланови политичких партија, јер 
припадност различитим политичким опцијама може да угрози јединство 
припадника у извршењу мисија оружаних снага.

Више о људским правима особа у униформи, као и ограничењима тих права 
за припаднике оружаних снага погледати Human Rights of Armed Forces 
Personnel – Compendium of Standards, Good Practices and Recommendations, 
Geneva 2021, OSCE/ODIHR, DCAF.

Све четири државе, унеле су у свој политичко-правни оквир агенду Жене, 
мир, безбедност као и најзначајније међународне документе које се баве 
родним питањима у области безбедности. Такође, усвојиле су и остварују 
активности усмерене на укључивање родне перспективе у друштво 
остваривањем националних акционих планова о примени РСБУН 1325 и 
сродних докумената у својим секторима одбране.
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2.1. Интеграција родне перспективе  
у војно образовање и обуке

Реформе у сектору безбедности, као и у систему одбране, представљају 
део глобалног процеса, јер подразумевају континуиране измене како би се 
остварила ефикасна и делотворна безбедност државе и њених грађана – 
жена и мушкараца, девојчица и дечака.8 Таквим процесима су изложене све 
државе, јер промене на политичком, економском или технолошком нивоу, 
како на државном тако и на међународном плану, захтевају од свих земаља да 
мењају и прилагођавају своје стратегије националне безбедности и одбране, 
што захтева и реформе институција у тим секторима. У земљама у процесу 
транзиције као што су земље Западног Балкана, промене су имале и (још 
увек имају) реформски значај, јер су захтевале креирање новог концепта 
безбедности и мењање безбедносно-одбрамбених снага и структура у оквиру 
демократског управљања. Суштински циљ реформе сектора безбедности 
јесу нормативне и практичне промене које би одговарале потребама 
државе (државна безбедност) и потребама њених грађана и грађанки (лична 
безбедност). У региону Западног Балкана реформа сектора безбедности и 
одбране од великог је значаја за успостављање владавине права, учешће 
грађана и грађанки у процесима трансформације и јачања демократске 
контроле, као и за унапређивање регионалног поверења и сарадње. 

У том смислу, реформа система одбране треба да буде родно одговорна, 
што подразумева идентификовање и бављење различитим потребама 
жена и мушкараца, девојчица и дечака у погледу безбедности и правде.9 
Задовољење безбедносних потреба и жена и мушкараца остварује се кроз 
њихово равноправно деловање у креирању и спровођењу политика у којима 
се допуњују и обогаћују својим међусобним разликама.10 Чињеница је да је 
реформа система одбране успешна ако је подржана од стране друштва, а то је 
могуће само ако мушкарци и жене имају једнаке могућности да утичу на одлуке 
и њихову примену у систему одбране, као и у другим друштвеним областима.

8 Реформа система одбране део је шире реформе сектора безбедности.

9 www.seesac.org/f/docs/Gender-and-Security/Policy-Brief-A-SSG-Approach-to-WPS.pdf

10 Положај жена у оружаним снагама држава Западног Балкана, ур. Балон,Б. Београд: SEESAC, 2014
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Реформа система одбране неће бити успешна уколико се родна равноправност 
не разматра и не узима у обзир у свим аспектима деловања система одбране, 
јер институције у том систему задржавају статус кво и тиме пропуштају да у 
потпуности сагледају безбедносне потребе целокупног становништва, што 
укључује и потребе жена и девојчица.11 

Интеграција родне перспективе у систем одбране подразумева уношење 
искустава, сазнања и интересовања мушкараца и жена и представља 
средство за креирање новог, савременог концепта политике одбране, као 
и нове процесе њиховог спровођења и вредновања12, који су примерени 
безбедносним изазовима у 21. веку. 

У систему одбране, као и у целом сектору безбедности, уважавање различитих 
потреба и приоритета жена и мушкараца и коришћење њихових разноврсних 
знања, вештина и компетенција од кључне је важности за ефикасно и успешно 
остваривање мисија. Ово посебно добија на значају приликом обављања 
мисија које су све више у фокусу оружаних снага као што је управљање 
кризама, пружање мировне подршке и хуманитарне операције.13

Питање којим треба да започне едукација о родној перспективи у систему 
одбране јесте: Зашто је родна перспектива важна за оружане снаге, односно 
какве импликације она има за припаднике/це система одбране? Одговор на 
то питање је комплексан, али сваки одговор треба да започне од чињенице 
да је увођење родне перспективе обавеза која проистиче из ратификованих 
међународних докумената и националних норми које одговарају највишим 
демократским стандардима. У одговору на то питање такође је важно 
размотрити чињенице, ставове и понашања ради бољег разумевања родне 
перспективе и њене важности за оружане снаге.

Оружане снаге које имају у свом саставу жене одсликавају друштвено окружење 
у коме се стварају и делују. Будући да жене чине половину становништва у 
свету, па тако и у региону Западног Балкана, питање рода јесте такође и питање 

11 DCAF/ SSR Backgrounder, Gender Equality and Security Sector Reform, DCAF 2016

12 Gya G. The Importance of Gender in ESDP, European Security Review. No.34, 2007

13 NАТО Committee on gender perspectives, Handbook for delegates, Version 2010, 7; CWINF Guid-
ance for NATO gender mainstreaming
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развојне политике. Друштво које не користи у потпуности половину својих 
ресурса доводи у питање одговорно планирање своје будућности. Уколико 
је у питању одбрана државе, што је прва мисија оружаних снага, оптимално 
коришћење људских ресурса је од посебног значаја.

Могућност учешћа жена у оружаним снагама важан је аспект људских права. Родна 
равноправност је укључена у Универзалну декларацију о људским правима, а и 
многе друге међународне инструменте који обавезују све четири државе, тако да 
је укључивање жена у све сфере друштва, па и у систем одбране, обавеза свих 
држава. За остваривање родне равноправности у оружаним снагама, односно за 
процес решавања проблема родно засноване дискриминације, била је потребна 
измена законодавног оквира и правне регулативе у земљама региона. Једно од 
основних људских права је изједначавање полова у погледу права на рад под 
једнаким условима у свим професијама, па тако и у војној професији. Повећање 
броја жена у униформи и жена цивила које раде у систему одбране био је битан циљ 
у првоусвојеним националним акционим плановима земаља Западног Балкана 
за примену РСБУН 1325. То је подразумевало стварање једнаких могућности за 
жене и мушкарце за учешће у систему одбране, односно промене у условима 
за запошљавање, стварање услова за задржавање у служби, професионални 
напредак жена и обезбеђивање безбедног и подстицајног окружења и за жене и 
за мушкарце. То је процес који је у току. Пуна равноправност у многим областима 
још увек није постигнута, иако је напредак у сва четири система видљив, по 
налазима друге Студије о положају жена у оружаним снагама земаља Западног 
Балкана (SEESAC, 2021). 

Студија наводи потребу за даљим унапређењем родно одговорних политика 
и праксе, а препоруке које су уобличили и одобрили представници и 
представнице министарства одбране односе се на следеће области:

• Унапређење родно осетљивих евиденција
• Даље унапређење политика родне равноправности
• Унапређење заступљености жена у униформи 
• Даље побољшање услова рада и могућности развоја каријере
• Боље усклађивање професионалног и породичног живота
• Јачање заштите од дискриминације, мобинга и родно заснованог насиља. 14

14 Препоруке су наведене из друге регионалне студије Положај жена у оружаним снагама 
држава Западног Балкана, UNDP SEESAC, 2021.
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Интеграција начела родне равноправности може допринети да се до сада 
уобичајени однос према војсци која се перципира као институција државе која 
се првенствено бави одбраном, укључујући и употребу оружане силе, промени 
у правцу перцепције војске као структуре усмерене ка изградњи мира и 
безбедности.15 У земљама Западног Балкана оружане снаге уживају значајно 
поверење грађана, а укључивањем жена у своје редове, оружане снаге су 
постале још видљивије и пријемчивије за јавност.

Савремена теоријска разматрања указују на то да је промоција родне 
равноправности важна компонента за спречавање насилних оружаних 
сукоба. Емпиријски је доказано да је родна равноправност повезана са 
одрживим развојем и са нижим нивоима међуљудског насиља, што заузврат 
смањује вероватноћу сукоба.16 Укључивањем жена ствара се шири спектар 
перспектива о томе шта мир и безбедност значе за целокупно друштво и 
како се могу остварити, доприносећи холистичком разумевању мира које 
укључује дугорочне као и краткорочне потребе становништва свих узраста и 
оба пола за безбедношћу. Било да учествују у спречавању сукоба, доприносе 
мировним процесима или учествују у обнављају након природних катастрофа, 
равноправно укључивање жена доприноси инклузивнијем и свеобухватнијем 
приступу, који доноси боље исходе. Својим заједничким одговорима на 
спречавање оружаних сукоба, склапање мира и обнову друштва, жене и 
мушкарци треба да се равноправно и доследно баве узроцима сукоба и 
нестабилности, помажући да се мир одржи. 17

Природа савремених сукоба и тежња да се потчињавање противника оствари 
употребом „меке моћи“18 створила је бројне нове, неборбене позиције у 
оружаним снагама. Физичка снага и вештине руковања оружјем на бојном пољу 
нису више доминантне као што су то биле у прошлости, или бар нису једине 
неопходне вештине савремених бораца, како мушкараца, тако и жена. Потребе 

15 Положај жена у оружаним снагама држава Западног Балкана, ур. Балон Б. Београд: UNDP-SEESAC, 2014

16 Ekvall А. Norms on Gender Equality and Violent Conflict, E-International Relations. 2013.

17 O’Reilly M. Inclusive Security and Peaceful Societies: Exploring the Evidence, PRISM, 2016, Vol.6, No1 
Истраживачи наводе примере деловања жена или женских оргнаизација у земљама: Сирија, 
Пакистан, Либан, Шри Ланка, али и Северна Ирска, Јужна Африка, Сомалија, Филипини.

18 Мека моћ, појам који је први употребио амерички научник Џозеф Нај, односи се на постизање 
безбедносних и спољнополитичких циљева кроз употребу ненасилних, неоружаних облика 
утицаја. 
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https://www.e-ir.info/2013/06/10/norms-on-gender-equality-and-violent-conflict/
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за знањима из информатичких наука, психологије, разумевање културолошких 
феномена су све израженије. Укључивањем жена и мушкараца у оружане снаге 
проширују се база вештина из којих је онда могуће селектовати квалитетнији и 
разноврснији кадар када су у питању знања и искуства, практично-техничке и 
друштвене способности и вештине. 

Такав приступ који полази од принципа родне равноправности омогућава да се 
током каријере кадрови распоређују на адекватна формацијска места, али и да 
се усавршавају и награђују према исказаним доприносима у раду и постигнутој 
ефикасности. 

Оружане снаге имају потенцијал за преузимање примата у друштву када се 
ради о изградњи родне равноправности и тиме могу да имају позитиван утицај 
на шире друштво укључивањем жена у своје редове. То може да звучи донекле 
контрадикторо, јер је војна професија до недавно сматрана традиционално 
мушком професијом, па због јасно утврђених правила, хијерархијски уређеног 
система и прецизно дефинисаних елемената организационе културе, могло би се 
очекивати да процес промене захтева више времена него у другим областима. 
Међутим, оружане снаге због свог значаја за изградњу јединства и одбрану 
највиших вредности једног друштва, могу да представљају утицајни фактор у 
процесу унапређивања родне равноправности у друштву. Због различитости 
особа које окупљају, али једнаких по статусу и начину комуникације, по 
тимском раду и подршци очувању мира, демократије и владавине права, 
могу да укључивањем жена у своје редове постану узори и позитивно утичу 
и на шире друштво. 19 У истом смислу, жене у оружаним снагама које стварају 
каријеру и достижу високе чинове и положаје руше родне стереотипе. Ако 
напусте оружане снаге и реинтегришу се у цивилни, јавни или привредни 
сектор, својим знањима и вештинама стеченим у оружаним снагама оне су у 
позицији да наставе да промовишу родну равноправност и руше предрасуде 
о немогућности да буду успешне у професијама које су традиционално биле 
сматране мушким професијама, као што је то служење у оружаним снагама. 

19 Наведено према DCAF, OSCE/ODIHR, UN Women, “Defence and Gender”, in Gender and Security 
Toolkit, Geneva, 2019
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Родно засновано насиље остаје значајна претња људској безбедности широм 
света. Интегррација родне перспективе у систем одбране има вишеструки 
значај за безбедност. Свест о значају, распрострањености и опасности од 
појава родно заснованог насиља се повећава у друштвима, али и у мировним 
операцијама изван граница матичних држава. Обезбеђење заштите жена 
и девојчица, као и мушкараца и дечака који такође могу да буду жртве 
родно заснованог насиља за време и после конфликата, представља једну 
од најзначајнијих улога оружаних снага у данашњем свету. Равноправно 
укључивање жена и мушкараца у војне операције или мировне мисије повећава 
успешност операција, омогућава боље сагледавање потреба за заштитом свих 
припадника и припадница популације и осетљивост друштва и институција на 
родно засновано насиље.20 

Жене имају важно место у операцијама оружаних снага поред својих мушких 
колега и заједно их чине ефикаснијим. То се посебно односи на операције 
подршке цивилним властима у супротстављању претњама безбедности, али 
и у специјалним операцијама или учешћу у операцијама у изградњи мира у 
свету. Искуства из војних интервенција и операција изградње мира у свету 
показују да присуство жена унапређује оперативну ефикасност, доприноси 
бољем сагледавању чинилаца оперативног окружења, чиме се обезбеђује 
боља заштита сопствених снага и повећава успех мисије.21

Реформа система одбране која подржава родну равноправност представља 
процес који обухвата увођење норми, правила и процедура, али и изградњу 
одговарајуће организационе културе. “Отварање врата” женама, као 
професионалним припадницама оружаних снага у оквиру официрског и 
подофицирског кадра, као и укључивање родне перспективе у систем одбране 
захтевају процес изградње адекватне организационе културе у војним 
организацијама. Потребна је, пре свега, подршка особа на водећим позицијама 
да би се препознала и усвојила чињеница да од интеграције родне перспективе 
користи имају и жене и мушкарци и да то помаже оружаним снагама да остваре 
своју мисију. За процес прихватања жена као равноправних припадница 
оружаних снага значајно је и понашање особа на командним позицијама у 

20 Ibid.

21 Важно је имати у виду да и жене и мушкарци треба да прођу обуке из родне перспективе и 
погрешна је претпоставка да жене имају детаљније разумевање родне перспективе самим 
тим што су жене. 
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јединицама војске и њихово поверење у способности и знања жена у униформи 
и суштинско веровање у равноправност жена и мушкараца у униформи које се 
одражава кроз свакодневне активности и понашања у складу са вредностима 
које оружане снаге прихватају, а међу које спада и родна равноправност.

За унапређење родне равноправности у систему одбране и стварање родно 
одговорних оружаних снага потребни су различити предуслови, који зависе од 
политичко-правног оквира и достигнутог нивоа поштовања људских права у 
сваком друштву. Неки од тих предуслова су:

• Формулисање политика и нормативних услова за пријем жена у војску, а 
посебно на све нивое школовања и усавршавања.

• Одређивање родно одговорних циљева у постојећим процесима 
планирања и извештавања.

• Одржавање комуникације и редовна процена потреба – кроз посебно 
осмишљена истраживања која укључују припаднице и припаднике 
запослене у сектору одбране.

• Промена и/или прилагођавање описа послова и критеријума за 
унапређење да би се у њих укључила знања и вештине које уважавају 
родну перспективу.

• Ревизија нормативних аката у оружаним снагама, како би се постигла 
родна равноправност у могућностима обављања послова на различитим 
формацијским местима.

• Промена политика о усклађивању професионалног и приватног живота и 
политике која кажњава жене због одсуства за негу детета, укључујући и 
захтеве за континуираном службом као предусловом за унапређење.

• Остваривање сарадње са релевантним министарствима, као и 
организацијама цивилног друштва

• Редовне обуке о роду, различитости и недискриминацији22

22 Делимично коришћен текст Bastick, M. Integrating a Gender Perspective into Internal Oversight 
within Armed Forces, DCAF, OSCE, OSCE/ ODIHR, Geneva, 2014
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Родна перспектива интегрисана у војно образовање, уз обуке о родној 
перспективи, различитости и дискриминацији може да оствари битне циљеве 
реформе система одбране јер укључивање родне перспективе у војну едукацију:

• потврђује потребе учешћа жена у оружаним снагама као људског ресурса 
са потребним знањима, способностима и вештинама у систему одбране

• јача разумевање права на равноправност полова у свим областима живота 
као једног од права из ширег домена људских права која чине прерогативу 
демократских друштава 

• уноси свест о различитим потребама мушкараца и жена, дечака и 
девојчица, као и различитим родним идентитетима

• омогућава стицање знања о роду као важном аспекту безбедности
• оснажује жене за веће учешће у одлучивању и процесима демократске 

контроле
• информише о механизмима заштите и превенције од родно засноване 

дискриминације и насиља.
 
У РСБУН 1325 и придруженим резолуцијама23 из агенде Жене, мир, безбедност 
јасно се наводи потреба за обукама. При томе се мисли на обуке декларисаних 
оружаних снага за упућивање у међународне мировне операције.

Међутим, образовање и обука припадника и припадница оружаних снага, 
унутар система одбране, спроводи се у виду курсева, понекад организованих 
екстерно, тако да постоји потреба за институционализацијом и унапређењем 
обука и образовања о родној перспективи. 

Едукација о родним питањима могла би да се дефинише као ”активност 
изградње капацитета која има за циљ да повећа свест, знање и практичне 
вештине о родним питањима, тако што ће се размењивати информације, 
искуства и технике и промовисати дебате и размишљања на ову тему“24. 
Циљ образовања и обуке о родним питањима јесте, пре свега, да учесници 

23 Детаљнија информација о резолуцијама у склопу агенде Жене, мир и безбедност усвојених у 
раздобљу између 2000. и 2020. године дата је у Поглављу 3 

24 Kleppe T T. Gender Training for Security Sector Personnel – good practices and lessons learned. 
Gender and Security Sector Reform Toolkit. Eds. Megan Bastick and Kristin Valasek. Geneva: DCAF, 
OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008
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схвате различите улоге и потребе жена и мушкараца у друштву, као и њихове 
комплементарне улоге у оружаним снагама.

Едукација о родним питањима потребна је свима који су ангажовани у систему 
војног образовања и обуке, јер је важно интегрисати родну перспективу 
у целокупни систем на адекватан начин. Особе које раде у систему војне 
едукације треба да схвате да родна перспектива увек постоји, а да, ако није 
препозната, ствара опасност од задржавања родних стереотипа кроз тзв. 
„невидљиви курикулум“25. 

Искуство стручњака за образовање и обуку, не само у војним организацијама, 
показује да је ефикаснија обука о роду која је укључена у постојеће модуле 
за обуку или је третирана као тема у већем броју предмета и кроз целокупан 
процес учења. 

Ако се има у виду чињеница да се ставови и вредности усвајају у раном периоду 
учења, у породици и међу вршњацима, онда је добро процес учења о родним 
питањима и родној равноправности у друштву и оружаним снагама започети што 
раније, већ у средњим војним школама, тамо где оне постоје. Процес образовања 
би требало наставити у високошколским установама, јер он траје дуже и даје 
шире могућности за увођење родне перспективе, а то се такође односи и на све 
видове професионалног образовања и усавршавања. Образовање омогућава 
увођење родне перспективе у различите наставне садржаје, кроз више година 
школовања и уз примену прилагођених наставних метода.

Интеграција родних питања у институције система одбране постиже се кроз процес 
учења, односно различитим облицима образовања и обуке. Да би едукација, као 
излагање образовног садржаја или обуке, имала позитивне ефекте потребно је: 

• реализовати едукацију адекватним планирањем садржаја, 
• прилагођавати је циљним групама,
• применити савремене методе планирања наставе и обуке,
• користити интерактивне методе реализације наставе и обуке,
• обезбедити учешће/подршку/присуство високо рангираног кадра.

25 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016
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2.2. Родна перспектива у контексту реформе 
система одбране у четири земље Западног Балкана

Оружане снаге имају посебну улогу у реформи система безбедности 
зато што су, по правилу, најмногољудније и носиоци су заштите највиших 
вредности друштва: слободе и независности. У земљама Западног Балкана 
реформа оружаних снага била је усмерена ка променама које ће створити 
модерне европске оружане снаге, са демократском и цивилном контролом 
и поузданог партнера оружаним снагама других земаља. У све четири 
земље Западног Балкана процес реформе оружаних снага је текао слично 
- покренуте су најпре стратегијске и доктринарне промене, усвојени су 
нови закони и подзаконски акти, а затим су извршене организационе и 
функционалне измене у министарствима и оружаним снагама. 

Обавеза интеграције родне перспективе није унета у доктринарне 
одбрамбене документе ни у једној од четири земље Западног Балкана. То 
су учиниле неке европске државе, на пример, Шведска. Међутим, родна 
перспектива у оружаним снагама унета је на различите начине у законе и 
подзаконске акте земаља Западног Балкана, или у посебне политике.26

Родна равноправност је постала видљив део реформе оружаних снага када 
су владе земаља Западног Балкана припремиле и усвојиле националне 
акционе планове (НАП) за примену РСБУН 1325. Показало се да НАП 
представља делотворан алат у процесу пружања подршке процесима 
реформи. 

Садржаји НАП-ова у земљама Западног Балкана се разликују, али је 
чињеница да су више “окренути ка унутра“ него “ка споља”. Акценат у таквим 
акционим плановима није стављен на укључивање питања у вези са женама, 
миром и безбедношћу у операције подршке миру или на развојну помоћ, 
већ је акценат стављен пре свега на активности унутар земље. У том смислу, 
елементи попут обуке о родним питањима за учеснике у операцијама подршке 
миру у иностранству присутни су у мањем обиму у односу на активности које 

26  Више детаља о законском оквиру дато је у Поглављу 4 Регионалне студије полазног стања.
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се спроводе унутар земље. За разлику од акционих планова који су окренути 
ка споља и за чије делотворно спровођење су одговорна министарства 
иностраних послова, акциони планови западнобалканских земаља окренути 
су ка министарствима силе, пре свега министарствима одбране. У државама 
ОЕБС-а 17 од 36 важећих акционих планова усредсређено је на спољну 
политику и министарства иностраних послова. У неким државама активно 
вођство и делотворно управљање дато је ресорима родних или социјалних 
питања, органима владе, цивилном друштву или координационим телима 
састављеним од представника више ресора (нпр. Швајцарска). 27 

Делимично кроз националне акционе планове, али и потребу да се интегрише 
родна перспектива и остваре видљиви резултати, у министарствима одбране 
и оружаних снага Западног Балкана издвојили су се садржаји који су значајни 
за родну перспективу у реформи система одбране и који показују степен 
достигнуте родне равноправности:

• институционализација реализације НАП-а, односно одређивање тела за 
реализацију и контролу спровођења акционих планова

• родно сензитивни језик 
• родно разврстана статистика,
• родна анализа 
• потреба спровођења родно одговорног буџетирања. 

27 Myrttinen H, Shephed L J, Wright H. Спровођење агенде жене, мир и безбедност у региону 
ОЕБС-а. ОЕБС и Центар за жене мир и безбедност Лондонске школе за економију и 
политичке науке, 2020
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2.3. Интеграција родне перспективе  
у војне операције

Род и родна перспектива требало би да буду саставни и неопходни део 
свеобухватног приступа војним операцијама. То не само да је права ствар 
коју треба урадити, већ помаже и да се ствари ураде на прави начин28. 
Напори за укључивање жена у оружане снаге имају дужу историју него 
укључивање родне перспективе у војне операције. Међутим, данас се 
сматра да све војне операције треба да имају родну димензију, пре свега 
кроз сагледавање да који начин операција утиче на жене и мушкарце. То се 
односи на све операције, без обзира који видови или који број припадника 
оружаних снага су ангажовани у операцијама.

Родна перспектива је постала важан циљ и инструмент у војним операцијама 
које имају импликације на нивоу државе, али и међународне импликације. 
Мада је одбрана земље у стратегијама одбране углавном одређена као прва 
мисија оружаних снага, данас је у многим земљама свеприсутна и мисија 
оружаних снага у успостављању и одржавању мира у свету. У мисији одбране 
земље, род може да има значајне импликације у војним операцијама, јер је 
потребно да одбрамбене операције имају родну димензију у сагледавању 
утицаја операције на жене и мушкарце, али такође и са аспекта коришћења 
ресурса – жена професионално војно обучених са потребним способностима 
и вештинама. 

Родна перспектива треба да буде укључена у све фазе војних операција 
- од планирања, извођења, преко извештавања до процеса евалуације. У 
процесу планирања потребно је информисати се о ситуацији, обезбедити 
податке разврстане по полу и проценити утицај који операција може да има 
на жене, мушкарце, девојчице и дечаке. На тај начин се ствара представа о 
чиниоцима оперативног окружења, идентификује се потреба за различитом 
заштитом и помоћи свим групама становништва, обезбеђује се заштита 
цивилног становништва од насиља укључујући сексуално насиље и трговину 

28  PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 
2016 
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људима. У неким операцијама постоје особе које су специјализоване 
за родна питања – родни саветници/саветнице или контакт особе које 
олакшавају планирање и извођење операције. Главни задатак саветника/ца 
за родну равноправност у мисијама је подршка командном кадру у подизању 
свести о значају и користи од примене РСБУН 1325 и пружање помоћи у 
интегрисању родне перспективе у процесе планирања, спровођења и 
евалуације операција; успостављање позитивних и одрживих контакта 
са локалним властима, и локалним удружењима жена у циљу подршке 
ефикаснијој размени информација о родним питањима и у циљу подизања 
кредибилитета операције код локалне популације. Задатак саветника/це за 
родну равноправност у мисијама је и развој програма обукаа, мониторинг 
и подршка њиховог спровођења. Да би успешно реализовали своју улогу, 
родни саветници/це морају бити уз команданте/ткиње, разумети њихове 
задатке и приоритете, читати извештаје, одлазити са њима на све састанке 
и конференције, морају бити видљиви на терену, оперативно фокусирани 
и у стању да помогну у решавању проблема везаних за родна питања. 
Командант/киња може имати директну корист од рада родног/е саветника/
це кроз помоћ у сагледавању ситуације на терену, омогућавање дубље 
инволвираности у проблеме локалне заједнице, обезбеђивање разумевања 
савкодневног живота људи на локацији операције што све у крајњем исходу 
утиче на доношење одлука и обликовање даљих планова.29 Међутим, не 
би требало да специјализоване улоге родних саветника/саветница умање 
одговорност других у планирању и извођењу операција из аспекта родне 
перспективе.

29 Улоге и одговорности саветника/це за родну равноправност у мисијама уређени су 
документима: DPKO/DFS Guidelines. Integrating a gender perspective into the work of the UN mili-
tary in peacekeeping operations. Водич за мисије под покровитељством УН и Двојне стратешке 
командне директиве (Bi-Strategic Command Directive) 40-1 за мисије под покровитељством 
НАТО
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Војне операције које не укључују родну перспективу угрожавају успех 
својих мисија. Разни задаци од прикупљања и коришћења информација до 
доношења одлука у вези са активностима примереним ситуацији захтевају 
родну анализу – вештине, знања и ставове који се морају развијати кроз 
образовање и обуку, као и кроз укључивање мушкараца и жена.

Родна перспектива је једно од средстава за повећање оперативне 
ефикасности. То се посебно односи на мировне операције. У планирање 
и извршење војних операција укључују се препоруке дате у РСБУН 1325. 
Захваљујући родно одговорној попуни јединица могућа је интеракција и 
комуникација са свим категоријама становништва. Препознајући у зони 
деловања категорије становништва које се врло често занемарују, жене, 
девојчице, дечаке и разумевајући њихове специфичне потребе у смислу 
безбедности, оружане снаге су у могућности да адекватно делују и заштите 
их, што је и основни захтев родних политика организација које реализују 
мировне операције или мисије. У таквим ситуацијама ствара се позитивна 
клима према оружаним снагама, те су захваљујући томе оружане снаге 
ефикасније у извршењу мисије, заштити сопствених снага, прикупљању 
обавештајних података и прикупљању неопходних информација на терену. 
Жене у мировним мисијама омогућавају да се у постконфликтном периоду 
обуче и оснаже за учешће у друштвеним процесима жене које су изашле из 
периода конфликта. 

Улога оружаних снага у спровођењу агенде Жене, мир и безбедност 
је свеприсутна. С једне стране различите државе имају међународне, 
регионалне и националне обавезе које се односе на агенду. Већина 
мандата УН за војне операције се сада позива на РСБУН 1325 и придружене 
резолуције о женама, миру и безбедности. Стога, оружане снаге морају у своје 
оперативне планове да укључе циљеве и жељене исходе тих резолуција. 
С друге стране, укључивање родне перспективе као инструмента за 
извођење свих делова операција даје веће шансе да се учесници/учеснице 
војне операције делотворније баве сталним изазовима као што су заштита 
цивилног становништва, ситуациона свест и разумевање безбедносних 
потреба различитих група. За оружане снаге то подразумева заштиту снага 
и обавештајно-информативне напоре, нарочито у контексту сложених криза.
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2.4. Родна перспектива као важан аспект 
сарадње у међународним операцијама

Сарадња у међународним операцијама је од изузетног значаја јер у великом 
броју случајева укључује оружане снаге више земаља30. Да би такве операције 
биле делотворније, као и да би се смањили ризици услед некоординисаних 
активности како по саме учеснике/це оружаних снага, тако и по становништво 
на подручју дејстава, веома је важно да оружане снаге које заједно делују 
имају компатибилне системе да би могле да ускладе своје активности у циљу 
ефикасне и брзе акције у циљу очувања људске безбедности.

Интероперабилност је дефинисана као способност да се заједно делује 
кохерентно, ефективно и ефикасно ради постизања тактичких, оперативних 
и стратешких циљева.31 Може се постићи само кроз ефективну примену 
усклађених доктрина, стандарда, процедура и опреме. Интероперабилност 
омогућава да савезници могу да спроведу своју оперативност у пракси и 
учествују у заједничким међународним вежбама, операцијама и мировним 
мисијама. 

Мада је интероперабилност присутна у НАТО доктрини већ више од две 
деценије, на Самиту организације у Велсу 2014. године покренута је 
Иницијатива за партнерску интероперабилност (Partnership Interoperability 
Initiative - PII) како би се одржала и продубила интероперабилност која је 
развијена са партнерима током НАТО операција и мисија у последњим 
деценијама.32 То значи да је принцип интероперабилности актуелан не само 
на оружане снаге земаља чланица Алијансе, већ и на оружане снаге земаља 
које су чланице Партнерства за мир (ПзМ). 

Иако питање интероперабилности прожима различите области, од технологије, 
наоружања и војне опреме, до размене података, образовања и обуке, 
земље партнери НАТО могу да се фокусирају или остваре различит садржај 

30 Различита терминологија се користи у четири земље Западног Балкана у законским 
документима. Тако нпр. у Босни и Херцеговини је у употреби термин „међународне мировне 
операције“у Црној Гори „мировне мисије“, у Републици Северној Македонији „међународне 
мисије“ док се у Републици Србији се користи термин „мултинационалне операције“ за војну 
варијанту и „мировне мисије“ за цивилну варијанту.

31 Преузето са: www.nato.int/cps/en/natolive/topics_84112.htm

32 Више о Partnership Interoperability Initiative доступно на: www.nato.int/cps/en/natohq/top-
ics_132726.htm
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и ниво интероперабилности са НАТО снагама. Једна од најчешће постигнутих 
сагласности јесте образовање и обука оружаних снага, што укључује и обуку 
о родној перспективи. 

У оквиру чланства у Северноатлантској алијанси (Северна Македонија и Црна 
Гора) или као чланице ПзМ (Босна и Херцеговина и Србија) земље Западног 
Балкана кроз процесе образовања и обуке постижу интероперабилност/
усаглашеност у погледу интеграције родне перспективе. За Северну 
Македонију, Црну Гору, али и Босну и Херцеговину она значи постизање 
јединства заједничког деловања у зони операција и отвара могућност учешћа 
у војним операцијама под мандатом НАТО. 

Република Србија, као војно неутрална земља, учествује у војним вежбама, али 
не и у операцијама које предводи НАТО. Војска Србије учествује у Програму 
оцењивања у оквиру концепта оперативних способности и повратних 
информација (Operational Capabilities Concept - OCC), као и процене и оцењивања 
(Evaluation and Feedback - E&F), кроз који се могу обучавати и оцењивати снаге 
у циљу међусобне сарадње. Србија од 2011. године користи тај механизам који 
омогућава приступ процедурама и стандардима НАТО-а, тренутно јединим 
међународним мерилом достигнутог нивоа интероперабилности. 

Политика и акциони план НАТО-а Жене, мир, безбедност из 2018. године и 
НАТО Двојна стратешка командна директива 40-1 (Bi-SCD 40-1) за интеграцију 
РСБУН 132533 и родне перспективе у НАТО командну структуру, подржавају 
интероперабилност образовања и обука о родној равноправности. При томе 
се наглашава да је курикулум обука за декларисане трупе, као и обука трупа 
на терену, у операцијама, заснована на важећим стандардима и смерницама 
УН - Одељења за операције очувања мира, као и обукама које у примени 
агенде Жене, мир и безбедност реализују земље ЕУ. Директива је примењива 
и за земље-чланице ПзМ када учествују у операцијама.

33 Двојна стратешка командна директива 40-1 одређује родну политику НАТО. Има за циљ 
спровођење РСБУН 1325 и сродних резолуција и интеграцију родне перспективе у војну 
организацију и снаге, у командној структури и снагама Алијансе, као и у операцијама које 
предовди НАТО. 
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НАТО је у својим документима указао на важност обуке о родним питањима 
и родној равноправности. Организација зато охрабрује не само чланице, него 
и партнерске државе, да осигурају интероперабилност у обуци, заједничким 
вежбама и операцијама интеграцијом родне перспективе у војну организацију. 
Изазови пред којим се налазе оружане снаге, нови безбедносни изазови, 
ризици и претње, подразумевају да родна укљученост треба да буде једна од 
особина оружаних снага. 

Интеропарабилност је значајна и за операције учешћа војске у помоћи 
становништву у отклањању последица елементарних непогода или техничко-
технолошких акцидената. Међусобна подршка земаља ЕУ у ситуацијама 
које захтевају ангажовање оружаних снага, подрзумева интероперабилност 
којом се постижу бољи ефекти и адекватна помоћ. У операцијама подршке 
на отклањању безбедносих проблема, потребно је да војне ефективе познају 
потребе жена и девојчица, као и мушкараца и дечака. f134 f235 f

ПРИМЕР: Пример добре праксе интеграције ван региона Западног Балкана 
је Референтни курикулум за професионално војно образовање официра који 
је израдио мултинационални тим академика под покровитељством Канадске 
одбрамбене академије у име НАТО-а и Конзорцијума за партнерство за мир 
(Partnership for Peace Consortium - PfPC) обрамбених академија и института 
за сигурносне студије34, као и Референтни курикулум за професионално 
војно образовање подофицира који је израдио мултинационални тим који је 
предводио Канадска одбрамбена академија и Швајцарски колеџ оружаних 
снага у име НАТО-а и Конзорцијума Партнерство за мир (PfPC) обрамбених 
академија и института за сигурносне студије.35

Циљ израде ових докумената је био да се земљама партнерима 
представи који су основни циљеви учења, наставни план и програм обука 
професионалног војног образовања официра и подофицира, дати допринос 
одбрамбеном образовању и јачању интероперабилности између НАТО-а и 
земаља партнера.

34 Canadian Defence Academy. Generic Officer Professional Military Education – Reference Curricu-
lum. Kingston, 2011 (update 2018)

35 Canadian Defence Academy. Non-Commissioned Officer Professional Military Education – Refer-
ence Curriculum. Kingston, 2013.
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Курикулум за официре је подељен у три фазе: официрске дужности нивоа 
вода, чин: потпоручник/поручник, официрске дужности нивоа чете, чин: 
капетан, мајор, официрске дужности нивоа батаљон/бригада, чин: старији 
мајор/потпуковник36.

У свим фазама изучавају се три теме: Војна професија, Командовање, 
вођство и етика и Одбрамбене и сигурносне студије. У односу на фазу обуке, 
број и назив подтема или модула се разликује. За сваку тему је одређен 
циљ, урађен је сажетак, дати су циљеви учења, наведена су питања за 
разматрање, методологија учења и литература. 

36 Назив чинова у складу са канадским оружаним снагама и оружаним снагама неких НАТО 
земаља. Називи чинова не утичу на поделу образовног система за официре у три нивоа који 
се може применити у свим земљама Западног Балкана.
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2.5. Предности и недостаци 
засебних обука о родној перспективи

Обука кроз тематске, засебне обуке о родним питањима у оружаним 
снагама често је најшире коришћен метод учења без обзира на предности 
постепеног, временски дужег и све присутнијег учења о роду. Да би била што 
ефикаснија обука треба да буде осмишљена у складу са идентификованим 
потребама, улогом и искуством запослених. Такође, треба да буде и у 
складу са нормативним оквиром и еволуцијом родне перспективе. То 
подразумева давање неопходног корпуса сазнања (информација) који кроз 
едукацију треба да буде изложен сваком припаднику/припадници система 
одбране. После тога долази обогаћивање програма обуке у зависности од 
специфичности саме циљне групе којој је обука намењена. Циљне групе за 
обуку треба да сачињавају професионални војници, официри различитог 
чина, али и различите групе запослених у систему одбране, као и кадета 
и кадеткиња у војно-школским установама који немају статус запослених. 
Посебну групу треба да чине доносиоци одлука у министарствима одбране 
или носиоци највиших чинова оружаних снага, а наравно и припадници/це 
војних јединица које се припремају за учешће у међународним операцијама. 

За реализацију образовања о родним питањима у систему одбране потребно 
је најпре образовати едукаторе, односно стручњаке и стручњакиње за питања 
родне равноправности који познају потребне садржаје. Истовремено, такве 
особе треба да поседују и дидактичко-методичке вештине преношења знања 
одраслима. Зато прво треба организовати „едукација едукатора“ о родној 
перспективи, да би они могли да буду инструктори/инструкторке за родна 
питања. Те особе затим имају обавезу да припреме курикулуме и наставне 
материјале, али и да шире интеграцију родне перспективе кроз дуготрајније 
војно школовање и обуку на различитим нивоима. Посебно је важно да 
инструктори/ке буду из система одбране, јер најбоље познају запослене 
и организациону културу. Специфичност тема о родној перспективи је да 
не подразумевају само преношење информација и знања, већ укључује 
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и дијалог о системима вредности И наученим облицима понашања.37 
Ангажовање и жена и мушкараца да раде као едукатори/едукаторке за 
обуку доприноси успешности обуке, јер се скептицизам међу учесницима/
учесницама смањује и „легализује“ се питање рода у очима учесника/ца. 
Потребно је такође и обезбеђивање едукатора/едукаторке који могу да се 
баве питањима рода у специфичном контексту, као што су нпр. различите 
мисије војске.38 

Садржај обуке зависи од тога да ли је фокус на увођењу родне перспективе 
постављен интерно за потребе саме државе односно друштва или екстерно 
- на међународном нивоу, односно на унапређењу ефикасности учешћа у 
међународним операцијама кроз имплементацију родне перспективе. 
Када је реч о интеграцији родне перспективе у основну обуку у државним 
оквирима веома су важна су питања из домена људских ресурса: род и 
родна равноправност, превенција родно заснованог насиља, превенција 
дискриминације, промовисање запошљавања и задржавања жена у систему 
одбране и сличним питањима везаним за кадровска решења и уродњавање 
политика и пракси у систему одбране. Такође потребно је повезати род 
са потребама реформе сектора безбедности и најважнијим државним и 
међународним документима. За обуку су изузетно значајни практични 
примери о томе како интегрисати родну перспективу у свакодневном раду у 
систему одбране и које су специфичности интегрисања родне перспективе 
кроз мисије оружаних снага.

37 У четири система одбране укупно делује 77 родних инструктора/ки, који су прошли тренинг 
за инструкторе/ке (податак закључно са јуном 2022), уз напомену да има инструктора/ки који 
су, осим курсева уз подршку UNDP SEESAC, похађали неке од других курсева доступних у 
региону и који углавном такође користе методологију коју је развио NCGM. У поглављима 5-8 
дате су цифре за сваки од система одбране које обухватају укупни број родних инструктора/ки 
без обзира на то где су похађали тренинг.

38 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 
2016

39



Интензивна засебна обука, усмерена само на питање рода и родне 
равноправности, може да има позитивне ефекте и да заинтересује полазнике/
полазнице. Резултат обуке требало би да буде разумевање основних 
појмова везаних за родну перспективу, као и разумевање важности родне 
равноправности у друштву и у оружаним снагама као важном сегменту 
друштва. Међутим, уколико је обука усмерена само на повремене курсеве 
који су искључиво посвећени родној перспективи, то може да изазове 
замор полазника темом, осећај да је потребно присуствовати таквој 
обуци без обзира на интересовање јер постоји обавеза испуњавања 
присуства и слично. Интензивна обука из родне перспективе, без довољно 
интерактивности, адекватног начина презентације, као и неминован процес 
заборављања могу да поставе питање ефикасности такве обуке. 
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3. МЕЂУНАРОДНИ 
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ  
ОКВИР  
ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ 
РОДНЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
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Међународни правни и политички оквир за родну равноправност у систему 
одбране вишеструко је значајан за процес интеграције родне перспективе 
у оружане снаге у региону. То је оквир који представља обавезу за 
земље региона, јер су чланице организација које су питање рода и родне 
равноправности у области и институцијама безбедности уврстиле међу своје 
приоритете. У исто време, међународне организације су кроз различите 
активности подржале државе Западног Балкана у укључивању родне 
перспективе у систем одбране. 

Међународни извори, који равноправност полова третирају као питање 
људских права, прва су и најважнија правна основа за имплементацију 
родне перспективе. Од Универзалне декларације о људским правима, 
Међународног пакта о политичким и грађанским правима и Међународног 
пакта о економским, социјалним и културним правима, преко CEDAW, 
Пекиншке декларације до Агенде 2030, као и бројних европских правних 
докумената – како Савета Европе, тако и Европске уније - гарантује се 
равноправност жена и мушкараца. 

Могућност жена да имају приступ свим пословима и да буду припаднице 
оружаних снага проистиче из гаранције људских права. Универзална 
декларација људских права, усвојена 1948. године у члану 21, став 2 гарантује 
свима право на једнак приступ у јавну службу у својој земљи, што укључује 
и службу у оружаним снагама. CEDAW садржи такође неке од обавеза 
које се директно могу довести у везу с оружаним снагама. То су: забрана 
дискриминације при запошљавању (Члан 11) предузимање мера за отклањање 
предрасуда и праксе засноване на супериорности или инфериорности 
полова или о стереотипним улогама жена и мушкараца (Члан 5). 

Међународни правни документи су имали своју еволуцију – од формалних 
захтева за равноправношћу полова до докумената који се непосредно баве 
спречавањем родно засноване дискриминације. Карактеристике људских 
права - универзалност, недељивост, међузависност и међусобна повезаност, 
као и учешће, инклузија, равноправност и недискриминација – требало би у 
сваком друштву да имају нормативну подршку.39 У већини земаља света то је 

39 Gender Equality Policy, УН OHCHR – Канцеларија високог комесара за људска права (Office of 
High Commissioner for Human Rights), 2011.
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постигнуто кроз законе, политике и програме који представљају нормативни 
оквир, односно гаранцију правне недискриминације. Проблем представља 
како директна, тако и индиректна дискриминација која проистиче из праксе 
и понашања које неједнако третирају према жене и мушкарце у многим 
друштвима. 

Увођење нове политике у неку друштвену област захтева већи број 
активности. Потребно је обезбедити правни основ за одлуке и активности 
вођене одлукама. Односно да би нове политике заживеле потребно је 
усвојити нове законске норме или прилагодити постојеће законске норме, 
успоставити нове или прилагодити постојеће институције, утврдити стандарде, 
планирати ресурсе за реализацију, извршити сензитивизацију оних који треба 
да остварују нову политику, као и оних којима је политика намењена, пратити 
и прилагођавати спровођење и извршити вредновање примене политике. 
Уколико је политика заснована на међународним правним инструментима, 
онда то подразумева увођење документа у национални оквир - ратификацију, 
примену нових и измену постојећих законских норми, прилагођавање 
својих ресурса, остваривање међународних обавеза и извештавање по тим 
обавезама, као и стварање политичког оквира, односно примену у пракси. 

Четири земље Западног Балкана политички и правно су усвојиле интеграцију 
родне перспективе у систем одбране. Увођење тих постулата јесте 
међународна обавеза, али је истовремено и процес са позитивним ефектима 
за системе одбране и њихову реформу. 

За земље Западног Балкана најзначајније међународне организације са 
правно-политичким оквиром за родна питања јесу: Уједињене нације, 
Организација за европску безбедност и сарадњу, Савет Европе чије су 
чланице све четири земље, као и Европска унија чијем чланству теже, 
прихватајући у великој мери политику те специфичне организације. Осим 
међународних глобалних и регионалних организација, треба поменути и 
Северноатлантски савез – НАТО, који представља алијансу оружаних снага 
30 земаља. Од четири земље које су обухваћене овом студијом, две земље 
Западног Балкана су чланице савеза (Црна Гора и Република Северна 
Македонија), док су две (Босна и Херцеговина и Република Србија) чланице 
ПзМ. 
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Сви припадници и припаднице војске имају људска права, као и остали 
грађани. Ограничења која су наметнута обављањем службе у организацији 
као што су оружане снаге40 не угрожавају њихова основна људска права. 
Жене у војсци треба да остваре сва права која су им обезбеђена применом CE-
DAW, Пекиншке декларације или Конвенцијом Савета Европе о спречавању 
и борби против насиља над женама и насиља у породици. 

Кроз своје уставно-законодавне оквире, све четири земље забрањују 
дискриминацију41. Чине се напори да се у политикама и праксама тих 
земаља остваре услови за родну равноправност, али је родно заснована 
дискриминација још увек присутна у свим областима живота, па следствено 
томе, и у системима одбране све четири земље.42 

Потреба образовања о родној перспективи, која је институционализована 
и систематизована постоји из најмање два разлога. Један је унутрашњи, 
односно потреба да сви припадници и припаднице оружаних снага треба да 
знају и разумеју своја права и да препознају родно засновану дискриминацију. 
Други може да се означи као спољашњи, односно ван организације, јер сви 
у оружаним снагама треба да разумеју родну перспективу да би могли да 
ефикасније одговоре комплексним изазовима 21. века како у операцијама 
унутар својих граница који угрожавају националну безбедност, тако и ван 
граница, учешћем у мировним мисијама. 

Земље Западног Балкана ратификовале су најважније правне акте из области 
људских права глобалне организације УН, а примењују и правне инструменте 
за укључивање родне перспективе у оружане снаге, организација у којима су 
чланице као што је Савет Европе, ОЕБС итд., или су у разним фазама процеса 
придруживања, што се односи на чланство у Европској унији. 

40 Војна организација, као и неке друге службе, дефинишу се у теорији организација као 
механицистичке организације са строгом хијерахијом, субординацијом и једностарешинсвом. 
Погледати пример о могућим ограничењима права за припаднике оружаних снага у Поглављу бр. 2.

41 Шире видети у публикацији Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно 
засновану дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање у министарствим а 
одбране и оружаним снагама земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, 
Скопље, Београд, 2021

42 Ibid.
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3.1. Уједињене нације 

Уједињене нације раде на подршци за остваривање права жена и родне 
равноправности од оснивања Одељења за положај жена (касније Одсек 
за унапређење положаја жена) 1946. године.Равноправност полова је 
гарантована Универзалном декларацијом о људским правима усвојеном 
1948. године. Интензитет бављења питањима родне равноправности појачао 
се током УН Декаде жена (1976-1985. године), када је основан Међународни 
институт УН за истраживање и обуку за унапређење положаја жена (Interna-
tional Research and Training Institute for the Advancement of Women - INSTRAW). 
INSTRAW се 2011. године спојио са Одсеком за унапређење положаја жена 
у организацију под називом UN Women – Агенција Уједињених нација за 
родну равноправност и оснаживање жена, са мандатом да подржава родну 
равноправност и оснаживање жена и девојчица, као и задатком да убрза 
напредовање ка родној равноправности у сарадњи са државама чланицама 
УН, као и са организацијама цивилног друштва и осталим релевантним 
актерима.43 Чињеница да је основан посебан ентитет који у свом фокусу има 
родну равноправност показује глобално препознату важност те теме.

Најважнији уговори под окриљем Уједињених нација који се односе на 
људска права жена последњих деценија 20. века јесу CEDAW и Пекиншка 
декларација са Платформом за акцију. 

CEDAW је усвојена на Генералној скупштини Уједињених нација 18. децембра 
1979. године, као први свеобухватни међународно признати документ о 
правима жена. Конвенција представља позив државама потписницама да 
предузму одговарајуће мере за елиминацију дискриминације над женама 
од стране појединаца, институција или предузећа на социјалном, културном, 
економском, политичком и грађанском или било којем другом пољу 
живота. У својим општим препорукама Конвенција је указала на потребу 
обуке која се односи на родна питања и препоручила државама које су 
приступиле конвенцији да усвоје кодексе понашања за оружане снаге 
као део превентивног приступа, односно нулте толеранције према родно 

43 Више о UN Women доступно је на службеном сајту www.unwomen.org/en/about-us/about-un-
women
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заснованом насиљу и трговини људима, укључујући и ситуације када су ова 
дела починили државни актери и мировњаци.

На Четвртој светској конференцији о женама, септембра 1995. године, 
усвојене су Пекиншка декларација и Платформа за акцију. Основни смисао 
Пекиншке декларације је „унапређивање циљева једнакости, развоја мира 
у корист свих жена у свету и у интересу човечанства у целини“ (Пекиншка 
декларација, 1995). Платформа за акцију се бави пре свега отклањањем 
препрека за равноправно учешће жена у економском, културном и 
политичком животу, у процесима доношења одлука у свим сферама од 
значаја за друштво. Укратко, бави се отклањањем препрека за остваривање 
једнаких права жена и мушкараца у приватном и јавном животу. Стратешки 
задаци Платформе фокусирани су, између осталог, на: заштиту женских 
људских права, елиминацију насиља над женама, заштиту жена у подручјима 
под оружаним сукобима, подршку женама да освоје положаје одлучивања, 
као и на развијање механизама за побољшање положаја жена. 

Ни CEDAW, ни Пекиншка декларација, као ни Међународни кривични суд44, 
нису укључили „довољно широко препознавање и боље разумевање 
утицаја оружаних сукоба на жене“45. Стога је био је потребан међународни 
документ који ће обезбедити заштиту и оснаживање жена у области 
безбедности. Важност улоге жена и родне перспективе у безбедносним 
питањима препозната у свету и кодификована усвајањем РСБУН 1325 Жене, 
мир, безбедност. Резолуција је усвојена 31. октобра 2000. године. Њеним 
усвајањем су проширени напори УН учињени током деведесетих година 
прошлог века на ширем признавању људских права жена у контексту 
безбедности. 

44 Међународни кривични суд је независна институција. Основан је Римским статутом у јулу 1998. 
године, који је ступио на снагу 1. јула 2002. године. Суд процесуира и кажњава починиоце 
најтежих злочина од интреса за међународну заједницу – геноцид, ратни злочини, злочини против 
човечности, већина којих је регулисана кроз инструменте међународног хуманитарног права.

45 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 
2016
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3.1.1. Агенда Жене, мир и безбедност

Резолуције из агенде Жене, мир, безбедност захтевају заштиту жена и 
девојчица, али и мушкараца и дечака који могу да буду изложени насиљу у 
конфликтним и постконфликтним друштвима. Тиме међународна заједница 
потврђује бригу за људска права свих, без обзира на родно опредељење. 
Примена резолуција допринела је сагледавању улоге жена у конфликтном 
и постконфликтном периоду, али и у оружаним снагама. Примена 
агенде Жене, мир, безбедност показала је такође и значај учешћа жена 
у мировним мисијама у трећим земљама. Истовремено, безбедносне 
потребе савременог доба захтевају да жене постану део снага за помоћ 
становништву и унутар граница својих држава у подршци цивилним 
структурама као одговор на комплексне безбедносне изазове, ризике и 
претње које карактеришу 21. век. 

РСБУН 1325 је у први план истакла заштиту жена у свим конфликтним и 
постконфликтним ситуацијама, али је истовремено захтевала и већу 
заступљеност и учешће жена у управљању питањима мира и безбедности. 
Резолуција је нагласила важност пуног и равноправног учешћа жена у 
спречавању и решавању сукоба и напорима на изградњи мира, опоравку 
и обнови, позивајући све укључене стране да повећају учешће жена и 
промовишу родну равноправност у свим областима. Такође је препознала 
потребу за укључивањем родне перспективе у мировне операције и важност 
специјализованог образовања за целокупно мировно особље о заштити, 
потребама и људским правима жена и деце у конфликтним ситуацијама.46 
Савет безбедности је позвао генералног секретара да се постара да 
теренске операције укључују родну компоненту, као и да прошири улогу 
и допринос жена, између осталог, и у улози војног посматрачког особља и 
штабних официра. У наредним сродним резолуцијама, Савет безбедности 
се надовезао на ове области и надоградио их, бавећи се углавном 
питањима три стуба превенција, заштита, учешће, од четири (опоравак) на 
које се односи Резолуција.

46 Војне институције у свету имале су своје изазове. У годинама које су претходниле- усвајању 
РСБУН 1325 водиле су се расправе на високом нивоу фокусиране на спречавање недоличног 
понашања – попут сексуалног искоришћавања и злостављања у мисијама или сексуалног 
узнемиравања у војним редовима. 
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Табела 1: Кључне одредбе резолуција о женама, миру и безбедности (резолуција придружених РСБУН 1325) 47

47 NCGM: такође видети Kirby P, Shepherd L J, Reintroducing women, peace and security. Inter-
national Affairs, 92: 2. 2016) 249–254, стр. 25 у публикацији Спровођење агенде Жене, мир, 
безбедност у региону ОЕБС-а. Мисија ОЕБС-а у Србији. Београд, 2020. 

S/RES/1820 
(2008)

Заштита жена од сексуалног насиља у конфликту; нулта толеранција 
према сексуалном злостављању и искоришћавању у случају да су 
починитељи припадници/це Одељења за мировне операције УН-а.

S/RES/1888 
(2009) 

Оснивање Канцеларије специјалног представника генералног секретара 
у вези са сексуалним насиљем у конфликтима; покретање иницијативе у 
којој учествује више организација – „Акција Уједињених нација против 
сексуалног насиља у конфликтима“;

S/RES/1889 
(2009) 

Потреба за повећањем учешћа жена у управљању миром и 
безбедношћу на свим нивоима; израда глобалних индикатора како 
би се пратило спровођење РСБУН 1325.

S/RES/1960 
(2010) 

Развој праћења сексуалног насиља у конфликтима, анализа и начини 
извештавања; интегрисање питања жена, мира и безбедности у 
мисије на терену поред улога родних саветника.

S/RES/2106 
(2013) 

Довођење у питање некажњивости и непостојања одговорности за 
случајеве сексуалног насиља у конфликтима. Препознаје се да су 
мушкарци и дечаци такође мете сексуалног насиља у сукобима.

S/RES/2122 
(2013) 

Потреба континуиране примене РСБУН 1325 и националних акционих 
планова, као и унапређење координације, праћења и процене планова. 
Подсећање на улогу UN Women у пружању информација и савета о учешћу 
жена у управљању миром и безбедношћу. Ова резолуција предвиђа 
ревизију спровођења РСБУН 1325 на високом нивоу планирану за 2015. г.

S/RES/2242 
(2015) 

Интегрисање питања жена, мира и безбедности у све политике свих 
земаља чланица УН; успостављање неформалне експертске групе о 
питањима жена, мира и безбедности; разматрање тог питања током 
заседања комитета који изричу санкције; везе између питања жена, 
мира и безбедности са борбом против тероризма и екстремизма.

S/RES/2467 
(2019) 

Јачање механизама кривичног гоњења/кажњавања случајева 
сексуалног насиља у конфликтима; отварање могућности за 
кажњавање починилаца; истицање приступа са фокусом на жртву; 
позивање на обезбеђивање одштете преживелима.

S/RES/2493 
(2019) 

Позивање држава чланица да унапређују права жена; подстицање стварања 
безбедног радног окружења за оне који унапређују права жена; позивање 
на пуну примену свих претходних резолуција о женама, миру и безбедности.

S/RES/2538 
(2020)

Позивање држава чланица, Секретаријата УН и регионалних 
организација да унапреде учешће жена у мировним мисијама, 
на свим нивоима и позицијама и да обезбеде безбедну средину; 
спречавање свих облика сексуалног злостављања у мисијама. 
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Резолуције Савета безбедности Уједињених нација о женама, миру и 
безбедности садрже и захтеве у вези са активностима које треба предузети у 
систему УН и системске апеле државама чланицама да спроводе активности 
на осигуравању родне равноправности, оснаживању и учешћу жена и 
на превенцији сексуалног и родно заснованог насиља. Спровођење тих 
резолуција СБ УН довело је до промена у праксама и у државама чланицама и 
унутар УН. При успостављању мировних операција, Савет безбедности се увек 
позива на резолуције о женама, миру и безбедности, као што то чини када су у 
питању резолуције о деци (РСБУН 1261 и 1314) или заштити цивила у оружаним 
сукобима (РСБУН 1265 и 1296). 

РСБУН 227248 о сексуалном насиљу и РСБУН 233149 о одржавању међународног 
мира и безбедности не припадају агенди Жене, мир, безбедност, али се односе 
на теме које су од значаја за агенду. РСБУН 2272 подржава одлуку генералног 
секретара о репатријацији одређене војне или полицијске јединице када 
постоје веродостојни докази широко распрострањене или системске сексуалне 
експлоатације и злостављања од стране те јединице и захтева од генералног 
секретара да одмах и трајно примени ову одлуку. РСБУН 2331 указује на 
потребу спречавања, али и кажњавања оних који се баве трговином људима, 
посебно у контексту оружаних сукоба. 

Обележавање 20 година од усвајања РСБУН 1325 у октобру 2020. године био је 
повод за бројне оцене достигнутих резултата као и указивања на неиспуњено, 
пропуштено или недовољно учињено.

Постоје оцене које су дате из система УН, али и других међународних организација, 
организација цивилног друштва или истраживачких установа – да су учињени 
извесни помаци у реализацији агенде Жене, мир, безбедност. Међутим, упоредо 
са тим иду и критике тренутног стања у реализацији циљева агенде. 

Чињеница је да су војни издаци у свету порасли за 2,6%. Генерални секретар УН 
у извештају за 2021. годину затражио је да се ти издаци смање, а да се повећа 
улагање у изградњу мира, образовање, здравство и друге јавне програме.50 

48 Доступно на: conduct.unmissions.org/sites/default/files/n1606925.pdf

49 Доступно на: www.un.org/securitycouncil/s/res/2331-%282016%29

50 Наведено према www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-peace-security
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Сукоби и страдања људи који све више укључују и страдање цивила, пре свега 
жена и деце, и даље су свепристуни на разним меридијанима. 

Жене нису добиле своје место као лидерке у својим сопственим мировним и 
политичким процесима, ни као учеснице у мировним снагама. Жена нема „за 
столом“ у тражењу одрживог мира у већини сукоба. Према бази података о 
мировним споразумима Универзитета у Единбургу51 од 1990. до 2019. године 
само 20% глобалних мировних споразума је укључивало женска права.52 Жене 
су учествовале у око 10% мировних споразума који су потписани од 1990. до 
2014. године, односно у периоду који обухвата и важење РСБУН 1325 .

С друге стране, број жена у мировним мисијама је и даље низак. У мисијама 
УН налази се 5,9% жена трупама, а док је 15% жена као војних експерата/
посматрача и штабних официра. Тај број је порастао у јулу 2021. године на 18%. 
У операцијама и мисијама Европске уније налази се 6% жена. Највећи проценат 
је у операцијама ОЕБС-а у којима је 25% у војним деловима мисије, а 30% у 
цивилним. 

Да би се повећао број жена у мисијама, Одељење за мировне операције 
Секретаријата УН усвојило Стратегију за паритет родова у униформама за 
период 2018-202853. Стратегија наводи активности у области регрутовања и 
обуке жена како би повећала број жена пре свега у трупи, али и као војних 
посматрача и штабних официра. 

У појединим критикама онога што је до сада учињено на имплементацији 
агенде Жене, мир, безбедност појављује се и став да су садржаји резолуција 
сувише усмерени на сексуално насиље, а да други аспекти заштите жена у 
периоду конфликта и постконфликта нису нашли простор у агенди. С друге 
стране, због чињенице да се позив на нулту толеранцију сексуалног насиља 
понавља у већем броју резолуција и да постоје одлуке генералног секретара 

51 Наведено према www.cmi.no/publications/7269-un-security-council-resolution-1325-peacebuild-
ing-in-africa-20-years-after-its-adoption

52 Илустративно је да је у Африци тај број већи и да су женска права поменута у чак 35% 
мировних споразума. 

53 Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028. DPKO: New York, 2018.
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УН о повлачењу оних снага које су доказано то пренебрегле, показују да 
(појединих случајева) сексуалног злостављања има и унутар мировних снага, 
али и према популацији која треба да добије заштиту и подршку од тих снага. 

3.1.2. Резолуције УН о обуци и образовању

Припадници мировних мисија могу да допринесу примени одредби резолуција 
СБ УН само уколико имају знања да те одредбе примене. Организовање 
повремених специјализованих курсева о родној перспективи је један од 
начина за упознавање питања рода у мисијама и операцијама. Али, поставља 
се питање да ли су такви курсеви довољни да би жене и мушкарци у војним 
операцијама или мисијама могли да реализују циљеве заштите жена у 
конфликтним или постконфликтним друштвима или је потребно интегрисање 
родне перспективе у целокупно образовање и обуку. 

Укључивање жена у мировне операције представља проширивање могућности 
обављања задатака и активности мисије и коришћења различитих искустава. 
Међутим, очекивања да жене, само зато што су жене, морају да имају таква 
знања није реално. Јер, да би стекли знање о родним питањима потребно 
је да и припадници и припаднице прођу кроз школовање за војну професију. 

Обука и образовање су међу најважнијим циљевима Родне стратегије за 
будућност Одељења за мировне операције УН. Одељење даје конкретне 
препоруке за обуку и образовање о родној перспективи у глобалу, као и за 
обуку пре упућивања контингента и специјализоване програме током мисије. 
Обука обрађује концепт рода, понашање и дисциплину, сексуално насиље у 
сукобима и заштиту цивила. Сексуално насиље је обухваћено темом заштите 
цивила, док родна перспектива има и засебну компоненту. Иако је обука пре 
упућивања обавезна, државе које упућују оружане снаге одлучују колико ће 
времена бити посвећено сваком од елемената који се обрађује, па се тако 
родној перспективи не посвети увек довољно времена или пажње.54

У резолуцијама Савета безбедности о женама, миру и безбедности налазе 
се такође конкретне одредбе о обуци и образовању. РСБУН 1325 указује на 

54 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 
2016
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значај специјализоване обуке о заштити, потребама и људским правима жена 
и деце у конфликтним ситуацијама за целокупно мировно особље. Такође, 
захтева од генералног секретара да се обезбеде смернице и материјали за 
обуку за државе чланице које ће укључити у војну и полицијску обуку, али 
и за УН како би их интегрисале у своју обуку за цивилно мировно особље. 
Резолуција позива државе чланице да повећају финансијску и логистичку 
подршку за ове обуке.

Резолуције Жене, мир, безбедност, као правни инструменти, препознале су 
значај образовања и обуке којима би се унапредило делотворно пружање 
безбедносних и правосудних услуга, али и којима би се створила безбедна радна 
средина, спречила дискриминација и кршење људских права. Зато су у својим 
одредбама позивале на образовање и обуку, као услове за пуну имплементацију 
њихових одредби и стварање бољег света. Многе међународне организације 
уградиле су стандарде агенде Жене, мир, безбедност и гарантовале њихову 
примену посебно у војним и мировним мисијама.

S/RES/1325 
(2000)

У преамбули се помиње специјализована обука за целокупно 
мировно особље о заштити жена и деце и њиховим људским правима. 
Резолуција захтева од генералног секретара УН обезбеђивање 
одговарајућих смерница и материјала за обуку и за државе чланице 
које ће се укључити у војну и полицијску предупутну обуку, као и за 
УН како би их интегрисале у своју обуку.

S/RES/1820 
(2008)

Затева од свих страна учесница у оружаном сукобу да предузму 
мере за спречавање сексуалног насиља, попут обуке трупа о 
категоричној забрани свих облика сексуалног насиља над цивилима, 
разоткривања предрасуда које подстичу сексуално насиље и 
поштовања принципа командне одговорности у овој области. 

Захтева од УН израду одговарајућих програма обуке за целокупно 
мировно и безбедносно особље како би им се помогло да боље 
спречавају, препознају и одговарају на сексуално насиље и друге 
облике насиља над цивилним становништвом.

S/RES/1888 
(2009) 

Подстиче државе чланице да распореде већи број женског војног и 
полицијског особља у мировне мисије и да се постарају да целокупно 
особље прође одговарајућу обуку за извршавање својих дужности. 

Захтева од генералног секретара УН да пружи техничку подршку, 
укључујући смернице, за земље које учествују са својим војним и 
полицијским снагама за њихову предупутну обуку о политици нулте 
толеранције према сексуалној експлоатацији и злостављању.
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Табела 2: Обука и образовање у резолуцијама Жене, мир, безбедност55

55 Табела преузета из PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military.  
Geneva, DCAF and PfPC, 2016 (превод на BCMS - UNDP SEESAC 2020), уз краћења оригиналног 
текста и додатак кратких описа за резолуције S/RES 2467(2019), S/RES 2493 (2019) i S/RES 2538 
(2020)

S/RES/1889 
(2009) 

Позива генералног секретара да изради стратегију, укључујући 
одговарајућу обуку за повећање учешћа жена у политичким 
мисијама и мисијама УН за изградњу и одржавање мира.

S/RES/1960 
(2010) 

Подстиче државе чланице да користе новоизрађени материјал УН 
заснован на сценаријима за обуку мировних снага о борби против 
сексуалног насиља.

S/RES/2106 
(2013) 

Позива генералног секретара да осигура свеобухватну обуку из родне 
перспективе за сво мировно и цивилно особље. Позива да предупутне 
обуке и обуке током мисија фокусиране на одговор на сексуално и 
родно засновано насиље узму у обзир посебне потребе деце. 
Наглашава да адекватан тренинг треба пружити свима који учествују у 
политичким мисијама и мисијама УН за изградњу и одржавање мира.

S/RES/2122 
(2013) 

Позива земље које шаљу трупе да осигурају адекватну обуку о 
родној перспективи за војно особље и полицију. Позива релевантне 
ентитете УН да обезбеде одговарајуће смернице и тренинге, 
посебно током предупутних обука, нарочито везано за превенцију 
сексуалног и родно заснованог насиља.

S/RES/2242 
(2015) 

Уз дубоку забринутост због оптужби за сексуалну експлоатацију и 
злостављање, позива земље које учествују са војним и полицијским 
снагама да обезбеде робусну предупутну обуку о сексуалној експлоатацији 
и злостављању, као и да врше провере свог   мировног особља.

S/RES/2467 
(2019) 

Позива на обуку пре распоређивања и на обуку у мисији војних и 
полицијских контингената  о сексуалном и родно заснованом насиљу 
и подстиче интеграцију тих обука у процену спремности трупа за 
учешће у мисијама.

S/RES/2493 
(2019) 

Снажно реафирмише потребу заштите у конфликтним и 
постконфликтним друштвима и учешће жена у изградњи мира 
и безбедности Не бави   се родним образовањем и обуком, али 
подсећа на обавезу имплементације свих претходних резолуција и 
посебно помиње РСБУН 2242.

S/RES/2538
(2020)

Захтева повећање заступљености жена у мировним операцијама.
Позива   земље које шаљу војне или полицијске трупе у операције 
и мисије да спроведу адекватну обуку да би могли да се носе са 
одговорностима.
Позива Секретаријат УН да обезбеди и ажурира потребне водиче 
и материјале за обуку. Подржава   сарадњу држава у размени 
искустава и добре праксе.
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Све четири земље су упућивале и даље упућују своје представнике/це на 
тренинге за инструкторе/ке (Gender Training of Trainers - GToT) који организује 
Нордијски центар за род у војним операцијама (NCGM у Шведској), PSOTC у 
Босни и Херцеговини), као и RACVIAC-u у Хрватској. 

Регионални тренинзи инструктора/ки за родну равноправност, организују 
се такође у оквиру пројекта Јачање регионалне сарадње у укључивању 
родне перспективе у реформи сектора безбедности на Западном Балкану у 
блиској сарадњи са МО која учествују у регионалном пројекту, NCGM и UNDP 
SEESAC-ом. Двонедељни курс је акредитован од стране НАТО-а и омогућава 
представницима МО и оружаних снага (ОС) да интегришу родну перспективу у 
обуке и образовање за припаднике/це команди, јединица и установа МО и ОС, 
ради додатног оспособљавања за додељене мисије и задатке. 

Први такав Регионални курс за обуку инструктора/ки за родну равноправност 
одржан је за представнике/це МО и ОС земаља Западног Балкана у PSOTC-u 
у Сарајеву 2014. године, док је други GToT одржан у Центру за мировне 
операције (ЦМО) у Београду 2015. године. Први и други GToT омогућили су 
успостављање регионалне мреже инструктора/ки за родну равноправност 
у МО и ОС земаља Западног Балкана.56

 3.1.3. Конвергенција мировних  
и развојних аспеката људских права

РСБУН 1325 усмерена је на заштиту жена у конфликтним и постконфликтним 
друштвима, али је задатак заштите упућен, пре свега, мировним снагама 
Уједињених нација и других организација. У први план су стављене активности 
и одговорност „својих снага“, односно држава које учествују са националним 
контингентима у мировним операцијама. 

Године 2000, када је донета РСБУН 1325, усвојени су и Миленијумски циљеви 
одрживог развоја који су били фокусирани на највеће проблеме у свету 
– сиромаштво, глад, смртност код деце и мајки, неравноправан приступ 
образовању итд. Миленијумски циљеви су били усмерени на земље у развоју. 
Циљеви одрживог развоја (ЦОР) садржани у Агенди 2030 договорени су 
2015. године и заменили су циљеве Миленијумског развоја.57 Проширен је не 

56 Трећи GToT је одржан у Скопљу крајем маја и почетком јуна 2022. године. Детаљније наведено 
у опису добре праксе у делу поглавља 4.2.

57 Циљеви одрживог развоја су усвојени у септембру 2015. године. 
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само број циљева – од 8 на 17 – већ и усмереност циљева на све државе, 
од најсиромашнијих земаља у развоју до најразвијенијих земаља, зато што је 
глобална сарадња неопходна да би се циљеви одрживог развоја остварили. 

Агенда 2030 јача подршку за родну равноправност у поређењу са 
Миленијумским циљевима развоја кроз укључивање ЦОР 5 који је фокусиран 
на родну равноправност, али и утврђујући да постизање родне равноправности 
и оснаживање жена и девојчица доприноси напретку преосталих 16 циљева. 
Агенда 2030 наглашава да: „постизање пуног људског потенцијала и одрживог 
развоја није могуће ако се једној половини човечанства и даље ускраћују 
пуна људска права и могућности”.58 ЦОР 5 је посвећен унапређењу родне 
равноправности и оснаживању жена. Укључује 9 под-циљева чије праћење 
омогућује 14 индикатора. Све земље чланице УН подносе периодичне 
извештаје о напретку у остваривању ЦОР, укључујући напредак ка остварењу 
ЦОР 5 кроз мерљив напредак на основу постављених индикатора. 

У Агенди 2030 ЦОР 16 је фокусиран на мир и владавину права и јаке институције. 
ЦОР 5 наглашава да родна равноправност није само основно људско право, 
већ и неопходна основа за миран, просперитетан и одржив свет. Тиме је 
родна равноправност и подршка женама у безбедносним ситуацијама по први 
пут сагледана холистички, кроз мировни и развојни аспект који се узајамно 
подржавају. 
 
Уједињене нације су јасно предузеле активности на реализацији агенде Жене, 
мир, безбедност. Одељење УН за мировне операције (Department of Peace-
keeping Operations - DPKO), одговорно за планирање и управљање мировним 
операцијама УН, израдило је Политику о родној равноправности у мировним 
операцијама УН. Од 2006. године DPKO редовно ревидира и ажурира тај 
документ. Поред тога припремљена је и Родна стратегија за будућност која 
наглашава везу између жена, мира и безбедности и реафирмише посвећеност 
два одељења УН - за мировне операције и теренску подршку - да ефикасно 
раде на свим нивоима како би унапредили и достигли интеграцију родне 
перспективе у мировним операцијама. Стратегија такође нуди алате који 
помажу војном особљу да боље подржи и заштити жене и девојчице на 
локацијама на којима су распоређене мировне мисије59.

58 Преузето са: www.seesac.org/f/docs/Gender-and-Security/Policy-Brief-2030-Agenda_1.pdf

59 DPKO/DFS. Gender forward looking strategy (2014–2018). United Nations: New York, 2014
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3.2. Европска унија

Европска унија (ЕУ), као правно лице чије државе чланице препуштају део свог 
суверенитета институцијама организације, има развијен политичко-правни 
оквир у две области од значајна за тему увођења родне перспективе у војно 
образовање и обуку: заштита људских права, а посебно родне равноправности. 
Значај политичког и правног оквира ЕУ за тему студије проистиче из чињенице 
да су све земље Западног Балкана као свој стратешки циљ поставиле улазак у ЕУ.

У документима на којима је заснована Европска унија истицане су вредности 
као што су поштовање људског достојанства, слободе, демократије, једнакости, 
владавина права и поштовање људских права, укључујући права припадника 
мањина, као и плурализам, забрана дискриминације, толеранција, правда, 
солидарност и једнакост жена и мушкараца као вредности које су заједничке 
државама чланицама60. Стандарди о људским правима временом су интегрисани 
у политику и у правни систем ЕУ. Један од таквих докумената је Повеља ЕУ о 
основним правима61, која је ступила на снагу уз Лисабонски уговор из 2007. године. 
Повеља обједињује најважније личне слободе и права, које проистичу из уставних 
традиција заједничких државама чланицама, а које данас уживају грађани ЕУ, 
у правно обавезујући документ. Област коју је ЕУ значајно проширила у овом 
документу је равноправно поступање и заштита од дискриминације чиме је дала 
значајан оквир за антидискриминационо право у оквиру правних тековина ЕУ 
и проширила обим права у односу на Европску конвенцију о људским правима. 
Поглавље IV Повеље односи се на равноправност и забрану дискриминације. 
Гарантује се једнакост свих пред законом (II-20), прописује се општа   забрана 
дискриминације (II-21) док се у члану II-23 наводи да ће “једнакост мушкараца и 
жена бити обезбеђена у свим областима, укључујући рад, запослење и зараду”.

Родна равноправност спада у кључне вредности ЕУ. Према Индексу родне 
једнакости за 2021. годину који објављује Европски институт за родну 
равноправност (European Institute for Gender Equality - EIGE), ЕУ има 68 од 
могућих 100 поена, што указује да родна једнакост још није досегнута, те су 
због тога потребне мере у разним областима, што укључује и област научних 
истраживања и иновација, као и високошколске установе у којима још увек 
нису равноправно заступљене жене на највишим академским позицијама и 
у управним одморима истраживачких институција, а посебно у домену науке, 

60 European Union. Consolidated version of the Treaty on European Union. Official Journal of the 
European Union, 26th October 2012, EU Doc. C 326/01

61 Повеља ЕУ о основним правима и EU Charter on fundamental rights.

56

https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_prava_jul_20.pdf
https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_prava_jul_20.pdf
https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/povelja_osnovna_prava_jul_20.pdf
https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html


технологије, инжењерске струке и математике. 

Родна анализа још увек није интегрисана у подручје истраживања и 
иновација, што резултира родно неутралним садржајем, који може да доведе 
до неравноправног третмана одређених тема или неравноправности између 
жена и мушкараца у разним областима. Европска комисија сматра родну 
равноправност важном полугом за стварање праведног друштва које не 
дискриминише на основу рода или на основу било којег другог личног својства. 

Европска унија је још 1996. године истакла потребу стварања равноправних 
могућности за жене и мушкарце у институцијама и телима ЕУ. Једна од најзначајнијих 
политичких одлука у области родне равноправности последњих година јесте 
Стратегија за родну равноправност 2020-202562 коју је усвојила Европска 
комисија. Циљ стратегије је „достизање родне равноправности у земљама 
Европске Уније, у којој су родно засновано насиље, полна дискриминација 
или структуралне неједнакости између мушкараца и жена ствар прошлости”. 
Признајући у преамбули Стратегије да неједнакости и даље постоје, Европска 
комисија је истакла да је остварен значајан напредак у родној равноправности 
током последњих деценија као резултат закона о једнаком треману, интеграцији 
родне перспективе у све политике и специфичних мера за унапређење 
положаја жена. Стратегија наглашава да број жена на тржишту рада и напредак 
у обезбеђивању бољег образовања и обука девојчица и жена имају охрабрујући 
тренд, мада признаје да су жене и даље више заступљене у слабије плаћеним 
секторима63 и недовољно заступљене на позицијама за доношење одлука. 

Развој правних тековина ЕУ које се односе на родну равноправност (Gender 
Equality Acquis) 64 био је постепен, а прве одредбе су се односиле на принцип 
исте плате за исти рад који се помиње у уговору о успостављању Европске 

62 Доступно на: ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gen-
der-equality-strategy_en

63 Проблем раскорака у учешћу жена и мушкараца у пословима који се баве дигиталним 
технологијама (eng. gender digital gap), а који су боље плаћени евидентан је и у најразвијејим 
земљама света. У земљама у развоју тај проблем је на нивоу немогућности да девојчице 
и жене приступе и користе интернет. Проблемом се интензивно баве тела УН из области 
људских права, као и многе други ентитети у оквиру УН, укључујући UNDP.

64 Правне тековине ЕУ којима се усклађује национално законодавство држава кандидата, а које 
се односе и на родну равноправност, обухватају све уговоре, уредбе, директиве, смернице, 
као и пресуде Европског суда правде. За више детаља погледати у Burri S, Prechal S. EU Gen-
der Equality Law. European Communities: Luxembourg, 2008. 
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економске заједнице 1957. године.65 Правне тековине које се односе на родну 
равноправност дужне су да примењују све државе чланице, односно да их 
транспонују у своје правне системе, а такође постепено то треба да учине и 
друге државе изван Европске уније које теже прикључењу ЕУ, а међу њима и 
земље Западног Балкана. ЕУ активно промовише родну равноправност кроз 
финансирање програма, а индикатори за мониторинг су прецизирани у ЕУ 
Акционом плану: Амбициозна агенда за родну равноправност и оснаживање 
жена у спољним активностима за период 2021-2025.66 Тематски исход бр. 
6 фокусиран је на смањење диспаритета приликом уписа напредовања и 
задржавања кадрова на свим нивоима образовања, а један од индикатора 
се односи на садржај курикулума који треба да буду ослобођени родних 
стереотипа. Такође постоји индикатор који се односи на број наставног 
особља које је прошло курсеве о родној перспективи, као и проценат жена на 
руководећим позицијама у образовним институцијама у јавном сектору.67

ПРИМЕР: Европски институт за родну равноправност (European Institute 
for Gender Equality – EIGE) је развио водич који даје детаљно објашњење 
корака за имплементацију мера за постизање родне равноправности. Водич 
је посебно намењен организацијама које се баве научним истраживањима, 
универзитетима и осталим јавним установама које се баве истраживањем и 
иновацијама, као и финансирањем истраживања. Водич за родну једнакост 
на пољу високог образовања и научних истраживања68 (GEAR - Gender 
Equality in Academia and Research) даје практичне савете како развити План 
за родну равноправност (GEP –Gender Equality Plan) да би се обезбедила 
родна равноправност у самој институцији, а онда, последично, и у начину 
на који се образовање и истраживање у научним и високообразовним 
институцијама спроводи.

65 У циљу праћења примене правних тековина које се односе на родну равноправност, Европска 
комисија наручује извештаје који дају преглед примене и проблема у примени ЕУ правних 
норми. За више детаља погледати извештај: Timmer A, Senden L. Gender Equality Law in Europe 
– How are EU rules transposed into national law in 2018? Publications Office of the European Union: 
Luxembourg, 2019 (Извештај припремљен за Европску комисију)

66 Доступно на: womensnetwork.org/wp-content/uploads/2021/05/CLIP-Consultation_CSOs_Serbian.pdf

67 Заједничко упутство које садржи циљеве и индикаторе допуњава Комуникацију Европског 
парламента и Европске комисије у склопу 3. Плана за промоцију родне равноправности. EU: 
Брисел, 2020. 
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Још једна област од значаја за земље Западног Балкана јесте ангажовање у 
већем броју војних и цивилних мисија ЕУ. Трасирајући свој пут до чланства у 
ЕУ земље Западног Балкана су ангажоване у неким мисијама Европске Уније. 
Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније - ЗБОП део 
је Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ. Успостављена је у циљу 
афирмације улоге ЕУ као важног глобалног фактора. Европска унија има 
значајне цивилно-војне ресурсе за управљање кризама, превенцију конфликата 
и одржавање међународног мира и безбедности. ЗБОП је интегрални део 
свеобухватног приступа ЕУ управљању кризама који, поред цивилних и војних 
капацитета, укључује и политичке, дипломатске, правне, развојне, трговинске 
и економске инструменте. Овако широк спектар инструмената и средстава 
неопходних за ефикасно управљање кризама, ставља ЕУ у јединствену 
позицију у односу на остале међународне актере.68 

69

У одговору на нове безбедносне изазове и претње, ЕУ даље развија и јача 
ЗБОП. Основе за тај развој поставила је Глобална стратегија ЕУ за спољну 
и безбедносну политику из јуна 201670. Конкретнија разрада уследила је 
усвајањем Плана имплементације у области безбедности и одбране, којим 
су као стратешки приоритети постављени: одговор на екстерне конфликте и 
кризе, изградња капацитета партнера и заштита ЕУ и њених грађана и грађанки. 
Како би ЗБОП добила механизам за обуку и образовање, 2005. године је 
основан Европски колеџ за одбрану и безбедност Европски колеџ за одбрану и 
безбедност (European Security and Defence College - ESDC) као мрежа постојећих 
образовних установа која нуди курсеве за запослене у дипломатији, полицији 
и одбрамбеном сектору. Учешће држава чланица ЕУ је на добровољној бази, 
али сваку државу чланицу у мрежи представља најмање једна институција.71 

68 Водич је дизајниран у склопу упутстава за финансирање научних истраживања Horizon 2020, 
уз напомену да су кроз међународну сарадњу средства доступна и земљама које су у процесу 
придруживања ЕУ и до сада су та средства користиле све четири земље обухваћене овом 
студијом - Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Северна Македонија. Примена принципа 
родне равноправности како је описано у ГЕАР водичу се односи се на све институције које 
користе средства из фонда, иако се налазе у земљама које нису чланице ЕУ. 

69 www.mfa.gov.rs/lat/spoljna-politika/bezbednosna-politika/zajednicka-bezbednosna-i-odbrambe-
na-politika-eu 

70 За више информација о дометима стратегије погледати: Новаковић И, Перкучин Ј. Од 
Глобалне стратегије за спољну и безбедносну политику ЕУ ка ЗБОП са великим О. ISAC & Frie-
drich Ebert Stiftung: Београд, 2017. 

71 European Union External Action, “ESDC network”
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Политика обука у ЗБОП заснива се на принципу интегрисања људских права 
и родне перспективе као дела европске безбедносне културе. ЕУ такође 
подржава обуке које спроводе државе чланице, кроз развој модула за обуку 
и елемената обуке у складу са минималним стандардима. Такви модули и 
стандарди постоје, на пример, у областима људских права, родне перспективе 
и дечије заштите.72 Стандарди у области људских права и рода су различити за 
сваку мисију, али се као минимум тражи: 1. разумевање људских права, родне 
перспективе и улоге мисије; 2. укључивање у извештавање питања људских 
права и родног аспекта; 3. нетолеранција за намерна или ненамерна кршења 
људских права од стране припадника мисије, недолично понашање, сексуалну 
експлоатацију или злоупотребу.73 

Европска унија све више преузима и значајне војне и цивилне мисије у државама 
чланицама НАТО или земљама у којима је НАТО раније био ангажован, тако да 
су законодавство и политика ЕУ значајни за реализацију мисија.74 Сложеност 
тих ситуација и чињеница да се од припадника и припадница мисија очекује 
да буду укључени у одржавање и изградњу мира, значи да је потребно знање 
како би се интегрисала родна перспектива. 

Одмах после доношења РСБУН 1325, у новембру 2000. године Европски 
парламент је донео Резолуцију о родним аспектима решавања сукоба 
и изградње мира, што је био први званични документ који је позивао на 
активнију улогу и посвећеност Европске комисије и држава чланица родној 
равноправности у спољној политици и међународним односима.75 Примена 
РСБУН 1325, али и пратећих резолуција добила је у већини чланица ЕУ 
националне акционе планове (НАП) који су били окренути ка спољном 
ангажовању у конфликтима и подршци постконфликтним друштвима. Први 
такав национални акциони план израдила је Данска. 2005 године. 

72 Ibid.

73 Више видети на: eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/structures-instruments-agencies/european-se-
curity-defence-college/pdf/handbook/handbook_csdp_2_auflage-revised.pdf

74 До децембра 2020. у оквиру ЗБОП-а покренуто је 38 операција за управљање кризама, од 
којих је у том моменту било 17 активних - 6 војних операција и 11 цивилних мисија. Те операције, 
поред очувања мира, превенције конфликата и јачања међународне безбедности усмерене 
су и на подршку владавини права и борбу против кријумчарења људи и пиратства.

75 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016
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Све актуелне мисије и операције ЗБОП имају именоване контакт особе за  
људска права и/или контакт особе или саветнике/саветнице за родну 
равноправност. Тај систем је уведен како би се осигурало да се политике 
и знања ЕУ претачу у оперативне смернице, да се питања жена, мира и 
безбедности систематски укључе у све стратегије мисија ЗБОП (планирање, 
спровођење и надзор), као и да се помогне особљу у мисијама и операцијама 
у свакодневном раду на родним питањима. 

У склопу напора да унапреди родну равноправност, ЕУ је успоставила функцију 
главне саветнице/ главног саветника Европске службе за спољне послове за 
родну перспективу и спровођење РСБУН 1325. Задатак саветнице/саветника 
је интеракција са међународним, регионалним и националним актерима ЕУ 
о политикама и активностима везаним за родну перспективу и жене, мир и 
безбедност, као и координација интегрисања родне перспективе у ЕУ. Поред 
тога, именована особа се бави и повећањем видљивости родне перспективе у 
спољним пословима ЕУ и сарађује са релевантним службама и агенцијама УН.76 

Европска унија није спроводила обуку из агенде Жене, мир, безбедност пре 
упућивања у неку своју операцију или мисију за војно и цивилно особље, јер 
је обавеза земље која упућује оружане снаге била да обезбеди обуку о роду и 
родној равноправности. Већина учесника операција и мисија у својим земљама 
или кроз обуке Уједињених нација или НАТО (чланице ЕУ су и чланице НАТО 
или ПзМ)77 пролазила је кроз обуке о родној перспективи пре одласка у 
мисију. Међутим, после свеобухватне анализе која је трајала од 2016. године 
до фебруара 2020, а коју је водила Шпанска канцеларија за родна питања у 
операцијама, утврђене су мањкавости у обуци пре упућивања и изостанак обуке 
у самим мисијама, па је утврђено да би курсеве, који обухватају норме о роду 
у ЗБОП-у, требало прилагодити зони операција и усмерити их ка практичном 
решавању проблема. Курикулуми три курса о роду, који се реализују од 2020. 
године, намењени су родним саветницима/саветницама и особама за контакт, 
затим командном особљу и званичнима и на крају официрима од нивоа 
командира водова.78 

76 European External Action, “ESDC Network” 

77 У тренутку закључења прикупљања података за Студију полазног стања, на крају децембра 
2021. године, од 27 земаља ЕУ пет нису чланице НАТО (Аустрија, Финска, Кипар, Малта, 
Шведска), али су све, сем Кипра, чланице Партнерства за мир.

78 EEAS – Европска служба за вањске послове (European External Action Service)

61

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6084-2020-INIT/en/pdf


Поред ових специјалистичких курсева о роду, теме о родној перспективи су 
интегрисане у курикулуме других курсева у оквиру ЗБОП-а, као што су обука 
за штабне официре на оперативном и тактичком нивоу, затим за дипломатски 
и новопридошли кадар и представнике/це држава чланица које раде у 
области ЗБОП, као и напредни курс који је намењен за команданте и цивилне 
руководиоце операција/мисија. 

У државама Европске уније поред обуке о родној рановправности, која је 
неопходна за упућивање у војне операције и мисије, остварује се значајна 
активност увођења родне перспективе у образовање у војним образовним 
установама. 

Будући да свака држава у ЕУ спроводи свој сопствени програм образовања, 
европске институције играју само улогу подршке, уважавајући специфичности 
образовних система својих чланица. Нуде се форуми за сарадњу између 
земаља и подстиче се унапређивање кохерентности у образовним политикама. 
Европска комисија финансира различите иницијативе да би подржала 
образовање у Европи, од признавања квалификација између земаља до 
представљања успешних прича.79 

У војном образовању, које се остварује на војним универзитетима и 
академијама за официре или подофицирским академијама и курсевима, 
родна равноправност се сагледава, пре свега, кроз повећање заступљености 
девојака. Војни универзитети/академије у Европи имају једнаке критиеријуме 
за упис жена и мушкараца, уз, углавном, различите норме за физичку проверу, 
да би се тиме обезбедиле једнаке могућности за пријем. Примењује се 
неквотни пријем жена у војнообразовне институције без рестрикција у избору 
смерова (родова и служби). Број девојака је различит у војним академијама, 
али се креће око 15%. 

79 Више информација на: ec.europa.eu/info/policies/education-and-training_en
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Војне академије реализују садржаје о родним питањима за кадете/кадеткиње 
у оквиру појединих предмета као што су, на пример, Лидерство (бугарски 
универзитет и аустријска академија), али и предмета Физичка култура, Култура 
(аустријска академија) Основе војне формације, Логистика и Право (шпанска 
академија). Поједини војни универзитети организују и различите семинаре, 
курсеве и конференције о родним питањима (нпр шпански универзитет) или 
тему рода укључују на каријерна усавршавања. Међу високообразовним 
институцијама у Еворпској унији има и војних универзитета или академија које 
за сада немају посебне садржаје о родним питањима у својим курикулумима 
(пољски Војни технички универзитет или Француска ваздухопловна 
академија).80

Војни универзитети и академије у ЕУ покренули су неколико иницијатива 
за сарадњу међу којима је најзначајнија Европска иницијатива за размену 
младих официра/официрки81, која представља војни Еразмус82 и која поред 
размене официра подржава и размену професора/професорки и инструктора/
инструкторки. Војнообразовне институције основале су и Међународни војни 
академски форум и Мрежу европских експерата за образовање.

80 Подаци према чланку Атанасова-Крастева Н. Gender Equality Education in the European Military 
Universities. European Initiative for the Exchange of the Military Young Officers. Vasil Levski National 
Military University, Veliko Tarnovo: 2019

81 Европска иницијатива за размену младих официра/официрки. Више информација на: www.
emilyo.eu

82 Еразмус од 1987, а касније Еразмус плус су програми размене студената Европске уније, 
односно Европске комисије, а намењени су мобилности студената држава чланица.
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3.3. Савет Европе

Савет Европе, као организација посвећена заштити људских права, 
демократији и владавини права, усвојила је већи број докумената и 
инструмената који се односе на род и гарантују родну равноправност83, а 
од значаја су и за тему родне перспективе у систему одбране. 

Године 1950. донета је Европска конвенција за заштиту људских права 
и основних слобода, којом се гарантују грађанска и политичка права, 
укључујући право на живот, право на слободу и безбедност и забрањује 
дискриминацију по полу, раси, боји коже, језику, религији, политичком или 
другом уверењу, националном или друштвеном пореклу, повезаности са 
националном мањином, имовном стању, рођењу или другом статусу. Будући 
да се забрана дискриминације односи на права гарантована конвенцијом, 
2000. године усвојен је Протокол бр. 12 уз Конвенцију, којим је прописана 
општа забрана дискриминације, проширена и на права која су гарантована 
националним законодавствима.

Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима из 2005. године 
наглашава да је трговина људима повезана са родом, због чега је неопходно 
укључивање родне перспективе у област која санкционише трговину људима.

Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над 
женама и насиља у породици – Истанбулска конвенција из 2011. године 
утврђује обавезујуће стандарде за заштиту од насиља према женама и 
насиља у породици. Донета је са циљем успостављања нулте толеранције 
на насиље над женама и насиље у породици, делотворног сузбијања 
свих облика дискриминације над женама и промоције суштинске 
равноправности између жена и мушкараца. Насиље према женама 
означено је као кршење људских права и облик дискриминације жена. 
Утврђена је обавеза држава чланица да обезбеде примену конвенције без 
дискриминације по било ком основу (члан 4). У домену превенције, обавеза 

83 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.
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је држава чланица да раде на промени друштвених и културних образаца 
са циљем искорењивања предрасуда, обичаја, традиције и других пракси 
које се заснивају на идеји инфериорности жена и мушкараца, да утичу на 
подизање свести јавности и обезбеде одговарајуће обуке запослених у 
вези са спречавањем и откривањем насиља, потребама и правима жртава 
и спречавањем секундарне виктимизације (чл. 12. и 15). 

Ревидирана европска социјална повеља из 1996. године представља 
темељни документ Савета Европе на подручју социјалних права. Повељом 
је утврђено право на једнаке могућности и једнак третман у питањима 
запошљавања и занимања без дискриминације на основу пола (члан 20), 
као и право запослених са породичним обавезама на једнакост у третману 
и могућностима. 

У окриљу Савета Европе донете су и бројне препоруке, међу којима 
су најзначајније: Препорука Р(2003)3 о уједначеном учешћу жена и 
мушкараца у политичком и јавном одлучивању; Препорука Р(90)4 о 
несексистичкој употреби језика; Препорука Р(98)14 о интегрисању 
родног аспекта у јавну политику; Препорука Р(2000)11 о акцијама у борби 
против трговине људима у сврху сексуалног искоришћавања; Препорука 
1325(1997) о трговини женама и присилној проституцији; Препорука Р(96)5 
о усклађивању радног и породичног живота; Препорука Р(2002)5 о заштити 
жена од насиља; Препорука Р(2003)3 о уравнотеженом учешћу жена и 
мушкараца у доношењу одлука, Препорука Р(2007)13 о уродњавању у 
образовању84; Препорука Р(2007)17 о стандардима и механизмима родне 
равноправности; Препорука Р(2013)1 о родној равноправности и медијима; 
Препорука Р(2017)9 о родној равноправности у аудиовизуелном сектору, 
Препорука Р(2019)1 о спречавању и сузбијању сексизма и др. 

Савет Европе се данас бави и новим безбедносним изазовима у Европи 
као што су сајбер криминал или питања миграната.

84 Ова препорука је значајна јер се бави питањима везаним за родну равноправност у процесу 
образовања, од политика образовања и учешћа жена на свим нивоима образовања и у 
својству ученица и у својству оних које обучавају и одлучују. Више детаља је наведено у 
публикацији „Родно освијештена политика у образовању“
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3.4. Организација за европску безбедност и сарадњу 

У свом свеобухватном концепту безбедности, Организација за европску 
безбедност и сарадњу (ОЕБС) препознаје да је родна равноправност од 
суштинске важности за мир, одрживу демократију и економски развој 
и стога се обавезао да интегрише родну равноправност у политике и 
праксе у самој организацији и у њеним мисијама. Организација, углавном 
кроз одлуке Министарског савета, последње две деценије делује према 
различитим областима друштвеног живота чланица у остваривању 
концепта родне равноправности. У области јавног живота подржавају се, 
пре свега, недискриминаторне друштвене политике и закони, а у склопу 
тога се повећава учешће жена у политичким телима и у изборном процесу. 
У области економије и заштите животне средине организација се залаже 
за једнака права и могућности мушкараца и жена као камен темељац за 
изградњу просперитетних и кохезивних друштава и промовише родно 
одговорне социо-економске и еколошке политике. 

ОЕБС наглашава да подржава примену резолуција у склопу агенде Жене, 
мир, безбедност. Организација такође делује како би се обезбедило да 
мировни споразуми и безбедносне мере одржавају различите перспективе 
и штите људска права и мушкараца и жена. Подржава адекватно учешће 
жена у мировним напорима и безбедносним институцијама, јер се тиме 
унапређује њихова ефикасност. Такође залаже се за превенцију и борбу 
против насиља над женама, свуда и на сваком месту, укључујући саму 
организацију и њене мисије.85 

Земље чланице ОЕБС-а показале су своју посвећеност родној 
равноправности у Повељи о европској безбедности из 1999. године.86 
У документу (ст. 23 и 24) изражена је намера да родна равноправност 
постане саставни део политика, како на државном нивоу, тако и унутар 
организације87.

85 Више информација на: www.osce.org/gender-equality

86 Све четири земље су чланице ОЕБС-а.

87 www.osce.org/files/f/documents/4/2/17502.pdf
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После усвајања РСБУН 1325, ОЕБС је 2004. године припремио Акциони 
план за унапређење родне једнакости88 који се примењује у 57 земаља 
чланица организације. Акционим планом прихвата се да је потпуно и 
равноправно учешће жена и мушкараца кључно за постизање циљева 
ОЕБС-а, а то су мир, просперитет и стабилност. Акциони план додељује 
дужности и задатке ОЕБС-у и државама учесницама и наглашава да се 
приступ родној равноправности заснива на три стуба: интегрисање родне 
перспективе у све ОЕБС-ове политике, програме и активности; развој 
професионалне, родно осетљиве управљачке културе и радног окружења 
и промовисање права, интереса и питања која се тичу жена у државама 
учесницама; и пружање подршке државама у њиховим напорима на 
остваривању родне равноправности. 

Заједно са државама учесницама и локалним партнерима, ОЕБС има 
различите иницијативе и програме усмерене на оснаживање жена и 
повећање локалних капацитета за родна питања. Најважнију подршку 
организација даје изради националних акционих планова за примену 
РСБУН 1325 у земљама чланицама. У том смислу ОЕБС организује састанке 
и радионице и пружа стручну помоћ за формулисање националних 
акционих планова. 

На имплементацији ОЕБС-ове посвећености родној равноправности 
ангажовани су Програм Секратријата за родна питања, Канцеларија за 
демократске институције и људска права и све друге извршне структуре 
ОЕБС-а.89 Програм Секретаријата обезбеђује извршним структурама и 
земљама учесницама експертизу, оперативне алате и материјале за обуку, 
као и семинаре за едукаторе, потребне да би се у потпуности посветили 
теми родне равноправности. Организује догађаје, активности и ради 
пројекте у вези с родном равноправношћу.  Програм такође обезбеђује 
подршку раду на родној равноправности у институцијама ОЕБС-а и 
операцијама на терену. 90

88 Action Plan for the Promotion of Gender Equality. Decision No. MC.DEC/14/04.7. OSCE: Sofia, 2004.

89 Доступно на: www.osce.org/gender-equality

90 Доступно на: www.osce.org/secretariat/gender
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ОЕБС је основао и Одељење за родну перспективу као део Канцеларије 
генералног секретара ОЕБС. Задужено је за интегрисање родне 
перспективе у политике и програме; саветује релевантна тела о 
примени и праћењу ОЕБС-овог Акционог плана за промовисање родне 
равноправности и директно помаже теренским операцијама, институтима 
ОЕБС-а и одељењима Секретаријата. Одељење за родну перспективу 
такође израђује алате и материјале за запослене и државе учеснице, 
организује дискусије, састанке и курсеве за интегрисање родне 
перспективе. Свака теренска операција, институт и одељење имају контакт 
особу за родну перспективу.

У циљу праћења остваривања примене Акционог плана организују се 
конференције и подносе годишњи извештаји о напретку у области родне 
равноправности. Трећа конференција ОЕБС-а о родној равноправности 
одржана је у хибридном формату у октобру 2020. године, а организатор и 
председавајући је била Албанија.
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3.5. НАТО и Партнерство за мир

Жене су постале видљиве у алијанси још 1961. године, када је одржана прва 
НАТО Конференција жена са вишим официрским чиновима у Алијанси. 
Активности које се односе на родну перспективу интензивније су почеле 
да се остварују после 1976. године, када је основан Одбор за жене у НАТО 
снагама, данас познат по именом НАТО Комитет за родне перспективе.91 
Одбор има надлежност да саветује Војни комитет о родним политикама за 
оружане снаге држава чланица НАТО. 

НАТО активно ради на агенди Жене, мир, безбедност од 2004. године. 
Чланице НАТО су одговориле на РСБУН 1325 усвајањем своје прве Политике 
о питањима рода 2007. године. Документ се ревидира сваке две године. 
На десетогодишњицу усвајања РСБУН 1325, на Лисабонском самиту 2010. 
године, НАТО је усвојио Акциони план за спровођење РСБУН 1325 и сродних 
резолуција у операцијама и мисијама које предводи Алијанса.
 
На самиту 2018. године шефови држава и влада одобрили су ажурирану 
Агенду Жене, мир, безбедност и истовремено, ревидирани Акциони 
план.92 Наглашавајући да интеграција рода и укључивање женских 
гласова у све аспекте рада НАТО-а представља суштински фактор успеха 
мира и безбедности, новоусвојена политика гради се на концепту 3 И: 
1: интеграција – родна равноправност се сматра саставним делом НАТО 
политика, програма и пројеката и ефикасним праксама се у њих уводи; 2: 
инклузивност – промовисање повећане заступљености жена широм НАТО-а 
и у националним снагама ради повећања оперативне ефикасности и успеха 
и 3: интегритет као повећавање одговорности са намером да се подиже 
свест и побољша имплементација Агенде Жене, мир, безбедност у складу са 
међународним оквирима. 

91 NATO Committee on Gender Perspectives, Handbook for Delegates. НАТО: 2010

92 Доступно на: www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm
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У представљању своје политике према питањима жена, мира и безбедности 
НАТО препознаје несразмеран утицај који сукоб има на жене и девојчице, 
виталну улогу коју жене имају у стварању и одржању мира и безбедности 
и важност укључивања родне перспективе у све активности у којима је 
Алијанса ангажована. Зато НАТО интегрише родну перспективу у три 
кључна задатка: колективну одбрану, управљање кризама и кооперативну 
безбедност, као и у своје политичке и војне структуре (командне и структуре 
снага). 

Родна равноправност је такође важан фокус сарадње НАТО-а са другим 
међународним организацијама – посебно са Афричком унијом, Европском 
унијом, Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Уједињеним 
нацијама - као и сарадње са цивилним друштвом. НАТО-ов саветодавни 
панел за цивилно друштво пружа платформу организацијама цивилног 
друштва да се ангажују са НАТО-ом како би обликовале политику и праксу. 

Од 2012. године постоји специјална представница/специјални представник 
генералног секретара НАТО-а за жене, мир и безбедност у седишту 
НАТО-а. Улога специјалне представнице је промовисање агенде Жене, мир, 
безбедност на свим нивоима у политикама и активностима НАТО, између 
осталог кроз јачање и промовисање спровођења РСБУН 1325 и сродних 
резолуција. 

Политика за спровођење РСБУН 1325 и сродних резолуција93, коју је НАТО 
усвојио 2014, нагласила је да су образовање, обука и вежбе, уз јавну 
дипломатију и политику људских ресурса, три свеобухватна средства која 
могу допринети спровођењу РСБУН 1325 и сродних резолуција. То значи 
да допринос изабраног кадра, добро обученог, образованог и увежбаног, 
као и активности јавне дипломатије – усмерене на појединце у државама 
операција и мисије - може да унапреди спровођење агенде Жене, мир, 

93 NATO/EAPC policy for the implementation of UNSCR 1325 on women, peace and security and relat-
ed resolutions. NATO: April, 2014
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безбедност. Политика садржи посебне обавезе за израду одговарајућих 
програма образовања и обуке о родној перспективи, интегрисање родне 
перспективе у постојеће програме и вежбе и укључивање образовања 
и обуке о родним аспектима у све реформске напоре у безбедносним и 
одбрамбеним институцијама. 

У Политици и Акционом плану Савета Еуроатлантског Партнерства (Euro-At-
lantic Partnership Council - EAPC)94 из 2018. године95 наглашава се и да ће 
НАТО земљама, које то траже, обезбедити савете и препоруке за развој 
адекватног образовања, програма обуке и алате у складу са принципима 
родне перспективе, као и савете о методама за интегрисање родних 
перспектива у вежбе и програме који су у складу са релевантним НАТО 
политикама, правилима и процедурама укључујући Политику образовања, 
обуке, вежби и вредновања (Education, Training, Exercise, Evaluation - ЕТЕЕ). 
Као метода обуке, Акциони план по први пут наводи и менторство96 за 
лидере/лидерке и званичнике/званичнице оружаних снага. 

Акциони план, који је ревидиран у октобру 2021. године, подвукао је значај 
институционалних тела (родни саветници/це, саветници/це за агенду Жене,мир 
и безбедност, контакт особе) за унапређење родне равноправности. План 
такође захтева интеграцију родне перспективе у рад свих НАТО структура. 
Потенцира се сарадња НАТО и партнера на имплементацији агенде Жене, 
мир, безбедност, али и давање доприноса у сарадњи са спољним фактором, 
као што су међународне организације или организације цивилног друштва 
које се баве правима жена. Као исходе образовања, обуке и вежби Акциони 
план наводи: „особе у НАТО разумеју и способне су да интегришу родну 
перспективу у све што НАТО ради“97. Зато се тражи да се кроз алате и 

94 EAPC – Euro-Atlantic Partnership Council – Савет евроатланстког партнерства је мултилатерални 
форум за дијалог и консултације о политичким и безбедносним питањима између НАТО и 
партнера. Такође, служи и као политички оквир за билатералне односе који се развијају 
између НАТО и земаља које учествују у Партнерству за мир. 

95 Women, Peace and Security, Policy and Action Plan. NATO/EAPC, 2018.

96 Понекад се уместо појма менторство користи и појам „коучинг“ који је директно преузет из 
енглеског језика. Ваља напоменути да су у енглеском језику значења те две речи различита, 
док се у земљама Западног Балкана најчешће користе као синоними. 

97 www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_187485.htm
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механизме повећа знање и разумевање значаја агенде за НАТО и да, поред 
тематских курсева посвећених агенди Жене, мир, безбедност, садржаји буду 
присутни и на другим курсевима. Појединачни, интензиван, тематски курс о 
родној равноправности не може да промени или унапреди ставове о потреби 
родне перспективе, ако су стереотипи и предрасуде о женама у униформи 
или људским правима жена подржани кроз курикулуме других курсева. 

Један од кључних докумената НАТО о родној перспективи је Двојна 
стратешка командна директива 40-1 која интегрише захтеве РСБУН 1325 и 
родну перспективу у командну структуру НАТО. Директива, поред осталог, 
детаљно наводи како би родну перспективу требало укључити у постојеће 
политике и оквире образовања и обуке. У другој ревизији документа, из 2017. 
године, четврто поглавље је посвећено образовању и обуци. Директива 
указује да су образовање и обука повезани са специфичним акцијама током 
мира и са Процесом свеобухватног планирања операција НАТО, али да се 
подржава и одговорност држава да у образовање и обуку укључе родну 
перспективу. Директива зато наглашава да се највећи ефекат добија ако се 
родна питања унесу у почетне облике образовања и обуке и наставе кроз 
курсеве на различитим нивоима, како би се постигло учење током живота 
и трансформативно учење98. Државе које шаљу своје трупе у операције 
НАТО имају одговорност за родну обуку, али Директива истиче да ће обука 
пре упућивања, обука на терену или индивиуална обука о роду укључити 
активности које треба да потврде да је тема позната војним и цивилним 
лицима.99 

Стратешка команда за операције и трансформацију направила је НАТО 
План за обуку и образовање о родној перспективи у војним операцијама. 
Циљ Плана јесте да се опише и прикаже прилагодљив и флексибилан НАТО 
систем за образовање и обуку. Овај систем настоји да стандардизује и 
усклади активности образовања и обуке на свим нивоима војних структура 
НАТО и олакша сарадњу са партнерима, укључујући размену информација 

98 Трансформативно учење омогућава постепену измену веровања, ставова, мишљења које 
је засновано на новим знањима усвојеним кроз активно учешће у процесу учења, а не на 
једносмерној трансмисији знања.

99 НАТО Двојна стратешка командна директива 40-1 (Bi-Strategic Command Directive - Bi-SCD 40-1), 
Рев.2 (2017)
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и могућности за обуку. Жељени крајњи исход НАТО Плана за обуку и 
образовање о родној перспективи у војним операцијама јесте успостављање 
механизма за обуку са циљем да се особље обучи и образује о родној 
перспективи у свим војним операцијама НАТО како би се заштитила људска 
права, сигурност и безбедност мушкараца, жена, дечака и девојчица.100 

NCGM, који је у саставу Међународног центра Оружаних снага Шведске, 
именован је 2013. године за руководећи орган за организовање обуке за 
(теренске) саветнике/саветнице за родну перспективу. NCGM израђује и 
организује курсеве о родној перспективи у складу са оперативним захтевима 
НАТО и утврђује стандарде обуке које морају поштовати сви курсеви родног 
програма НАТО. Поред тога, његови курсеви за теренског саветника/
саветницу за родну перспективу и за обуку особа које држе обуке, као и 
семинар за кључне лидерске особе за родну перспективу, акредитовани 
су као НАТО курсеви и отворени су за учеснике и учеснице широм света.101 
Родни инструктори/ке су задужени за развијање програма за обуке и 
држање обука, као и имплементацију активности у вези са подизањем 
свести о родној равноправности у својим институцијама и препознати су 
као ефикасан механизам за подизање свести о родној равноправности у 
војскама на Западном Балкану и шире.

У складу са НАТО Планом за обуку и образовање о родној перспективи, 
Анализом потреба за тренингом спроведеном у мају 2013. године, као и у 
складу са Двојном стратешкаом командном директивом 40-1 и РСБУН 1325, 
родна перспектива треба да буде интегрисана у НАТО командне и војне 
структуре у свим фазама активности НАТО.

Курс о родној равноправности у операцијама подршке миру (ОПМ) (“Util-
ity of Gender in Peace Support operations”) је развијен са циљем увећања 
разумијевања родне перспективе у сектору безбједности, са посебним 
фокусом на операције подршке миру (Peace Support Operations - PSO). Циљ 
је да се повећа разумијевање о томе на који начин треба комуницирати са 

100 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 
2016

101 Доступно на: www.forsvarsmakten.se/siteassets/english/swedint/engelska/swedint/nordic-cen-
tre-for-gender-in-military-operations/ncgm-folder-2015-04-16.pdf
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женама на терену током мировних операција и како им пружити адекватну 
заштиту. Курс је дизајниран у складу са НАТО системским приступом 
тренинзима (Systematic Approach to Training - SAT).102 

НАТО Савезничка команда за трансформацију такође има курсеве у вези са 
родном перспективом на својој заједничкој платформи за учење на даљину.103 
Постоје и почетни курсеви који представљају концепт родне перспективе 
у војсци и напреднији курсеви намењени саветницима/саветницама или 
контакт особама за родну перспективу. Иако су ови курсеви доступни 
целокупном НАТО особљу и партнерима и могу се похађати на ад хоц основи, 
они се такође могу користити и као предуслов за наставу у учиниоци. Један 
од курсева, „Унапређење оперативне ефикасности путем интегрисања 
родне перспективе“ био је обавезан део обука декларисаних јединица у 
мисији НАТО „Одлучна подршка“ у Авганистану, у којој су учествовали и 
припадници Оружаних снага БиХ. 

Конзорцијум академија одбране и инситута за студије безбедности 
Партнерсва за мир104, који је формиран 1998 године, интегрисао је род у 
своје активности од 2012. године. Конзорцијум кроз Програм за унапређење 
образовног процеса у области одбране (Defence Education Enhancement 
Programme - DEEP) чланицама ПзМ пружа подршку и помоћ у припреми 
курикулума за све нивое школовања на академијама (за официре или 
подофицире), подршку у размени студената и наставног особља, као и друге 
облике сарадње у области војног образовања.

102 Курс се спроводи у Центру за обуку за операције подршке миру – PSOTC у Бутмиру и 
има НАТО акредитацију од 17. јула 2014. године. Циљна публика за курс су војни официри, 
пододицири, полиција, цивилна лица и студент/киње универзитета.

103 НАТО заједничка платформа за напредно дистрибутивно учење

104 Конзорцијум окупља око 800 институција из 59 земаља - Partnership for Peace Consortium of 
Defence Academy and Security Studies Institutes
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Образовање и обука105 у системима одбране имају посебан значај за сваку 
државу, као и за њихове оружане снаге, јер је то процес којим припадници/
це оружаних снага стварају и унапређују своја знања и способности за 
обављање својих дужности у оквиру система одбране. Природа војних 
послова је специфична и битно различита у односу на друге области, тако 
да се стицање знања, вештина и свеукупних компетенција професионалних 
војних лица организује и реализује у посебним војнообразовним 
установама или центрима за обуку оружаних снага. Образовање и обука 
за оружане снаге су области које су нормативно регулисане. У ту област 
се усмеравају значајни финансијски, организациони и кадровски ресурси.

Најважнији циљ образовања и обуке у оружаним снагама јесте изградња 
професионалних официра/ки, подофицира/ки или војника/војникиња 
спремних за савремене безбедносне изазове. Деценијама, па чак и 
вековима, војно образовање и обука су имали као основни циљ стварање 
војно оспособљених припадника/ца оружаних снага који могу да адекватно 
одговоре изазовима оружане борбе. Данас је садржај образовања и обуке 
разнороднији у погледу циљева, тема и реализације образовног процеса, јер 
су безбедносни изазови другачији, а самим тим се и улога оружаних снага 
мења и реформише.106 Промену парадигме изазвала је појава концепта 
људске безбедности који добија подједнак значај уз традиционално 
поимање концепта државне безбедности. Безбедносни изазови у 21. веку 
се више не своде на оружане сукобе на класичном бојишту. Приметан је 
значајан пораст хибридних облика ратовања и разних облика асиметричних 
претњи, као што су тероризам, организовани криминал, али и природне и 
индустријске катастрофе великих размера које “не препознају” државне 
границе. Уз функције превенције, одвраћања и заштите, важно место 
добијају међународне војне операције и мировне мисије.107

105 Образовање подразумева стицање нових и проширење постојецћих знања из примењених 
наука, док се обука односи на стицање нових практичних знања и вештина потребних за рад, 
руковођење, управљање и организационо понашање према утврђеним правилима политике и 
стандардима оружаних снага.

106 Више о реформи сектора безбедности, и у оквиру тога, реформи сектора одбране, погледати 
у поглављу бр. 2 Регионалне студије полазног стања.

107 Земље Западног Балкана се налазе у различитим фазама процеса придруживања Европској 
унији. Важно је напоменути да је Лисабонски уговор донео новине у Заједничку одбрамбену 
и безбедносну политику ЕУ. Створене су стабилне институције, нове мисије, успостављена 
је Европска одбрамбена агенција и отворена могућност јаче сарадње свих држава које су 
заинтересоване за сарадњу на плану безбедности. 
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4.1. Савремено војно образовање и обука 

Војнообразоване институције су међу најстаријим образованим 
институцијама у свету. Њихов циљ је стварање војно оспособљеног кадра 
спремног за изазове војног позива. У две од четири земље Западног 
Балкана обухваћене овом студијом постоје војне академије (Република 
Северна Македонија и Република Србија108, док у друге две државе (Босна 
и Херцеговина и Црна Гора) постоје центри за обуку и оспособљавање 
војних лица који образују подофицире/ке и официре/ке или припремају 
полазнике/це за пријем у професионалну војну службу и даље усавршавање 
у оружаним снагама.

Последњих деценија значајно су промењени системи професионалног 
војног образовања, а та промена није заобишла ни земље Западног 
Балкана. Курикулуми су усмерени не само на војно-апликативне предмете 
- као што су командовање, тактика, оператика или стратегија - већ и на 
велики број општеобразовних и теоријско-методолошких предмета. 
Официри и официрке који излазе из система школовања са дипломом 
војне академије или универзитета одбране током школовања усвајају 
специфичне ставове, вредности и професионалну етику, што има значајан 
утицај на војну способност и на цивилно-војне односе.109 Војне академије 
су постале део високообразовног система својих држава, јер студијске 
програме процењују и акредитују министарства просвете, односно 
цивилне структуре, као што је случај и са Војном академијом у Републици 
Северној Македонији и високошколским јединицама Универзитета 
одбране у Републици Србији. Уз униформисана лица, наставно особље 
чине цивилна лица, мушкарци и жене. Поред каријерног усавршавања 
неопходног за напредовање на дужности официра/ке, све чешће се 
остварује школовање и усавршавање на академским студијама другог 
и трећег степена у земљи и иностранству, што укључује и командно 
штабно и генералштабно усавршавање на које се упућују официри/ке у 

108 У Републици Северној Македонији постоји Војна академија „Генерал Михаило Апостолски“, а у 
Републици Србији Универзитет одбране.

109 Доступно на: cordis.europa.eu/article/id/151042-europeanisation-of-military-training-and-education
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циљу каријерног напредовања и остваривања могућности за добијање 
највиших чинова. Многе војне академије отварају своја врата за стицање 
диплома и цивилним лицима. С друге стране, професије које се не школују 
на војним академијама, а потребне су оружаним снагама, после стицања 
дипломе на цивилним универзитетима постају професионална војна лица 
уз додатно војно оспособљавање. Део потребног кадра у систему одбране 
чине и цивилна лица са различитим нивоима образовања на раду у војсци. 

Због промена у области очувања безбедности, и војна обука се мења. 
Осим курикулума који су шири по садржају, војно образовање се мења и по 
начинима реализације и постигнутим исходима. Поред тога, кроз курсеве, 
семинаре, радионице или друге облике наставног организовања – обуке су 
постале обавезне у склопу концепта целоживотног учења и представљају 
услов за изградњу перспективне каријере у оружаним снагама. 

Војне вежбе су посебан облик активности оружаних снага који омогућава 
стицање посебних способности, вештина и знања професионалних 
припадника. Савремене вежбе о употреби војних ефектива, примени 
модерних технологија и широком ангажовању снага постају све значајније 
за унапређење способности професионалних војних лица. Вежбе су и 
неизоставни део обуке за декларисане снаге за међународне мисије и 
операције.
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4.2. Војно образовање и обука  
о родним питањима

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија и 
Република Србија унеле су у своје уставе, законске акте и стратегијска 
документа одредбе које се односе на једнака права и недискриминацију. 
Такве норме су проистекле из усвојених међународних споразума,110 као 
и из процеса демократског развоја. Равноправност жена и мушкараца је 
загарантована уставом. Све четири земље имају усвојене законе о родној 
равноправности и о забрани дискриминације. Такође, имају и стратегије 
које уобличавају политике и акције за остварење родне равноправности у 
друштву и различитим областима као што су економија, социјална политика, 
здравство или образовање. 

Родно одговорно образовање може да се сагледа као једно од најважнијих 
услова за изградњу друштва заснованог на људским правима и социјалној 
правди. То захтева увођење родне перспективе у све нивое и аспекте 
образовања, као што су повећање родне осетљивости образованих планова 
и програма и наставног материјала, усклађивање образованог процеса, као 
и унапређење родних компетенција наставног особља. 

У законима и/или стратегијама који се односе на систем одбране земаља 
региона родна равноправност је интегрисана. Посебно значајна за државе 
региона била је реализација спровођења РСБУН 1325 кроз националне 
акционе планове који су примењени, пре свега, на уродњавање сектора 
безбедности и оружаних снага.111 

Увођење родне перспективе у нормативне оквире имало је за систем 
одбране два аспекта. С једне стране требало је род као категорију увести 
и уредити у законима и подзаконским актима система одбране и оружаних 
снага. С друге стране, било је потребно анализирати нормативне акте и 

110 Међународни оквир за интеграцију родне перспективе дат је у поглављу бр. 3.

111 Више информација о Акционим плановима за имплементацију РСБУН 1325 у четири земље 
обухваћене Регионалном студијом дато је у поглављу бр. 2.
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изменити норме које нису обезбеђивале или су онемогућавале родну 
равноправност.

Данас, нормативни акти у систему одбране у земљама Западног Балкана 
не садрже дискриминаторне ставове или различите могућности за жене и 
мушкарце. Недискриминација се као норма често изражава кроз следећи 
став: изрази који се користе у документу, а имају родно значење, односе се 
једнако на мушки и женски род. 

У документима који се тичу могућности и критеријума за школовање, обуку, 
стручно оспособљавање и усавршавање или запошљавање експлицитно се 
истиче да су исти за мушкарце и жене. Могуће је разликовање критеријума 
за упис на образовне институције или пријем у професионалну службу који се 
односе на проверу физичких способности и који поштују биолошке разлике 
па се примењују различите норме. 

Заједничко системима одбране земаља Западног Балкана јесте 
препознавање потребе увођења родних питања у систем војног образовања 
и обуке. Такво образовање и обука постали су у оружаним снагама 
активности којима се доприноси поштовању људских права, стварању 
радне средине без дискриминације, али и повећавању ефикасности војних 
операција и мисија. Увођење родних питања има различите садржаје и 
облике у зависности од система образовања и обуке у оружаним снагама, 
као и дефинисаних исхода учења. Босна и Херцеговина и Црна Гора шаљу 
кадете и кадеткиње у иностранство, а системи тих држава у већини случајева 
подржавају родну равноправност и имају укључену родну перспективу 
у образовање, иако такав критеријум није укључен у услове за слање у 
одређене војнообразовне институције у иностранство. 

Увођење родне перспективе у војно образовање и обуку земаља Западног 
Балкана реализовало се пре свега кроз једнаку доступност војног 
образовања женама и мушкарцима. То је омогућено уласком жена у систем 

80



образовања и обуке (школовање жена на војним академијама, пријем жена 
у професионалну војску и подофицирски кадар) што је довело до значајног 
повечања броја жена као професионалних војних лица. Проценат жена у 
униформи у свим земљама повећан у последњој деценији. По истраживању 
спроведеном у 2019. години у Босни и Херцеговини жене су чиниле 6,5% 
професионалних војних лица, у Црној Гори било их је 6,2%, Северној 
Македонији 9,5% и у Србији 8,7%.112 

Добро образоване и обучене припаднице оружаних снага постале су 
компетентне да се нађу на руководећим или командним позицијама у 
оружаним снагама и систему одбране. Иако је вертикална покретљивост 
у последњих осам година видна, жене још увек заузимају углавном 
руководеће позиције неунформисаних лица у Министарству одбране, а 
мање су на командним позицијама у оружаним снагама.113 Чињеница је да су 
за такве позиције потребни виши чинови, које жене уласком у оружане снаге 
пре десетак година, објективно нису могле ни да стекну. Стицањем првог 
чина официра жене се углавном налазе на дужностима командира вода. У 
последње две године на усавршавањима, основног/првог нивоа, која затим 
омогућавају стицање вишег чина и заузимање командних позиција, налазе 
се и жене. Тако је, на пример, на Основном командно-штабном курсу у Војсци 
Србије у 2019/2020 било пет жена, јер у повећан број жена у чину капетана 
и могућност да се оне нађу међу изабраним официрима на првом степену 
усавршавања. Такође, учешће жена у мировним мисијама УН, ЕУ или НАТО114 
у земљама региона повећано је током последње деценије, јер је број жена 
у јединицама већи. Примењене су, такође, и мере за мотивисање жена за 
одлазак у мисије. 

Поред повећања заступљености жена у образовним институцијама увођење 
родне перспективе у образовање и обуку у оружаним снагама имало је и 
други вид – уношење садржаја који подржавају род, родна питања, родну 
равноправност у курикулуме предмета у средњем и високом образовању, 

112 Положај жена у оружаним снагама Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопје, 
Београд, 2021

113 Ibid.

114 Србија не учествује у мисијама НАТО.
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као и у обукама/курсевима усмереним на све припаднике и запослене 
у оружаним снагама, без обзира на формацијско место. При томе је било 
битно да се организује обука која се не тиче само жена, већ се односи 
на род и обухвата и мушкарце и појам мушкости. То је све могло да 
допринесе промени организационе културе и сагледавању значаја родне 
равноправности у оружаним снагама.

Национални акциони планови за примену РСБУН 1325 посвећују значајан део 
својих активности едукацији. У њима се наводе циљеви, активности, носиоци, 
као и индикатори који треба да покажу докле се стигло у интеграцији родне 
перспективе и колико је едукација допринела стварању родно осетљиве 
средине. 

Укључивање родне перспективе у војно образовање и обуку имало је 
утицај на интеграцију родне перспективе у оружане снаге и на друге начине. 
Било је потребно да се “едукују едукатори” – особе које би требало да у 
процесу образовања и обуке представе теме из области родних питања и 
да код припадника/припаднице оружаних снага утичу на изградњу свести 
о значају родних питања. У свим земљама региона обучен је одређен 
број инструктора/инструкторки - носилаца обуке, па и образовања. Обука 
инструктора/инструкторки реализовала се кроз регионалну сарадњу, али 
и уз инострану подршку у процесу обуке и њеном финансирању. Треба 
напоменути да наставни кадар у војно образовним установама није имао 
посебну обуку за увођење родне перспективе у своје предмете, већ је то 
чинио на основу познавања појмова своје области.115

115 На основу препорука Регионалне студије полазног стања биће планирани даљи кораци на 
интеграцији родне перспективе у наставне садржаје. 
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ПРИМЕР РЕГИОНАЛНЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Повећање броја цертификованих инструктора/ки

Тренинзи за родне инструкторе/ке се најчешће организују онда када 
је потребно одређену тему институционализовати, када је потребно 
сензибилисати или обучити већи број запослених тј. онда када родну 
перспективу и нова знања треба интегрисати у систем. Тренинг тренера 
за родну равноправност (Gender Training of Trainers – GToT) обезбеђује 
произвођење професионалног кадра унутар система у значајан ресурс 
који је по завршетку тренинга спреман да примењује нова искуства и нове 
вештине у свом радном окружењу, и преноси ново знање и перспективу 
својим колегама и колегиницама у систему одбране.

Родни инструктори/ке су у систему одбране задужени за развијање програма 
за обуке и држање обука о родној перспективи у оружаним снагама, као и 
имплементацију активности у вези са подизањем свести о родној равноправности 
у својим институцијама и препознати су као ефикасан механизам за подизање 
свести о родној равноправности у војскама на Западном Балкану и шире. У 
протеклим годинама су цертификовани родни инструктори/ке имали прилике 
да своја знања и искуства пренесу оружаним снагама земаља Африке (Гана, 
Нигерија, Руанда и Уганда), као и Велике Британије и Молдавије. 

GToT су већ у два наврата (2014. и 2015. године) прошли полазници и полазнице 
из све четири земље Западног Балкана. Министарства одбране четири земље 
региона су у више наврата изразила потребу да повећају број родних инструктора/
ки. GToT се организује у форми двонедељог курса који је акредитован од стране 
НАТО-а и омогућава представницима МО и ОС да ефикасно и ефективно 
интегришу родну перспективу у обуке и образовање за трупе, јединице и 
официре у војсци, као и у обуке за међународне мировне мисије.

Имајући у виду потребе МО и ОС четири земље, UNDP SEESAC је у 
партнерству са NCGM и представницима МО земље домаћина организовао 
GToT у периоду од 25. маја до 03. јуна 2022. године у Скопљу, Северна 
Македонија. 
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Родна питања и родна равноправности у области образовања и обуке били 
су такође у неким земљама и предмет научних истраживања, као и, углавном 
регионалних, стручно-научних конференција. 

У том смислу, Регионална студија полазног стања о интеграцији родне 
перспективе у војно образовање и обуке, треба да анализира постојеће 
стање и постигнућа у интегрисању родне перспективе у систем образовања, 
да прикаже различита решења кроз примере добре праксе, као и да укључи 
препоруке за даље унапређење тог процеса.

Четири министарства одбране су номиновала учеснике/це за GToT, али су такође 
номиновали и своје најквалификованије родне инструкторе/ке да држе предавања, 
од којих су неки били задужени да преузму улоге лидера/ки синдиката. МО Северне 
Македоније је у својству домаћина номиновало и директорку курса, потпуковницу 
и искусну родну инструкторку. GToT је успесно завршило свих 17 полазника из сва 
четири система одбране, од који је било 11 жена и шест мушкараца.

Колико ће инструктори/ке бити успешни у реализацији обука у систему и 
произвођењу промена, зависи пре свега од тога каква подршка ће им бити 
пружена: да ли постоји особа која координира рад тима, ко организује даље 
обуке, ко припрема материјале, да ли инструктори/ке имају прилике да се 
састају, како на националном тако и на регионалном нивоу да би се узајамно 
подржали и разменили искуства, као се организују тренерски парови и сл. 

Имајући у виду те потребе, поред интерне подршке коју инструктори/ке добијају 
унутар својих система, UNDP SEESAC је пружио експертску подршку у виду 
формирања Регионалне мреже родних инструктора/ки, у оквиру које организује 
обуке и састанке како на нивоу земаља, тако и на регионалном нивоу, у складу 
са потребама које дефинишу МО и ОС за своје родне инструкторе/ке.

Док се GToT уз подршку NCGM организује и у другим центрима у региону, 
посебност регионалне сарадње уз подршку UNDP SEESAC је Регионална мрежа 
која пружа могућност за размену искустава и знања, уз редовно учешће родних 
инструктора/ки у истраживањима и гостовања на тренинзима унутар региона.
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4.3. Нормативни, стратегијски и доктринарни 
ниво војног образовања у четири земље

Значај војног образовања за систем одбране потврђује се кроз појединачне 
одредбе релевантних закона у БиХ, Црној Гори, Северној Македонији и Србији, 
као и у појединим стратегијским документима четири земље116. Образовање 
и обука у оружаним снагама правно су регулисане законима и подзаконским 
актима тих земаља. 

Војно образовање и обука, као и професионално усавршавање представљају 
три начина стицања компетентности професионалних војних лица. Министарства 
одбране и оружане снаге земаља Западног Балкана посвећују велику пажњу 
људским ресурсима као најважнијем аспекту система одбране. При томе су 
министарства одбране и оружане снаге осавремениле приступ каријери својих 
припадника/ца. Образовање и обука, као и каријерно усавршавање, представљају 
основе за савремено схватање доживотног учења и вођења у каријери. На тај 
начин се ствара могућност да сваки припадник/ца добије формацијско место у 
организацији које одговара његовим/њеним знањима, те да напредује у каријери 
у складу са способностима и заслугама, без обзира на пол.
 
Војно образовање за први официрски чин остварује се у војнообразовним 
установама у земљи (Северна Македонија и Србија) или у иностранству (Босна 
и Херцеговина и Црна Гора). Северна Македонија и Србија, поред Закона о 
војсци/одбрани уређују војно школовање и Законом о војној академији117, 
односно Законом о војном образовању118. 

116 Северна Македонија и Србија имају Закон о војној академији и Закон о војном образовању, док Босна 
и Херцеговина и Црна Гора питања образовања и обука решавају Законом о оружаним снагама. 

117 Закон о Војној академији (Службени гласник Републике Македоније бр. 83/2009). Изворно: 
Закон за Воена академија (Службен весник на Република Македонија бр.83/2009)

118 Закон о војном образовању, Службени гласник, Републике Србије бр. 36/2018, Закон о 
високом образовању (Службени гласник Републике Македоније бр. 35/2008; 103/2008; 
26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 
116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015 и 30/2016). Изворно: Закон 
за високото обазование, Службен весник на Република Македонија, бр. 35/2008; 103/2008; 
26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 
130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015 и 30/2016), Закон о високом образовању 
Републике Србије. Сл.гласник Републике Србије, бр.88/2017, 73/2018-др закон, 67/2019,6/2020-
др закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и67/2021-др.закон
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Босна и Херцеговина и Црна Гора119 у законима о одбрани и/или оружаним снагама120 
уређују питање образовања и обуке. Босна и Херцеговина и Црна Гора у највишим 
законским актима о оружаним снагама одређују да се професионална војна лица 
школују у иностранству, а да се усавршавање реализује у образовним установама/
центрима за обуку у земљи и/или иностранству. Осим тога, Министарство одбране 
Босне и Херцеговине, на основу Закона о служби у Оружаним снагама БиХ и 
Правилника о пријему у војну службу у циљу попуне упражњених формацијских 
мјеста у Оружаним снагама БиХ, расписује и јавни конкурс за попуњавање 
формацијских мјеста почетног чина официра, подофицира и војника те проводи 
Основну војну обуку на којој се стичу знања и вјештине неопходне за обављање 
почетних формацијских дужности наведених категорија.

Поред закона, војном образовању и обуци посвећене су опште одредбе у 
стратегијама одбране, стратегијском прегледу одбране, стратегији о људским 
ресурсима у систему одбране или, као што је то у Северној Македонији, у 
Стратегији о образовању и обуци у одбрани. Сва та документа требало би да 
садрже родну перспективу, а детаљније ће се том темом бавити поглавља од 5-8 
која дају детаљан приказ система војног образовања и обуке за сваку од земаља. 

Обука је тежишни мирнодопски задатак оружаних снага који је у надлежности 
највишег стручног и штабног организационог дела система одбране - 
Генералштаба/Заједничког штаба, што се непосредно потврђује доктрином 
и правним актима. Доктрине обуке дефинишу општа опредељења о обуци, 
организовању, припремама и реализацији различитих облика обуке, док се 
актима, у надлежности генералштабова, односно команди за обуку уређују теме, 
опредељен број часова и начин реализације обука за војно оспособљавање. 
Одредбе у доктринама обуке се претачу у ниже акте, па се обука реализује 
према плановима, програмима и смерницама које доносе команде или јединице 
војске. Ни једна од доктрина не помиње родну равноправност.

119 Закон о Војсци Црне Горе („Службени лист Црне Горе“, broj 51/2017 i 34/2019).

120 Закон о служби у ОСБиХ, (Службени гласник БиХ" бр. 88/05) са допунама и и изменама

86

https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-vojsci-crne-gore.html
https://www.parlament.ba/law/DownloadDocument?lawDocumentId=985a5177-4a91-4201-8b9e-2a76608377de&langTag=bs


Битан део регулисања образовања и обуке представљају правилници, 
упутства и други акти о поступку и пријему на различите нивое 
професионалне службе, школовања, упућивање на усавршавање или на 
образовање и обуку у иностранству и слично. У наредним поглављима 
који представљају образовање и/или обуку у земљама Западног Балкана 
представиће се који од нормативних докумената садржи неки од аспеката 
родне перспективе – од основних појмова о роду и родним питањима, 
заштити од дискриминације, преко родно одговорног буџетирања до 
употребе родно осетљивог језика.

Обука у земљама Западног Балкана реализује се кроз различито 
дефинисане врсте обука. У зависности од броја и ранга припадника 
оружаних снага који подлежу обуци, али и постојању одређених видова 
и родова оружаних снага, различито су опредељени центри за основну 
обуку, центри за обуку или усавршавање подофицира/ки или официра/
ки, као и специјалистизовани центри. У оквиру центара требало би да се 
реализује и обука о родној равноправности. 

Сарадња са организацијама чија је интеграција родне перспективе у рад 
и обуку представљена у поглављу 3, значајно доприноси обуци о роду и 
родним питањима и у оружаним снагама земаља региона. 

Неке од земаља региона успостављају центре у којима се реализују обуке 
и за припаднике страних армија. На пример, у БиХ обуке организује PSO-
TC, у Србији ЦМО, у Северној Македонији Регионални центар за обуку за 
односе с јавношћу у систему одбране (РЦОЈ). 

ПРИМЕР: Постоје земље које су интегрисале принцип родне 
равноправности у своју војну доктрину, као што је то нпр. Шведска. Такав 
приступ обезбеђује да се, по хијерархији докумената којима се руководи 
систем одбране, родна равноправност као принцип интегрише у остале 
аспекте система одбране.
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4.4. Систем војног образовања  
у земљама са војношколским установамa 

Војно образовање у Републици Северној Македонији и Републици Србији 
одређено је, пре свега, постојањем војнообразовних установа – Војне 
академије у Скопљу и Универзитета одбране у Београду. Постојање тих 
институција омогућава школовање ученика, кадета, студената, слушалаца 
и усавршавања официра и цивилних лица по сопственим наставним и 
студијским програмима и курикулумима. Војне високошколске установе 
у Скопљу и Београду организују и мастер/магистарске, специјалистичке и 
докторске студије за припаднике оружаних снага и цивилна лица. 

Северна Македонија и Србија, међутим, упућују своје кандидате на 
школовање и у иностране институције. Кадети који су завршили иностране 
академије уводе се у прве официрске чинове по завршетку стране 
академију, али уз додатну обуку и усавршавање. Војне образовне установе 
су у исто време и примаоци иностраних студената на различите нивое војног 
образовања. 

Војна академија у Скопљу, која је придружени члан државног Универзитета 
“Гоце Делчев” у Штипу, школује официре родова Копнене војске и 
Ваздухопловства и официре служби АБХО (Центар атомско-биолошко-
хемијске одбране), телекомуникација, као и кризног менаџмента, заштите 
и спасавања. У Северној Македонији образовање, обука и усавршавање 
се односе на категорије официра, подофицира и професионалних војника. 
Подела процеса образовања и обуке је извршена на три нивоа. Основни ниво 
чине школовање на Војној академији и основни курс за официре, основни 
пријемни курс за подофицире и професионалне војнике. Средњи ниво су 
курсеви и обуке за ниже командне дужности, а напредни за школовање и 
обуке за командно-штабне дужности, односно стручно-специјалистичка 
обука за лидерске дужности.

Универзитет одбране у Београду школује ученике, кадете, студенте, слушаоце 
и полазнике према акредитованим студијским програмима, усвојеним 
наставним плановима и програмима, односно програмима каријерног 
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усавршавања. Поред кадета/киња који се школују за дужности официра 
родова Копнене војске и Ратног ваздухопловства и противваздухопловне 
одбране, школују се кадети/киње и ученици/е, укључујући полазнике/це из 
иностранства. Медицински факултет Војномедицинске академије, школује 
лекаре/ке за потребе војних и цивилних здравствених установа.

Војна академију у Скопљу и организационе јединице Универзитета одбране у 
Београду су и научноистраживачке установе тако да оне примењују и законе о 
научноистраживачкој делатности јер је школовање на високим војнообразованим 
институцијама део образованог система у држави. Акредитација студијских 
програма и друге академске прерогативе реализују се на основу закона о 
високом образовању те две земље. Војна академија у Скопљу и организационе 
јединице Универзитета одбране у Београду су и научноистраживачке установе 
тако да оне примењују и законе о научноистраживачкој делатности.121

4.4.1. Република Северна Македонија

Република Северна Македонија заснива свој систем образовања и обуке 
на одредбама релевантних закона и на појединим стратегијама. Одредбе 
које се односе на образовање и одбрану садржане су у Закону о одбрани122 
Закону о служби у Армији123, Закону о Војној академији 124, као и Закону о 
високом образовању, Закону о научноистраживачкој делатности.

121 Закон о научноистраживачкој делатности Републике Македоније (Службени гласник 
Републике Македоније бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 
145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016) – Изворно: Закон за научно-истражувачки дејности 
(Службен весник на Република Македонија бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 
147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016) и Закон о научноистраживачкој 
делатности Републике Северне Македоније (Службени гласник Републике Северне 
Македоније бр. .257/20 и бр.163/21) - Службен весник на Република Северна Македонија 
бр.257/20 и бр.163/21, Закон о научноистраживачкој делатности Републике Србије, Службени 
гласник Републике Србије, бр 110/2005, 50/2006 – испр. 18/2010 у 112/2015

122 Службени гласник Републике Македоније (Службен весник на Република Македонија) бр.. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11, 215/15 и Службени гласник Републике Северне 
Македоније (Службен весник на Република Северна Македонија) бр.42/20

123 Службени гласник Републике Северне Македоније (Службен весник на Република 
Македонија) бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16, 101/19,.275/19, 14/20

124 Службени гласник Републике Северне Македоније (Службен весник на Република 
Македонија) бр.83/2009
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Стратегија образовања и обуке125 у области одбране јесте јединствен 
документ у државама региона који уређује све аспекте процеса едукације. 
Стратегија дефинише да систем образовања и обуке у области одбране 
обухвата целокупно образовање током каријере запослених у систему 
одбране и да се заснива на три стуба: институционална едукација, обука на 
радном месту и самостално учење. Међутим, Стратегија не препознаје родну 
перспективу у том процесу. Стратегија људских ресурса126, коју је припремило 
Министарство рада и социјалне политике Републике Северне Македоније, а 
усвојила влада, истиче, пак, да је међу критеријумима за каријерно вођење 
и родна заступљеност.

Војна академија у Скопљу интегрисала је родну перспективу у своју 
активност и то кроз повећање броја кадеткиња – број уписаних кадеткиња у 
школској 2020/2021 години износио је 48%, док је дипломираних кадеткиња 
у 2020. било 24%. Предмети као што су Војна психологија, Социологија, Војна 
историја, а од 2021/2021 године и предмет Људска права имају садржаје који 
се односе на родну равноправност. 

Обука у Армији Северне Македоније реализује се кроз већи број центара 
за обуку. Највећи и најзначајнији је Центар за индивидуалну обуку који 
пружа основну обуку за подофицире, професионалне војнике и војнике 
на добровољном служењу рока. Поред тог центра постоје и центри 
за специјалистичко-стручну обуку, као што су центри за стране језике, 
медицинску обуку и за узгој и дресуру паса. У Скопљу је, у подршку 
Министарства одбране Швајцарске, основан РЦОЈ. 

Министарство одбране издало је у 2019. години Каталог курсева за кадрове 
у одбрани127 који садржи све курсеве који се реализују у оквиру обуке на 
различитим нивоима и у различитим организационим структурама. 

125 Доступно на: mod.gov.mk/inc/uploads/2021/06/Strategija-za-obrazovanie-i-obuka-1.pdf

126 Доступно на: mvr.gov.mk

127 Република Северна Македонија, Министарство одбране, Каталог курсева за запослене у 
одбрани, 2019, 
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4.4.2. Република Србија

Према Закону о Војсци (чл.18)128 за образовање је надлежно Министарство 
одбране. Министар одбране доноси планове школовања, усавршавања и 
стипендирања за потребе Министарства одбране и Војске Србије, упућује 
на школовање и усавршавање професионалне припаднике/це Војске 
Србије и доноси акта о пријему припадника/ца страних оружаних снага у 
војнообразовне институције. Генералштаб, односно начелник Генералштаба, 
доноси планове обуке и усавршавања професионалних војних лица и лица 
у резервном саставу. 

Закон о војном образовању129 дефинише да војно образовање обухвата 
школовање, усавршавање и војно стручно оспособљавање за потребе 
одбране земље и Војске Србије. Школовање се односи на средње и 
високо образовање које реализују војношколске установе. Усавршавање 
подразумева све облике образовања током живота професионалних 
припадника/ца Војске Србије и државних службеника/ца које реализују 
војношколске установе, као и јединице и установе Министарства одбране 
и Војске Србије. Војно стручно оспособљавање су програми обуке за 
резервне официре/ке Војске.

На Универзитету одбране и у јединицама и установама Министарства одбране 
и Војске Србије организују се и изводе посебни програм усавршавања 
професионалних припадника/ца Војске Србије и државних службеника/ца. 
Програми се реализују у складу са плановима школовања И усавршавања 
професионалних припадника/ца Војске Србије и државних службеника у 
Министарству одбране и Планом обуке и усавршавања професионалних 
војних лица и лица у резервном саставу, а трају најдуже једну школску 
годину. Облике усавршавања и ближе услове, начин и поступак реализације 
ових програма уређује министар одбране.130

128 Службени гласник Републике Србије, бр. 116 од 11. децембра 2007, бр. 88 од 28. октобра 2009., 
бр. 101 од 29. децембра 2010. др.закон, бр. 10 од 29. јануара 2015., бр. 88 од 23. октобра 2015. - 
УС, бр. 36 од 10. мајаа 2018., бр. 94 од 27. децембра 2019., бр. 74 од 23. јула 2021. године.

129 Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018

130 Закон о војном образовању, Службени гласник Републике Србије 36/2018
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Од почетка пријема жена у Војну академију 2007. године, Војну гимназију 
од 2014. године и реактивирањем Средње стручне војне школе 2015. 
године број уписаних жена је у сталном порасту. У школској 2019/2020 и 
2020/2021 на све студијске програме Војне академије уписано је 37, односно 
38% девојака. Тај број је већи када је у питању Војна гимназија у којој је у 
2020/2021 години уписано 57% девојака, док је у Средњој школи, која 
школује подофицире, тај проценат 46%. Друга високошколска институција 
у оквиру Универзитета одбране – Медицински факултет Војномедицинске 
академије школује сваке школске године више од 60% жена. У саставу 
Универзитета одбране у Београду је Школа националне одбране која је 
посвећена усавршавањима официра из земље и иностранства. Први ниво 
је Основни комадно-штабни курс, други Командно-штабно усавршавање, 
трећи Генералштабни курс, док је четврти ниво усавршавања Високе студије 
безбедности и одбране намењена лидерима у оружаним снагама, као и 
лидерима у управљању одбраном и безбедношћу (парламентарци, чланови 
Владе и високи представници министарстава силе). 

На Војној академији предмети Социологија, Војна етика, Управљање људским 
ресурсима, као и Право одбране и међународно хуманитарно право имају 
у своје курикулуме укључене садржаје о роду и родној равноправности. 
У Војној гимназији и Средњој стручној војној школи истоветни садржаји 
се изучавају кроз општеобразовне (Психологија, односно Устав и право 
грађана), изборне (Грађанско васпитање) и опште војне наставне предмете 
(Војно право и прописи, односно Морал војске). 
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4.5. Систем војног образовања у земљама које 
шаљу своје кадете и кадеткиње на школовање у 
иностранство

Заједнички именитељ за војно образовање у Босни и Херцеговини и Црној 
Гори јесте школовање кадета и кадеткиња, као и већине официра и официрки 
за прве официрске чинове у иностраним војним академијама. Предност 
таквог школовања је упознавање са организацијом и делатношћу страних 
армија, а одређени недостатак је немогућност утицаја на курикулуме, 
односно знања и способности које ће стећи кадет/кадеткиња у односу на 
она која су потребна официрима оружаних снага државе. Зато је потребна 
и одређена обука у земљи по завршетку школовања у иностранству.

Поред Закона о одбрани БиХ који одређује надлежности Министарства 
одбране, министра и Оружаних снага и у области образовања и обуке, Босна 
и Херцеговина има више подзаконских аката којима се детаљно уређује 
школовање, усавршавање и обука. Поред школовања за прве официрске 
чинове у иностранству, професионална војна лица се упућују у иностранство 
и на поједине нивое усавршавања. Обука се, међутим, изводи (углавном) у 
Босни и Херцеговини с обзиром на развијене центре за обуку. 

Као чланица НАТО, Војска Црне Горе (ВЦГ) обуку потпуно усмерава 
на достизање НАТО циљева и оспособљавање снага које се упућују у 
међународне мисије, операције и друге међународне активности,131 тако 
да се обука појединаца и јединица за учешће у међународним снагама 
реализује и у иностранству. У земљи, у Центру за обуку Војске Црне Горе 
изводи се основна војничка обука, напредни војнички курс, основни 
подофицирски курс, основни курс за официре образоване на цивилним 
факултетима, напредни подофицирски курс, лидерски подофицирски курс 
и обука за мисије. 

Усавршавањем у иностранству обухваћени су официри за оперативно-
стратегијски ниво, командно-штабно усавршавање, као и подофицири 

131 Стратегијски преглед одбране Црне Горе.
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вишег чина. Припадници војске се упућују и на каријерне курсеве по IMET 
програму (Међународно војно образовање и обука - International Military 
Education and Training) као и на курсеве енглеског језика у дужем трајању 
на војним институцијама и ратним школама у иностранству. Усавршавање 
професионалног кадра за командне позиције врши се на иностраним 
војно-образовним институцијама (усавршавање командно-штабног нивоа 
и усавршавање оперативно-стратегијског нивоа) а за потребе управљања 
политикама и програмима (у функцији потреба и развоја Министарства 
и Војске) на факултетима у Црној Гори И Босни и Херцеговини (студијски 
програми магистра и доктора наука, у области специјалности која је 
одређена).132

4.5.1. Босна и Херцеговина 

Босна и Херцеговина нема успостављену институцију средње војне школе 
нити војне академије. Према Закону о служби у Оружаним снагама Босне и 
Херцеговине (ОСБиХ)133 уређено је да се за потребе професионалне војне 
службе у ОСБиХ и попуне формацијских места, на школовање упућују 
официри/ке, кадети/киње и ученици/це у иностране образоване установе, 
те да се у циљу попуне упражњених формацијским мјеста у Оружаним 
снагама БиХ расписује јавни конкурс за попуњавање формацијских 
мјеста почетног чина официра, подофицира и војника, који основну војну 
обуку за почетну формацијску дужност обављају у БиХ. Истим законом је 
регулисано да Министарство одбране БиХ може да стипендира ученике/
це средњих школа и студенте/киње факултета у држави, чија занимања су 
потребна за попуну ОС.134 

132 Закон о Војсци Црне Горе предвиђа као услов за унапређење у виши чин између осталог и 
одговарајуће усавршавање на војним и цивилним студијским програмима. 

133 Закон о служби у ОСБиХ, (Службени гласник БиХ" бр. 88/05) са допунама и и изменама

134 Осим школовања у БиХ и у овој области се додјељује одређени број стипендија за студије у 
иностранству.
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На основу Правилника о школовању и усавршавању у МО и ОСБиХ и 
Правилника о професионалном развоју и управљању каријером министар 
доноси и Политику војне обуке и едукације, која представља основу за 
систем управљања војном обуком и едукацијом који је у надлежности 
начелника Заједничког штаба ОСБиХ. Смерницама за обуку и Главним 
планом обуке ОСБиХ (трогодишњи циклус планирања) начелник 
Заједничког штаба регулише све аспекте обуке ОСБиХ у наступајућој 
години. Даља разрада и реализација је у надлежности Команде за обуку и 
доктрину и на нижим саставима. 

Правилником о школовању и усавршавању професионалних војних лица135 
регулише се њихово школовање и усавршавање, врсте школовања 
и усавршавања, утврђивање и планирање потреба за школовањем 
и усавршавањем, процедуре избора и упућивања кандидата/киња, 
извештавање и евиденција, надлежности и одговорности и стручно 
образовање професионалних војних лица. Школовање и усавршавање 
професионалних војних лица може да се оствари факултетима, као и на 
другим облицима школовања. То се односи на могућност да професионална 
војна лица буду упућена на дипломске или на последипломске студије. 
У Правилнику се наводи одредница да се изрази који су дати у једном 
граматичком роду односе и на мушкарце и на жене. Школовање и 
усавршавање може да се оствари у земљи и у иностранству. 

Правилником о професионалном развоју и управљању каријером 
дефинише професионални развој и управљање каријером професионалних 
војних лица у току вршења војне службе у МО и ОСБиХ.

Обука и усавршавања војних лица дефинисана је Доктрином обуке ОСБиХ. 
Циклус обуке почиње са ступањем у професионалну војну службу и 
траје до завршетка службе односно до пензионисања. Обука припрема 
појединце, јединице, штабове и њихове вође за извођење операција пуног 
спектра било гдје и било када унутар спектра сукоба. Ово трајно учење 
се јавља у све три области: институционалној обуци, оперативној обуци и 

135 Службени гласник БиХ, број 33/19
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саморазвоју и укључује властиту процјену.136 У ОСБиХ постоје шест центара 
за обуку: Центар за основну обуку, Центар за професионални развој, 
Центар за борбену обуку, борбене симулације, Центар за разминиравање 
и експлозивна убојна средстава и Центар за обуку за операције подршке 
миру (PSOTC), који је НАТО партнерски центар за обуку и едукацију, као 
регионални центар за обуку.137

Политика родне равноправности у Министарству одбране и Оружаним 
снагама Босне и Херцеговине донета је 2019. године. Документом је 
дефинисана обавеза да се теме из области родне равноправности уврсте 
у планове и програме обука. Доношењем Политике МО и ОСБиХ су и 
формално потврдиле интеграцију родне перспективе у војно образовање 
и обуку, која је де факто постојала у дужем периоду. 

Обука из области родних питања се изводи у центрима за обуку, командама 
и јединицама оружаних снага. Обука обухвата сва професионална војна 
лица, а изводи се на свим нивоима. Према стандардним оперативним 
процедурама родне равноправности команданти на свим организацијско-
формацијским нивоима на предлог контакт особе за родна питања 
планирају и реализују обуку из те области. Садржај и начин реализације 
обуке о роду дат је у Приручнику о раду и родним питањима, а ОСБиХ имају 
15 сертификованих инструктора и инструкторки за обуку оружаних снага, 
од тога двије инструкторке у МО и тринаест инструктора/ки у ОСБиХ.138 

Значај који ОС Босне и Херцеговине придају родној обуци показан је и 
формирањем Тима за интеграцију родне равноправности у обуку и војне 
вежбе ОСБиХ (јул 2019. године) са основним задатком анализе програма 

136 Доктринарна публикација: ОТП 7-0 „Доктрина обуке Оружаних снага Босне и Херцеговине“, 
Команда за обуку и доктрину, 2015

137 Центар за обуку за операције подршке миру (PSOTC) основан је 2003. године уз подршку 
међународних партнера, а 2013. године у потпуности је интегриран у структуру ОСБиХ, те 
је и након ове интеграције задржао свој међународни карактер са истим циљем и мисијом. 
Основна мисија Центра јесте едукација и обука за операције подршке миру, што је битан 
сегмент укупних напора државе Босне и Херцеговине у домену глобалне сигурности и 
очувања мира у свијету. PSOTC има НАТО акредитацију која је обновљена у првој половини 
2022. године.

138 Тај број је у јуну 2022. послије GToT-а одржаног у Скопљу повећан за још двоје инструктора. 
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и планова обуке из перспективе родне равноправности. Циља рада 
Тима била је намера да се изврши измена планова и програма обуке. 
Формирање Тима је био део Динамичког плана и активности проистеклих из 
конференције мреже начелника Генералштабова Жене, мир и безбедност 
(Women, Peace and Security Chiefs of Defence Network - WPS CHODS Net-
work)139 чији је домаћин било Министраство одбране БиХ у марту 2019. 
године. У фебруару 2021. године Тим је донео Предлог за имплемнетацију 
и стандардизацију обуке у области родне равноправности на свим ниовима 
обуке у Министраству одбране и Оружаним снагама БиХ. Оружане снаге 
БиХ, као и припадници ОС из осталих земаља могу да похађају курс „Utility 
of Gender in Peace Support Operations“ који се редовно предаје у PSOTC.

На курсевима који се изводе у Центру за обуку за операције подршке 
миру (ЦООПМ) теме из родне равноправности нису уврштене у обуку уз 
образложење да се ови курсеви реализују са партнерима или је садржај 
обуке стриктно прописан.

4.5.2. Црна Гора

Црна Гора нема институције војне академије нити средње војне школе. 
Попуна професионалним официрским кадром у Војци примарно се врши 
кроз образовање кадета/киња на иностраним војним академијама. 
Подофицири/ке, као и дио официрског кадра (који посједује знања потребна 
за функционисање војне организације) укључују звања инжењера, љекара, 
економиста, правника, IT стручњака – информационе технологије (Informa-
tion Technology). Знања, вјештне и компетенције за вршење службе у Војсци 
стичу се у Центру за обуку. У том смислу постоје билатерални уговори 
са низом земаља: Сједињене Америчке Државе, Република Хрватска, 
Република Грчка, Република Северна Македонија, Велика Британија, 
Република Аустрија и Република Италија. По завршетку образовања кадет/
киња, односно стипендиста/киња се прима у службу у Војсци након чега се 
упућује на обуку за почетну дужност. официра у Центар за обуку у Црној Гори. 

139 Мрежа подржава напоре око 40 земаља чланица да примене агенду Жене, мир, безбедност и 
доприноси изградњи капацитета за повећане могућности жена на локалном, националноим и 
регионалном нивоу. Босна и Херцеговина је једина земља од четири земље Западног Балкана 
обухваћене Регионалном студијом полазног стања која је чланица Мреже.
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Дугорочни план развоја одбране140 предвиђа обезбеђивање официрског 
кадра одређених професија и пријемом из грађанства и стипендирањем 
на факултетима у Црној Гори или произвођењем из других категорија 
професионалних војних лица са високим образовањем. Прибављање 
подофицирског кадра врши се произвођењем из категорије војника/
војникиња по уговору, а војничког кадра кроз избор лица за пријем у службу 
путем оглашавања и из редова лица која су служила добровољни војни рок. 
У огласима за пријем у службу користи се родно сензитиван језик, односно 
истиче се да се примају војници/војникиње у својству војника по уговору. 

Црна Гора посебну пажњу усмерава на привлачење, задржавање, али и 
развој и вођење у каријери. Стратегијски преглед одбране, 2018 година141 даје 
смернице за професионални развој кадра који се заснива на континуираном 
усавршавању и усмеравању индивидуалног каријерног развоја. Образовање 
и усавршавање кадра врши се у складу са потребама службе по принципу 
„образовање/усавршавање-наредна дужност”. У оквиру стања које постоји у 
области људских ресурса напомиње се да је проценат жена у саставу Војске 
(2018) године био 9,88%. Документом је дефинисано је и да ће се пружати 
стална подршка женама да се усавршавају и развијају своје каријере и 
обезбиједиће им се отвореност и доступност свих, па и водећих позиција.

Према Закону о ВЦГ Министарство одбране доноси планове управљања 
људским ресурсима, међу којима је и област усавршавања. Усавршавање 
професионалног кадра– официра/ки и подофицира/ки са вишим чиновима 
реализује се у војно-образовним установама у иностранству и на високим 
образовним установама у земљи (магистарске и докторске студије). 

У Стратегији управљања људским ресурсима у МО И ВЦГ утврђена је 
Политика образовања усавршавања и обуке, чија је основа развој људских 
ресурса, кроз планско оспособљавање, усмеравање и усклађивање знања, 
способности и вештина запослених са актуелним и будућим захтевима 
Министарства одбране и Војске. 

140 Дугорочни план развоја Црне Горе

141 Стратегијски преглед одбране
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На академијама у иностранству у 2020/2021. години школује се 28% девојака. 
Карактеристично је да се у селекцији кандидата за упис примењује одређена 
мера афирмативне акције – у селекцији кандидата за упис, као један од 
допунских критеријума, методологијом за спровођење јавног огласа 
прописано је да у случају да два или више кандидата, који су аплицирали 
на исту војну академију имају исти број укупних бодова, предност ће имати 
кандидат/киња мање заступљеног пола. Слично се предвиђа и у процесу 
избора кандидата за пријем и усавршавање у служби у Војсци, води се 
рачуна о сразмерној заступљености припадника мањинских народа као и 
о родно балансираној заступљености. У процесу селекције кандидата за 
усавршавање, методолошки је предвиђено да у случају када имају два или 
више кандидата различитог пола, који су аплицирали на исто мјесто, а при 
томе имају исти број укупних бодова, предност се даје кандидату/кињи мање 
заступљеног пола. Дугорочни план развоја одбране наводи потребу активне 
промоције војне професије са циљем њеног приближавања млађој женској 
популацији и већег пријема у ВЦГ.

Обука о родним питањима изводи се према Инструкцији за обуку коју израђује 
Генералштаб, а изводи се једном годишње. Такође су теме рода и интегрални 
дио планова и програма курсева и обука у које се реализују у Центру за обуку. 
У току једне календарске године око 300 професионалних војних лица на 
различитим обукама упозна се са темом родне равноправности. Закључно 
са крајем децембра 2021 у МО и ВЦГ обучено је 11 родних инструктора/ки.142 

У Министраству одбране и Војсци Црне Горе реализује се, у оквиру пројекта 
„Јачање регионалне сарадње у укључивању родне перспективе у реформи 
сектора безбедности у земљама Западног Балкана“ уз подршку UNDP SEE-
SAC-а програм ''Менторство за родну равноправност'' (Gender Coach Pro-
gram) за доносиоце одлука, односно лица из категорије високог руководног 
и командног кадра.

142 У јуну 2022. Тај број је повећан за додатних пет припадника/ца МО и ВЦГ који су успјешно 
завршили GToT у Скопљу.
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4.6. Финансирање војног образовања и обуке 

Финансирање потреба и активности војног образовања и обуке, највећим 
делом се обезбеђује из буџета у оквиру средстава који су опредељена 
министарствима одбране као директним буџетским корисницима. Државе 
у региону имају системске законе који уређују   планирање, припрему, 
доношење и извршење буџета,143 а директна средства се законима (Закон о 
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине; Закон о буџету Црне Горе, Закон извршењу буџета Републике 
Северне Македоније, Закон о буџету Републике Србије) утврђују за сваку 
годину. Министарства одбране, као и други органи државне управе, 
припремају предлог буџета, а након усвајања закона о буџету постају 
корисници опредељених средстава по одређеним позицијама. 

Војнообразовне институције могу да обезбеде знатно мањи проценат 
средстава и из других других извора као што су пружање услуга едукације 
– школовање особа из иностранства, лица из грађанства, истраживање и 
развој и слично.

Позиције за образовање и обуку у оквиру средстава министарстава 
одбране могу да буду исказане различито. На пример, Црна Гора, која 
школује или усавршава професионална војна лица у иностранству на 
основу билатералних уговора и сноси део трошкова, не исказује у Закону 
о буџету за 2021 појединачно те трошкове, али има посебно опредељена 
средства за обуку и вежбе. У Закону о буџету Републике Србије за 
поједину годину, нису директно исказани трошкови за обуку, али постоји 
посебна позиција за Унапређење стања у области војног образовања и 
научноистраживачке делатности144

143 Закон о финансирању институција БиХ (Службени гласник 61/04); Закон о буџету и фискалној 
одговорности Сл.лист ЦГ 20/2014, 56/2014, 70/2017, 4/2018 –одука УС (Уставни суд ) и 55/2018, 
Закон за буџети Републике Северне Македоније (примењује се од 1.1.2023.године), као и Закон 
о буџетском систему Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 
др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).

144 Закон о војном образовању Републике Србије уређује финансирање војно-школских установа, 
а основан је и Буџетски фонд за потребе воној образовања и војне научноистраживачке 
делатности.
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Део прихода за образовање и обуку војне образоване институције 
могу да остваре из донација. Билатералнм споразумима за школовање 
у иностранству омогућено је школовање одређеног броја припадника 
оружаних снага из земаља региона, за које држава пошиљалац сноси само 
мањи део трошкова. 

Када је у питању финансирање у области обуке о родним питањима из 
донација, као пример може да се наведе финансирање обуке инструктора/
ки за родне тренинге у NCGM-у за које земље Западног Балкана нису 
сносиле трошкове. 

4.6.1. Улога родно одговорног буџетирања  
у оружаним снагама и војном образовању

Родно одговоран буџет јесте буџет који је намењен свима – женама и 
мушкарцима, девојчицама и дечацима – јер обезбеђује родно равноправну 
дистрибуцију ресурса и доприноси једнаким могућностима за све.145 

Родно одговорно буџетирање (РОБ) представља иновативни алат јавне 
политике којим се процењује утицај политика и буџета из родне перспективе 
и осигурава да они не продубљују родну неравноправност, већ доприносе 
равноправнијем друштву за жене и мушкарце. Такав буџет одређује где су 
потребе мушкараца и жена исте, а где се разликују. Тамо где се разликују 
и алокација буџета ће бити различита146. 

Претпоставка за алокацију буџета јесте родна анализа којом се сагледава 
које ефекте има прерасподела средстава на животе жена и мушкараца, 
узимајући у обзир пол, али и друге социо-економске и остале важне 
карактеристике (степен образовања, године старости, здравствено стање, 
етничку припадност и друго) који особу ии групу стављају у потенцијално 

145 Доступно на: oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620429/gt-guide-gender-
responsive-budgeting-280218-en.pdf

146 Више о РОБ видети у Божанић Д, Илеш М, Бранковић Ђундић М. Ка родно одговорном 
програмском буџету – приручник за увођење родног буџетирања у програмску структуру 
буџета. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова: Нови 
Сад, 2015.
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неравноправан положај. На тај начин у процесу РОБ могу да се препознају и 
отклоне неравноправности које настају као последица “родно неутралног” 
планирања. 

Родно одговорно буџетирање даје допринос унапређењу родне 
равноправности у војном образовању. Родна анализа буџета за војно 
образовање омогућава да се идентификују активности и потребе које 
могу да обезбеде равномерну расподелу средстава за потребе дечака и 
девојчица, жена и мушкараца или, када је то потребно, афирмативне мере 
да би се омогућило мање заступљеном полу, а то су жене, да остваре нека 
своја права или задовоље своје потребе. 

Родно одговорно буџетирање су као принцип увеле Северна Македонија и 
Србија, а постоји исказана намера за припрему и увођење РОБ-а у систем 
буџета у Црној Гори и Босни и Херцеговини. 

У циљу имплементације члана 5. Закона о једнаким могућностима147 
у Републици Северној Македонији је још 2012. године припремљена 
Стратегија за увођење родно одговорног буџетирања у Влади Републике 
Македоније148. Стратегију је припремило Министарство рада и социјалне 
политике као део пројекта UN Women “Унапређење родно одговорне 
политике у југоисточној Европи”. Две године касније уведена је и 
Методологија о родно одговорном буџетирању у органима државне 
управе149. Министарство одбране Северне Македоније активно спроводи 
Стратегију и Методологију за један изабрани програм у Војној академији. 
У том контексту урађена је Родно-буџетска изјава за период 2018-2020.
година. Изјава је обухватила анализу родно релевантних питања у области 
Програма ВА, предлог активности, очекиване резултате и опис практичних 
корака за постизање резултата који ће обезбедити боље могућности за 

147 У члану 5. Закона о једнаким могуцћностима жена и мушкарца Републици Северној 
Македонији, истиче се, да је једна од основних мера системско укључивање једнаких 
могуцћности за жене и мушкарце у процесу стварања, спровођења и праћења политика и 
буџета у посебним друштвеним областима, укључујуцћи и обављање функција и надлежности 
субјеката јавног и приватног сектора.

148 mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/strategija_budxet_mkd.pdf

149 mtsp.gov.mk
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жене и мушкарце (кадете/киње) у имплементацији Програма и показати 
како ће постизање тих резултата да помогне унапређењу једнакости, 
исказано преко излазних индикатора и алокације буџетских средстава. 
 
Применом родно одговорног буџетирања остварен је пораст пријављених 
девојака 20%, задржавање достигнутог процената уписаних, побољшање 
смештајних капацитета, сензитивизиран је наставни кадар у Академији и Центру 
за обуку кадете/киње обуком наставног кадра и инструктора/ки у Центру, 
остварена је једнака дистрибуција на све војне родове (без фаворизовања 
одређеног рода), већа заступљеност родне теме у образовању у медијима, 
укључивање родне перспективе при избору наставног кадра и равномернија 
полна заступљеност у радним телима и комисијама Војне академије. 

Влада Републике Србије званично је увела РОБ 2015. године, усвајањем 
Закона о буџетском систему150, када је промовисање родне равноправности 
препознато као један од буџетских циљева (члан 4). Нове одредбе тог 
Закона увеле су РОБ као обавезу у току планирања и извршења буџета, 
чиме је најављено и његово постепено увођење од 2016. до 2020. године. 
Амандманима на Закон о буџетском систему усвојеним у децембру 2016. 
године додатно је унапређена имплементација РОБ-а, кроз увођење 
обавезног извештавања о утицају буџетских програма на побољшање 
родне равноправности у оквиру Годишњег буџетског извештаја (члан 79). 
Осим тога, информације о родно одговорним циљевима и индикаторима 
постале су саставни део информација о програму (члан 28).151

Средства из буџетских позиција за посебне потребе школовања жена или 
мушкараца издвајана су и пре увођења родно одговорног буџетирања 
2016. године. Од прве године уписа жена на Војну академију 2007 
године, као и оснивања Медицинског факултета ВМА (Војно-медицинска 
академија) 2009.године (на коме је у 2019/20 било 65% жена, а у наредној 

150 Као четврти циљ буџетског процеса наводи се постизање алокацијске ефикасности која 
подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности. 
www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_budzetskom_sistemu.pdf

151 Родно одговорно буџетирање, УНW_ РОБ (GRB) – Родно одговорно буџетирање (Gender 
Responsive Budgeting), Хаџиахметовић А, Ђурућ-Кузмановић Т, Клатзер Е, Ристеска М. Родно 
одговорно буџетирање – Уџбеник за универзитете. IKD „UNIVERSITY PRESS – MAGISTRAT“, 
Сарајево, 3013. 
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школској години чак 68%) обезбеђени су смештајни капацитети за жене 
и различита финансијска давања за њихове потребе. Такође, била су 
издвајана средства за промоцију војног школства што је доводило до 
повећаног интересовања за упис особа оба пола у средње војне школе, 
Војну академију и Медицински факултет Војномедицинске академије. 

Увођење РОБ омогућило је да Универзитет одбране изврши алокацију 
одређених буџетских средстава за обезбеђење бољих смештајних 
капацитета за жене и мушкарце, повећање знања и свести о родним 
питањима (обуке кадета и кадеткиња, заједничке обуке запослених) као и 
да планира задовољење одређених потреба запослених на Универзитету 
за унапређењем знања (курсеви), очувањем здравља (превентивни 
прегледи) и награђивање жена која раде под отежаним условима и теже 
физичке послове боравком у објектима за одмор. 

Црна Гора планира увођење родно одговорног буџетирања у држави. У 
Акционом плану нацрта Стратегије родне равноправности Црне Горе (март 
2021 ) године планирају се финансијски трошкови за реализацију Плана, 
који посредно представљају родно одговорно буџетирање. 

У Босни и Херцеговини, на иницијативу Агенције за родну равноправност 
БиХ, Министарства за људска права и избеглице БиХ и ентитетских гендер 
центара, Министарство финансија и трезора БиХ и ентитетска министарства 
финансија су увели компоненту равноправности полова у инструкције 
за буџетске кориснике. Међутим, институције из сектора безбедности, 
као ни већина осталих институција у БиХ, још увек не примјењују родно 
одговорно буџетирање. Проблем је у непостојању развијених капацитета 
и знања у примени, али и чињенице да програмско буџетирање, као нужан 
предуслов, није у потпуности заживело152 .

152 Завршни извјештај о проведби акционог плана за имплементацију УН Резолуције 1325 „Жене, 
мир и сигурност“ у Босни и Херцеговини 2014-2017. Вијеће Министара: Сарајево, 2018. 
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5.1. Нормативни оквир

Правни оквир Босне и Херцеговине успоставља нормативну основу за 
остваривање родне равноправности. Родна равноправност и забрана 
дискриминације, укључујући забрану дискриминације на основу родне 
припадности, гарантована је Уставом, као највишим правним актом државе. 
Устав Босне и Херцеговине (Анекс IV Опћег оквирног споразума за мир 
у Босни и Херцеговини и “Службени гласник БиХ”, бр. 25/2009 - Амандман 
I) прописује да је уживање права и слобода осигурано свим особама без 
дискриминације по било којој основи као што су спол, раса, боја коже, језик, 
вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално и социјално 
поријекло или повезаност са националном мањином, имовина, рођење или 
други статус (члан 4). 

Осим Устава, родна равноправност је загарантована низом усвојених 
јавних политика, закона и подзаконских аката који су усклађени са 
међународноправним оквиром који се односи на родну равноправност 
и забрану родно засноване дискриминације. Босна и Херцеговина је 
потписница бројних међународних конвенција, протокола и уговора који 
артикулирају начела забране родне дискриминације.153 Ратифицирала је 
Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације (CEDAW) као и 
Факултативни протокол из 1999.године154, РВСУН 1325, Конвенцију Савјета 
Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици 
(Истамбулска конвенција), а постигнућа у остваривању напретка у односу 
на циљеве постављене Пекиншком декларацијом и платформом за акцију 
представила је у извештају поводом обиљежавања 25 година од усвајања 

153 Особеност правног система БиХ у погледу заштите људских права је да су поједини 
међународни инструменти из корпуса међународних људских права, што укључује и 
равноправност сполова, дио Устава Босне и Херцеговине и садржани су у Анексу И Устава 
БиХ.

154 Босна и Херцеговина је усвојила CEDAW сукцесијом 1. септембра 1993. и подноси периодичне 
извјештаје CEDAW комитету који укључује 23 независна експерта/киње и разматра извјештаје 
држава које су приступиле конвенцији и даје препоруке државама на основу тих извјештаја. 
Током 2019. године CEDAW комитет је размотрио Шести периодични извјештај који је 
поднијела БиХ. Факултативни протокол из 1999 БиХ је потписала у септембру 2000. године, а 
ратификовала у септембру 2002. године. 
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Пекиншке декларације.155 Босна и Херцеговина је посвећена остваривању 
Агенде Уједињених нација за одрживи развој до 2030. године (Агенда 2030) и 
подноси добровољне извештаје о напретку у остваривању ЦОР, што укључује 
и извјештавање о напретку у остваривању ЦОР бр. 5 који се односи на 
постизање родне равноправности. 156

У наставку текста се наводе кључне политике и закони који се односе на родну 
равноправност у Босни и Херцеговини, затим нормативни оквир који се односи 
на родну равноправност у систему одбране Босне и Херцеговине, да би на крају 
фокус био стављен на нормативни оквир који регулише образовање и обуку у 
систему одбране Босне и Херцеговине. Међународноправне норме које је Босна 
и Херцеговина инкорпорирала у своје законодавство, као и домаће политике 
и закони који се односе на родну равноправност и забрану дискриминације 
релевантни су и у домену војног образовања и обуке. 

5.1.1. Јавне политике и општа нормативна акта која 
регулишу родну равноправност157

Босна и Херцеговина је 2018. године усвојила Трећи Гендер акциони план БиХ 
- ГАП за период 2018-2022. („Службени гласник БиХ“, бр. 89/18). Претходни 
акциони планови су успјешно проведени у периоду 2013-2017. и у периоду 
2006-2011. Гендер акционим планом (ГАП-ом) за период 2018-2022. утврђени 
су циљеви, програми и мјере за остваривање равноправности сполова 
у свим областима друштвеног живота и рада, у јавној и приватној сфери. 
Овај стратешки документ даје смјернице за израду оперативних планова 
институција на свим нивоима организације власти у БиХ. Њиме су утврђене 

155 Пекиншка декларација и Платформа за акцију, усвојена на Четвртој УН-овој свјетској 
конференцији о женама септембра 1995. године, предлаже конкретне циљеве које треба 
подузети за постизање равноправности сполова. Потписивањем ових докумената БиХ је 
преузела обавезу доношења националног плана за побољшање положаја жена (Гендер 
акциони план – ГАП). Извјештај поводом 25 година од усвајања Пекиншке декларације и 
Платформе за акцију који је поднијела БиХ

156 У овом поглављу се наводе само кључне стратегије и закони који се односе на равноправност 
сполова. Постоји читав низ међународноправних докумената на чију примјену се БиХ 
обавезала као чланица УН, као и држава која је у процесу приступања ЕУ и ради у правцу 
добијања статуса земље кандидата. Сви правни инструменти су наведени у Анексу Устава БиХ.

157 У овом дијелу текста дат је редуциран списак јавних политика и закона, који садрже смјернице 
и обавезе из домена родне равноправности, а посебно из домена равноправности у области 
образовања. 
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приоритетне и трансверзалне области, као и области које се односе на јачање 
система, механизама и инструмената за постизање равноправности сполова, 
те јачање сарадње и партнерства. На овај начин јасније су дефиниране обавезе 
институционалних механизама за равноправност сполова, као и обавезе и 
одговорности ресорних министарстава у свакој приоритетној области. 158

Стратешки циљ ГАП-а бр. 1 , тачка 1.4. бави се областима образовања, науке, 
културе и спорта. У процјени стања наводи се да не постоји дискриминација 
по сполу што се тиче законских прописа, али такођер се наводи да су још 
увијек „ограничене су могућности напредовања за дјевојчице и жене и 
приступ позицијама за које су потребне високе квалификације, прије свега 
због стереотипа који се односе на мушка/женска занимања и питања 
усклађивања професионалног и породичног живота”, као и да “уџбеници у 
Босни и Херцеговини још увијек садрже родне стереотипе о мушкарцима, 
женама и њиховим друштвеним улогама”. Идентифициран је низ мјера за 
постизање равноправности сполова у датој области, а прва од наведених 
мјера је “идентифицирање приоритетних закона, стратегија, акционих 
планова, програма и других аката у области образовања, науке, културе и 
спорта, с циљем увођења и примјене међународних и домаћих стандарда 
за равноправност сполова у овим областима.” Тачка 1.7 – “Род и сигурност” 
односи се на процјену стања у односу на спровођење РВСУН 1325 и прописује 
мјере за даље унапређење стања у период 2018-2022. године, а прва у низу 
релевантних мјера се односи на “идентифицирање приоритетних закона, 
стратегија, акционих планова, програма и других аката у области одбране и 
сигурности, с циљем увођења и примјене међународних и домаћих стандарда 
за равноправност сполова у овим областима”.

158 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.
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Вијеће министара Босне и Херцеговине усвојило је Трећи Акциони план за 
имплементацију РВСУН 1325 “Жене, мир и сигурност” у Босни и Херцеговини 
за период 2018-2022. - АП (Акциони план) (“Службени гласник БиХ, бр. 1/2019; 
АП РСБУН 1325).159 Претходно су успјешно проведени акциони планови за 
период 2010-2013. и за период 2014-2017.160 Током проведбе другог АП већина 
надлежних институција је усвојила принцип да се сви закони, подзаконски акти, 
стратегије, политике и програми, из њихове надлежности, усклађују са домаћим 
и међународним стандардима за равноправност сполова. Трећи Акциони 
план садржи три стратешка циља, у оквиру којих су утврђени средњорочни 
циљеви, очекивани резултати и активности. Кључни институционални 
механизам за праћење провођења акционих планова за примјену РВСУН 
1325 је Координациони одбор за надзор над провођењем Акционог плана за 
имплементацију УН Резолуције 1325 у Босни и Херцеговини за период 2018-
2022. године. Ово тијело основано је одлуком Вијећа министара БиХ из аугуста 
2019. године и у њему је заступљено, поред осталих државних институција, 
и Министарство одбране („Службени гласник БиХ”, бр. 60/2019).161 Важно је 
напоменути да је Министарство одбране БиХ још 2011. год. донијело Одлуку 
којом се све организационе јединице обавезују на реализацију мјера из АП за 
спровођење РВСУН 1325.162

159 Генерални секретар УН-а донио је директиву (С/ПРСТ/2008/39) у октобру 2008. о провођењу 
и извјештавању о примјени РВСУН 1325 којом се државе обавезују на израду акционих 
планова за примјену РВСУН-а 1325.

160 БиХ је израдила Завршни извјештај о примјени РВСУН 1325 за период 2014-2017. године 
у коме се наводи низ постигнућа, између осталог, у области укључивања обука о родној 
равноправности у редовне програме обука у секторима одбране и сигурности, уз напомену 
да је потребно да институције уложе више напора за унапријеђење и веће учешће жена у 
обукама за стручно усавршавање. У Завршном извјештају се такођер наводи: „Повећање 
учешћа жена у секторима одбране и сигурности, укључујући и учешће у доношењу 
одлука је дугорочан процес. Због специфичности ових сектора у којима традиционално 
доминантнију улогу и заступљеност имају мушкарци, није могуће очекивати брз напредак. 
Потребно континуирано радити на осигурању предуслова како би се остварила равноправна 
заступљеност у складу са Законом о равноправности сполова БиХ“. 

161 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

162 Како се наводи у Завршном извјештају о примјени РВСУН 1325 за период 2014-2017.године, 
БиХ се сматра примјером добре праксе. Наиме, на Академији националних акционих планова 
(НАП академији) одржаној у Вашингтону, на Универзитету Георгетоwн (2014.год.), те НАП 
академији у Бечу (2016.год.), на којима је учествовало преко 20 земаља, БиХ је истакнута 
као примјер добре праксе у креирању АП за имплементацију РВСУН 1325. Агенција за 
равноправност сполова је 2016. и 2017. год., на позив влада земаља Финске, Молдавије и 
Албаније директно учествовала у изради националних акционих планова ових земаља.
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Закон о равноправности сполова (“Службени гласник БиХ”. бр. 16/2003) 
усвојен је на сједници Парламентарне скупштине БиХ 2003. године. То је 
системски закон који има за циљ постизање равноправности сполова у БиХ. 
Закон уређује, промовира и штити равноправност сполова те гарантира 
једнаке могућности свим грађанкама и грађанима и забрањује дискриминацију 
засновану на сполу. Измјенама и допунама Закона о равноправности сполова 
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ” бр.102/09), редефинисане 
су одредбе Закона о равноправности сполова у Босни и Херцеговини и 
усклађени су са међународним стандардима и директивама из ове области, 
са циљем ефикасније примјене закона у пракси. Пречишћени интегрални 
текст је утврђен је у марту 2010. године, са утврђеним роком од шест мјесеци 
за уклађивање са одредбама закона.

Дио четврти Закона о равноправности сполова се односи на образовање. 
Члан 10. Наводи једнако право на приступ образовању без обзира на спол и 
забрањује дискриминацију засновану на сполу у свим ситуацијама, од услова 
пријема, до услова за стварање каријере, стручно усавршавање и стицање 
диплома. Члан 11. прописује обавезу надлежних власти, образовних институција 
и других правних особа да обезбиједе да планови, програм и методологије 
осигурају успоставу образовног система који ће “гарантирати елиминацију 
наставних програма који садрже стереотипну друштвену улогу мушкарца и 
жене, а који за посљедицу имају дискриминацију и неједнакост споловаx”. Члан 
11. такођер налаже да садржаји који промовирају једнакост сполова треба да 
буду саставни дио наставног програма за све нивое образовања. 

Закон о равноправности сполова обавезује сва државна тијела на свим нивоима 
организације власти да осигурају и промовирају равноправну заступљеност 
сполова у управљању, процесу одлучивања и представљању.163 Овим законом 
се прописује обавеза извршних органа и органа управе на свим нивоима да 
успоставе институционалне механизме за равноправност сполова.164

163 Више информација: Закон о равноправности сполова у БиХ | АРС (Агенција за равноправност 
сполова) БиХ

164 За више информација о институционалним механизмима за спровођење родне 
равноправности и спречавање родно засноване дискриминације у Босни и Херцеговини 
погледати Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану 
дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и 
оружаним снагама земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, 
Београд, 2021., поглавље 2.6.
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Закон о забрани дискриминације (Службени гласник БиХ 59/09) и Закон о 
измјенама и допунама Закона о забрани дискриминације (Службени гласник 
БиХ 66/16) успоставили су правни механизам за спречавање дискриминације, 
који садржи свеобухватне антидискриминацијске норме и представља опћи 
оквир за заштиту људских права. Члан 2. Закона наводи, између осталог, забрану 
дискриминације на основу спола и прописује да се “забрана дискриминације 
примјењује се на сва јавна тијела те на све физичке или правне особе и у јавном 
и у приватном сектору, у свим подручјима, какве су нарочито: запослење, 
чланство у професионалним удругама, образовање, обука” итд. 165 

5.1.2. Нормативна акта која уређују војно образовање и обуке

Закон о обрани БиХ дефинира надлежности команданта Команде за подршку 
ОСБиХ, а које имају утицај на функционисање војно-образовног система, те 
међу осталим надлежностима, одговора и за:

• Пружање подршке Оперативној Команди Оружаних снага на темељу 
заповиједи начелника Заједничкога штаба;

• Утврђивање потреба за обуком Оружаних снага, израђивање Нацрта 
доктрине обуке те организирање извођења индивидуалне обуке166.

Политика обуке и војне едукације Оружаних снага Босне и Херцеговине 
замјењује све раније успостављене документе који обухватају елементе 
политике обуке и војне едукације, те Смјернице за обуку Оружаних снага 
Босне и Херцеговине. Политика је темељни документ Система управљања 
обуком Оружаних снага Босне и Херцеговине.

165 Доступно на: Zakon o zabrani diskriminacije.doc (mhrr.gov.ba)

166 У овом контексту под појам индивидуална обука се сматра институционална обука која се 
проводи у неком од средишта за институционалну обуку ЗОиД-а, као и обука која се проводи 
у другим јединицама и командама ОСБиХ а под надзором ЗОиД.
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Заједнички штаб Оружаних снага Босне и Херцеговине развија Сустав 
за управљање обуком и војном едукацијом у Оружаним снагама Босне и 
Херцеговине који треба да:

• Пруже подршку обуци у средиштима за темељну и борбену обуку, борбене 
симулације, професионални развој, операције потпоре миру, локалним 
подручјима за обуку, те током вјежби, размјештања и операција Оружаних 
снага Босне и Херцеговине,

• Осигурају најбољу комбинацију интегрираних ресурса за обуку, укључујући 
полигоне за бојево гађање, подручја за маневар, симулације, помагала и уређаје,

• Осигурају доктринарне публикације за обуку и војну едукацију које ће 
усмјеравати заповједни кадар у процесу развоја програма обуке,

• Осигурају примјену нових технологија и других расположивих могућности у 
планирању и реализацији обуке,

• Пропишу рестрикције за обуку у циљу поштивања сигурносног аспекта, 
заштите околине и уштеде на трошковима обуке,

• Осигурају сустав који заповједном кадру омогућује да на свим разинама 
одреди постигнуту спремност након реализације обуке,

• Осигурају примјену НАТО стандарда и НАТО компатибилног програма обуке 
за професионални развој официра, подофицира и војника на свим разинама.

Систем за управљање обуком и војном едукацијом се састоји од:
• планирања обуке и војне едукације,
• конституирања и управљања капацитетима за реализацију обуке и војне 

едукације,
• извођења обуке и војне едукације,
• стандардизације обуке и војне едукације,
• анализе, оцјењивања и извјештавања о резултатима обуке и војне едукације.

Правилником о школовању и усавршавању ПВО167 (Противваздухопловна 
одбрана) регулира се школовања и усавршавање професионалних војних 
особа, врсте школовања и усавршавања, утврђивање и планирање потреба 
за Школовањем и усавршавањем, процедуре избора и упућивања кандидата, 
извјештавање и евиденција, надлежности и одговорности и стручно 
образовање професионалних војних особа.

167 Министарство обране БиХ, Правилник о школовању и усавршавању професионалних војних 
лица , 2019
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Правилником о професионалном развоју и управљању каријером ПВО у 
МО и ОСБиХ168 дефинира школовање и усавршавање кроз:

• Школовање и усавршавање официра састоји се од каријерне, 
функционалне, специјалистичке, и опће едукације, сукладно Правилнику о 
школовању, стручној изобразби и усавршавању за потребе Министарства 
обране и Оружаних снага Босне и Херцеговине. (Врсте школовања и 
усавршавања официра појединих каријерних скупина дефинисане су 
прописима из члана 32. Правилника о систему класификације војних лица у 
МО БиХ и ОСБиХ.)

• Школовање и усавршавање подофицира састоји се од каријерне, 
функционалне, специјалистичке, језичке и опће едукације. (Врсте 
школовања и усавршавања подофицира појединих каријерних скупина 
дефинисане су Наредбом о утврђивању врста и разина војне и цивилне 
изобразбе и едукације дјелатних војних особа у МО и ОСБиХ.)

Правилник о систему класификације војних лица у МО и ОСБиХ дефинише:169

I. Образовање, као фактор у класифицирању војних лица, је одговарајуће 
школска спрема регулисана законом и прописима који регулишу област 
образовања.

 Три су форме образовања:
• цивилно школовање у образовним установама у складу са закону и 

прописима,
• војно школовање у складу са споразумима, законима и прописима и
• усавршавање.

II. Обука, као фактор у класифицирању војних лица, је војна или цивилна 
обука у одређеној области.

 Обука из овог члана се узима у обзир када је спроведена од стране 
институција или установа у складу са законом и прописима, те је за исту 
издат одговарајући документ који потврђује успјешан завршетак обуке.

168 Министарство обране БиХ, Правилник о професионалном развоју и управљању каријером 
дјелатних војних особа у МО и ОСБиХ, 2016.

169 Министарство обране БиХ, Правилник о систему класифицирања војних особа у Министарству 
обране и Оружаним снагама БиХ, 2019.
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Доктрина обуке ОСБиХ препозната је као основни документ на нивоу 
ОСБиХ који успоставља систем управљања обуком у ОСБиХ и дефинише 
обуку кроз три области: институционална, оперативна и област саморазвоја.

Области војне обуке у ОСБиХ

Област институционалне обуке је подручје на које се односи имплементирање 
Директиве. Доктрина обуке за институционалну обуку дефинише сљедеће:

Област институционалне обуке и едукације ОСБиХ који првенствено обухвата 
центре за обуку које врше основну обуку, а након тога пружају и стручну војну 
едукацију за војнике, вође и цивилне особе на служби у оружаним снагама.

Област институционалне обуке обухвата институционални систем обуке и 
изобразбе, који првенствено подразумијева центре за обуку и едукацију 
Заповједништва за обуку и доктрину.

Област институционалне обуке састоји се од четири главне компоненте:

A Основна војничка обука;
B Каријерно усавршавање;
C Функционална обука;
D Подршка обуци у јединицама.

Област институционалне обуке, према захтјеву и доступности, осигурава 
средства за обуку која помажу заповједницима и другим вођама обучаване 
својих јединица. Ова средства укључују сљедеће: стратегије обуке 
комбинираних родова, пакете потпоре обуци, мобилне тимове за обуку, течајеве 
на локацијама постројби и курсеве у облику напредног дистрибуираног учења.

ОБЛАСТ 
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ 

ОБУКЕ
САМОРАЗВОЈ

ОБЛАСТ 
ОПЕРАТИВНЕ 

ОБУКЕ
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НАТО Bi-Sc директива 075-007 спектар обуке дефинише кроз едукацију и 
обуку како је то приказано на слици.

НАТО спектар обуке

Претходна законска и подзаконска акта дефинишу категорије и поткатегорије 
војне обуке уз одређене појмовне разлике.

Да би се приближиле категорије и поткатегорије војне обуке ОСБиХ са 
подјелом обуке у НАТО-у, слика приказује подјелу војне обуке у ОСБиХ 
увашавајући и комбинирајући тренутна законска и подзаконска рјешења.

Инструкција се искључиво односи на област индивидуалне институционалне 
обуке без обзира о којој се поткатегорији институционалне обуке 
ради. Због различитих појмовних одређења у овој инструкцији термин 
институционална обука ће се примјењивати било да се ради о стручној 
изобразби, усавршавању или индивидуалној институционалној обуци (E&IT - 
Образовање и индивидуални тренинг (Education and Individual Training).

Област оперативне колективне обуке дефинисана је детаљније доктринарном 
публикацијом Обука у ОСБиХ и Вјежбе у ОС. Родна перспектива се укључује 
у војне вјежбе кроз Вјежбу Динамички одговор 22-05.

Подјела војне обуке у ОСБиХ

ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА

КОЛЕКТИВНА

КОЛЕКТИВНА
ОБУКА ВЈЕЖБЕ

ИНДИВИДУАЛНА

ЕДУКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНА 
ОБУКА

ВОЈНА ОБУКА

КОЛЕКТИВНА / ОПЕРАТИВНА

КОЛЕКТИВНА
ОБУКА ВЈЕЖБЕ

ИНДИВИДУАЛНА 
ОПЕРАТИВНА

ОБУКА

ИНДИВИДУАЛНА / ИНСТИТУЦИОНАЛНА

СТРУЧНА
ИЗОБРАЗБА УСАВРШАВАЊЕ

ИНДИВИДУАЛНА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА

ОБУКА
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5.2. Процес буџетирања  
за војно образовање и обуке

На основу члана 13. и 15. Закона о одбрани Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, број 88/05), чланова 5. и 6. Закона о финансирању институција 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број: бр. 61/04, 49/09, 42/12, 
87/12 и 32/13), Концепта и процедура (систем планирања, програмирања, 
буџетирања и извршења буџета - СППБИ) МО БиХ, број: 12-16-1-5836/08 од 
21.10.2008.године, министар одбране БиХ доноси Смјернице за припрему и 
израду буџетског захтјева. 

Тако је Смјерницама за припрему и израду буџетског захтјева за 2022. 
годину МО БиХ број: 12-16-1-1603-1/21 од 16.06.2021. године скренута пажња 
да у складу са планираним пројектима треба посебно исказати пројекте 
из домена родне равноправности и гдје је могуће, приказати трошковне 
пројекције из којих је видљива родноравноправна заступљеност на 
пројектима и активностима. С тим у вези ОСБиХ до сада нису имале пројекте 
из домена родне равноправности нити су посебно приказиване трошковне 
пројекције по истом кроз програме у надлежности ОСБиХ.

Тренутно Буџет МО и ОСБиХ има четири програма који се такмиче за средства и 
чија је намјера да направе ОСБиХ способним за мисију. То су сљедећи програми:

1. „Војна одбрана“ (у надлежности ОСБиХ)
2. „Операције колективне сигурности“ (у надлежности ОСБиХ)
3. „Међународна сарадња“ (у надлежности МО БиХ)
4. „Администрација“ (у надлежности МО БиХ)

Чињеница је да се родно одговорног буџетирања (РОБ) тренутно не 
примјењује у ОСБиХ, из разлога непостојања и родно одговорног 
буџетског документа по којем би се дале детаљне смјернице. Уз додатне 
напоре и стручну помоћ могуће је развити исто кроз постојеће програме у 
надлежности ОСБиХ, с тим да је неопходно прије свега створити предуслове 
и извршити анализе везане за показатеље заступљености сполова по свим 
активностима приликом планирања буџетских средстава.
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Ресурси за проведбу активности едукације и индивидуалних тренинга (E&IT)

а. Планирање ресурса за проведбу активности E&IT је одговорност Команде 
за обуку и доктрину (КОиД) односно његових средишта за проведбу 
институционалне обуке. 

б. Све потребе за проведбу E&IT-а се исказују кроз план потреба, а исти се 
темељи на информацијама прикупљеним из: 

1. Плана институционалне обуке,
2. Распореда институционалне обуке,
3. Документа за контролу течаја (Course Control Document III - CCD III) за сваки течај. 

в. Прије израде годишњег плана потреба ОСБиХ и њихових подређених 
заповједништава и постројби Заповједништво за управљање персоналом 
(ЗУП)/ Заповједништво за потпору (ЗП) ОСБиХ осигурати ће неопходне улазе 
везане за будуће потребе за E&IT активности, како би се избјегло непланско 
приступање проведби E&IT активности и све потребе благовремено 
потраживале кроз План потреба за обуком.

г. Кроз сустав логистичке потпоре, организацијске цјелине ОСБиХ ће 
осигурати неопходне ресурсе, а информацију о осигурању истих доставити 
Заповједништву за обуку и доктрину (ЗОИД) односно његовим средиштима 
одговорним за проведбу активности E&IT-а, не касније од шест тједана прије 
почетка активности за комплетну активности.

д. Уколико средиште одговорно за проведбу одобрене институционалне обуке 
не добије потврду о осигурању потребитих ресурса за активност, предлаже 
пролонгирање термина проведбе, односно предлаже њено непровођење 
уколико је то могуће.

ђ. У случају ванредних потреба за институционалном обуком или у 
случајевима када средишта за проведбу институционалне обуке нису имала 
благовремене информације неопходне за планирање потреба, ресурсе 
ће осигурати разина која је заповједила проведбу институционалне обуке 
прерасподјелом, укључивањем причуве или неким другим начином..
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5.3. Процедуре за развијање, мијењање и ажурирање 
наставних садржаја у војном образовању и обукама

ОСБиХ а везано за процедуре развијања, измјене или ажурирања наставних 
садржаја у војном образовању су имплементирале примјену НАТО Директиве 
75-7 „Bi SC Directive for Education and Individual Training“ (Директива 
стратешких команди НАТО за едукацију и индивидуалну обуку), која јасно 
дефинише процесе развоја нових те ажурирања већ постојећих едукација 
професионалних војних лица у ОСБиХ. Директива је базирана на НАТО SAT 
(системски приступ обуци) моделу који даје смјернице за анализу, дизајнирање, 
развој, оцјењивање и вредновање курсева професионалног развоја. Команда 
обуке и доктрине ОСБиХ је фокална тачка за развој или ажурирање Планова 
и програма свих институционалних едукација у ОСБиХ. Евентуалне потребе за 
измјенама и допунама Планова и програма обуке укључујући и обуку из родне 
равноправности и сродних тема предлагачи требају правовремено (најкасније 
6. мјесеци прије курса) доставити КОиД на прописаним обрасцима. КОиД ће 
размотрити приједлоге и, уколико је сврсисходно и оправдано, уврстити их у 
ажурирани План и програм обуке. Све планове и програме институционалних 
едукација одобрана Командант Команде за подршку (КП) ОСБиХ.

Начелно планови и смјернице обуке у ОСБиХ се израђују према слиједећем:
• Заједнички штаб (ЗШ) ОСБиХ издаје годишње Смјернице обуке 

Начелника ЗШОСБиХ, Трогодишњи Главни план обуке и годишњи 
Календар главних догађаја обуке.

• Оперативна команда (ОК) и КП ОСБиХ издају потчињеним командама годишње 
смјернице и годишњи план обуке са календаром главних догађаја обуке

• Јединице нивоа бригаде издају потчињеним годишње смјернице за обуку 
и годишњи план обуке са календаром главних догађаја обуке

• Батаљони израђују Смјернице и квартални план обуке
• Чете израђују седмичне планове обуке. 

Имајући у виду референце које су дефинисане законским и доктринарним 
оквирима, Тим за интегрисање родне равноправности у обуку и војне 
вјежбе ОСБиХ, је користећи Приручник о роду и родним питањима170, 
као референтни материјал у смислу поимања истог као Програма обуке 
за садржаје родне равноправности, приступио изради Приједлога за 
имплементацију и стандардизацију обуке из области родне равноправности 
на свим нивоима командовања и контроле у МО БиХ и ОСБиХ.171

170 Приручник Род и родна питања је ажуриран крајем 2021. године.

171 Послије одржане Конференције о обуци ОСБиХ у 2021, Приједлог је постао 
Програм обуке за интегрисање родне равноправности у обуку и вјежбе ОСБиХ.
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У складу са Доктрином обуке ОСБиХ која каже да војници и цивилна лица 
на служби у ОСБиХ почињу обуку на дан ступања у ОСБиХ и да она траје 
све до њиховог пензионисања или завршетка војне службе, и јавља се у 
све три области: институционалној обуци, оперативној обуци и саморазвоју, 
приједлог тима је конципиран у складу са прилозима извјештаја.

Програмом за интегрисање родне равноправности у обуку и војне 
вјежбе ОСБиХ – Институционална обука, дефинисани су садржаји родне 
равноправности који су од 01.01.2022. године интегрисани у планове и 
програме институционалне обуке која се проводи на нивоу МО БиХ и ОСБиХ. 

У табели је дат збирни преглед броја тема и наставних часова које ће са 
припадницима/цама ОСБиХ биле обрађене током институционалне обуке. 

Наредна табела представља приказ броја часова, везаних за родну 
равноправност, по врстама институционалне обуке које ће државни службеници 
и упосленици у МО и лица на служби у ОСБиХ похађати током цијеле каријере.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОБУКЕ

Р/Б КАТЕГОРИЈА ТРЕНУТНО НС ЗНАЊЕ
(Предавање)

ПРИЈЕДЛОГ НС ЗНАЊЕ
(Предавање)

1
цивилна лица,
војници,
подофицири, официри

39 курсева 60 39 курсева 90

Σ УКУПНО: 60 90

Род и родна равноправност - ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОБУКА - број НС током каријере

Р/Б КАТЕГОРИЈА
ОСНОВНА
ВОЈНА 
ОБУКА

КАРИЈЕРНА
ОБУКА

ФУНКЦИОНА
ОБУКА

СПЕЦИЈАЛИ.
ОБУКА

ОСТАЛЕ
ВРСТЕ УКУПНО:

КУРСЕВИ ИЗ 
ШИРОКОГ
СИГУР. СПЕК.

ПРЕДУПУТНА
ОБУКА У 
COOPM

УКУПНО:

1 цивилна лица / / / / / 0 27 / 27

2 војници 3 / / / / 3 / / 3

3 подофицири 2 3 3 / 3 11 27 22 60

4 официри 5 6 3 1 9 24 27 22 73

5
подофицири  
и официри
специјали. служби

3 6 3 1 9 22 27 22 71

Σ УКУПНО: 13 15 9 2 21 60
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Програмом за интегрисање родне равноправности у обуку и војне вјежбе 
ОСБиХ – Оперативна обука, дефинисани су садржаји родне равноправности 
који су од 01.01.2022. године интегрисани у документа која регулишу систем 
управљања обуком ОСБиХ. У табели је дат преглед броја тема и наставних 
часова који ће са припадницима ОСБиХ бити обрађени на стратегијском, 
оперативном и тактичком нивоу.

На крају слиједи и табела у којој је дат збирни приказ броја часова које 
ће припадници/це ОСБиХ похађати током каријере, а везано за садржаје 
о родне равноправности у обуци и војним вјежбама ОСБиХ. Приједлог се 
односи на све припаднике/це ОСБиХ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОПЕРАТИВНЕ ОБУКЕ

Р/Б КАТЕГОРИЈА ТРЕНУТНО НС ЗНАЊЕ
(Предавање)

ПРИЈЕДЛОГ НС ЗНАЊЕ
(Предавање)

1

цивилна лица,
војници,
подофицири, 
официри

Обука реализована на основу наређења 
Команданта а по препоруци контакт 
особа за родну равноправност. 
(иста није станадрдизована)

27 тема 45

Σ УКУПНО: 45

Род и родна равноправност - ОБУКА ТОКОМ КАРИЈЕРЕ

Р/Б КАТЕГОРИЈА
ОСНОВНА
ВОЈНА 
ОБУКА

КАРИЈЕР. 
ОБУКА

ФУНКЦ.
ОБУКА

СПЕЦИЈ.
ОБУКА

ОСТАЛЕ
ВРСТЕ

УКУПНО:

(ИНСТИТУ. 
ОБУКА)

ОПЕРАТ. 
ОБУКА

УКУПНО:

(ИНСТИТ.  
+ ОПЕРАТ.)

ОСТАЛО

УКУПНО:
(ИНСТИТУ. 
+ ОПЕРАТ. + 
ОСТАЛО)

КУРСЕВИ 
ИЗ ШИР.
СИГУРН. 
СПЕКТРА

ПРЕДУП.
ОБУКА 
У 
COOPM

1 цивилна лица / / / / / 0 45 45 27 / 72

2 војници 3 / / / / 3 45 48 / / 48

3 подофицири 2 3 3 / 3 11 45 59 27 22 108

4 официри 5 6 3 1 9 24 45 78 27 22 127

5
подофицири  
и официри
специјали. служби

3 6 3 1 9 22 45 76 27 22 125

120



5.4. Одјели и службе које се баве  
родном равноправношћу

У унутрашњој организацији МО и ОСБиХ нема одјела и служби чија је 
основна надлежност родна равноправност. Медутим, у ОСБиХ, у Канцеларији 
за подршку Начелника Заједничког штаба Оружаних снага Босне и 
Херцеговине, почетком 2020. године је успостављено формацијско мјесто: 
савјетница Начелника Заједничког штаба (НЗШ) за родну равноправност.

Овим пословима, са аспекта ОС у МО БиХ, примарно се баве Сектор за 
управљање персоналом МО БиХ и Генерални инспекторат МО БиХ, те 
именоване особе у МО БиХ и ОСБиХ.

Примарна одговорност савјетнице НЗШ за родну равноправност у 
ОСБиХ је давање смјерница и савјета Начелнику ЗШОСБиХ о томе како 
родну равноправност интегрисати у операције и мисије, анализу криза 
и сукоба, концепте, доктрину, поступке те образовање и обуку, посебно у 
погледу поштовања и имплементације РВСУН 1325 и сродних резолуција 
о равноправности, миру и сигурности. Само неке од осталих дужности 
и одговорности су да пружа анализе и стратешке савјете НЗШОСБиХ 
о унапређењу родне равноправности, покреће актуелна родна питања 
и могућности за укључивање жена ПВЛ (професионална војна лица) у 
активности обуке и операција ОСБиХ. Такођер има координацијску улогу 
подржавајући НЗШОСБиХ, у развоју и провођењу програма за подршку 
међународним и националним обавезама о родној равноправности у 
Оружаним снагама БиХ. Уз подршку контакт особа за родну равноправност 
и родних инструктора/ица, ради на унапређењу унутрашњих способности у 
свеобухватном укључивању родне равноправности у ОСБиХ.

У суштини концепт рада у области родне равноправности прожет је кроз ОЈ 
МО БиХ и ОСБиХ на начин да постоји формацијско мјесто савјетика/це за 
родну равноправност, али и контакт особе за родна питања на свим нивоима. 
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У ОСБиХ су именоване контакт особе за родна питања кроз цијелу структуру 
ОСБиХ до нивоа батаљона, односно јединице истог или вишег ранга, чији је 
задатак пружање подршке надређеним старјешинама у праћењу, анализи 
стања, извјештавању и предлагању активности на побољшању стања у 
области родне равноправности. Укупан број тих особа је 138.

Истовремено су именовани и замјенице/и контакт особа (по два замјеника), 
које контакт особа информише о свим битним стварима из домена родне 
равноправности и с којима сарађује по питањима за које је задужена, у циљу 
осигурања континуитета у раду.

Активности у вези родне равноправности све особе именоване за родна 
питања обављају у оквиру својих редовних послова, а саме те активности 
нису планиране нити систематизацијом МО нити књигама личне формације. 
Одлуком је регулисано обављање послова у МО БиХ, а Стандардно-
оперативним процедурама за контакт особе за питања родне равноправности 
именоване у ОСБиХ регулирано је да, поред своје редовне дужности, 
обављају и послове у вези родне равноправности. У МО је планирана израда 
новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији којим би се 
у опису посла за радно мјесто предвидјела и обавеза реализације послова 
из области родне равноправности.

Успостављање Мреже контакт особа за родну равноправност у ОСБиХ, 
која је интензивирала промоцију и имплементацију РВСУН 1325 у ОСБиХ, 
започео је 2013. године у оквиру редовне сарадње с НАТО Штабом 
Сарајево. Кроз низ одржаних радионица успостављена је Мрежа контакт 
особа и идентификована је, између осталог, и потреба за израдом 
Стандардних оперативних процедура (СОП-а) за контакт особе за родна 
питања.

ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
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Стандардне оперативне процедуре родне равноправности у ОСБиХ су 
донесене 2018. године. СОП успоставља надлежности и одговорности ЗШ 
ОС, Оперативне команде ОСБиХ, Команде за подршку ОСБиХ, те бригада, 
јединица на нивоу бригаде и јединица на нивоу батаљона.

СОП, осим обавезе обуке и савјетовања, садржи и одредбу да контакт особе 
обавјештавају начелника или команданта о „могућој повреди прописа из 
области родне равноправности“, те да се у релевантним дисциплинским 
поступцима „обавезно ангажује и контакт особа“172.

172 СОП родне равноправности у ОСБиХ, Поглавље II, Надлежности и организациона структура и 
функције ОСБиХ у области родне равноправности.

Основа за израду овог СОПа је била НАТО Би-стратешка директива о 
интеграцији Резолуције 1325 и родних перспектива у командну структуру 
НАТО-а из 2012. године која је у том моменту представљала најбољи 
примјер дефинисања обавеза савјетника/ца и контакт особа за родна 
питања.

Израда СОП-а и успостављање Мреже је заиста огроман успјех ОСБиХ с 
обзиром да је то била прва Мрежа такве врсте успостављена унутар војних 
и других сигурносних институција у БиХ и регији. У прилог тој чињеници 
свједочи и радионица која је организована 2015. године како би се 
искуства ОСБиХ контакт особа пренијела Министарству сигурности БиХ 
у сврху успостављања сличне мреже унутар Министарства сигурности и 
релевантних сигурносних Агенција на нивоу БиХ. Такођер, обавезе које се 
наводе као примјер промоције РВСУН 1325 у ОС унутар Мреже начелника 
штабова укључују формирање управо оваквих мрежа, што је примјер 
добрих пракси ОСБиХ који је очито примјећен у међународном контексту..
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Иако и у другим земљама оружане снаге користе овакве механизме, 
оваква одредба ставља контакт особе у неповољан положај и потенцијално 
им додјељује задатке за које нису прошли одговарајућу обуку. Систем 
пријављивања повреде војне дисциплине у ОС је већ успостављен кроз 
ланац командовања и Генерални инспекторат. У случају примјене ових 
одредби, и у случају да се контакт особе ангажују у дисциплинском 
поступку, потребно је обезбиједити структурирану обуку за контакт особе 
за родна питања.173

Овај концепт дјеловања у области родне равноправности путем контакт 
особа, успостављен је у ОСБиХ, као први такве врсте показао се веома 
ефикасним и исти је презентиран и послужио је другим сигурносним 
службама у БиХ за јачање њихових капацитета у имплементацији РВСУН 
1325. У ту сврху ОСБиХ су донијеле и СОП који уређује њихов рад и 
дјеловање, исти је такођер документ који је прво донесен у ОСБиХ и потом 
препознат за модел добре праксе у земљи и региону.

Именовани/е савјетници/е и контакт особе за родна питања формацијски 
морају бити распоређени/е на позицијама с директним приступом 
доносиоцима одлука, било у Министарству, Заједничком Штабу или 
бригадама. Тенденција је да се контакт особе именују у секторима 
за персонал или цивилно-војну сарадњу, што најчешће није у складу 
с потребом да савјетници и контакт особе имају директан приступ 
доносиоцима одлука.

173  Bastick M. Род и жалбени механизми, приручник за оружане снаге и институције омбудсмена 
(Gender and Complaints Mechanisms - A Handbook for Armed Forces and Ombuds Institutions) 
DCAF: Geneva, 2015
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5.5. Преглед свих врста образовања и обука у БиХ

Системски приступ обуци обухвата наставне активности за припаднике 
ОСБиХ које омогућују стјецање знања, вјештина и ставова за извршавање 
додијељених дужности на темељу којих се информације могу правилно 
протумачити и просуђивати.

Три области обуке употпуњују једна другу, пружајући тако синергијски сустав 
обуке и школовања. Њихова интеграција је од кључне важности за обуку војника, 
цивилних особа на служби у ОСБиХ и организација. Такав вид интеграције је 
посебно битан за развој оперативних војних снага које могу успјешно спроводити 
операције пуног спектра у кратком року у било којем дијелу спектра операција.  
То су : Институционална обука, Оперативна обука и Саморазвој.

Институционална обука 

Институционална обука је главна компонента изградње спремности. Област 
институционалне обуке осигурава почетну војну обуку и професионални развој 
војних особа. Институционална обука у склопу ОСБиХ се реализира у средиштима 
за обуку ЗОиД, чиме се осигуравају основне вјештине и знања која су потребна 
за извршење оперативних задатака и напредовање у служби. Средишта за обуку 
ЗОиД обучавају и оспособљавају војнике и вође у посебним војним вјештинама, 
ратним задацима, борбеним дриловима и индивидуалним вјештинама. Исте се 
побољшавају и проширују кроз рад на оперативним задацима те кроз саморазвој. 
Институционална обука такођер пружа функционалну обуку и потпору области 
оперативне обуке. Вође и појединци савладавају основе своје професије 
тијеком институционалне обуке. Ово омогућује постројбама да се фокусирају 
на колективну обуку, док истовремено одржавају и побољшавају индивидуалне 
вјештине и знања. Област институционалне обуке подржава војне особе тијеком 
њихове каријере, а што је кључно за подизање борбене спремности постројбе. 
Област институционалне обуке даје оквир за развој способности критичког 
размишљања и препознавања изазова операција пуног спектра. Родовска 
едукација осигурава основно разумијевање како њихов род, а и други родови 
међусобно дјелују. ОСБиХ суставно оспособљавају војне и цивилне особе, те 
припремају постројбе за извршење својих мисија. Обука и усавршавање постају 
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прогресивно напреднији тијеком каријере појединца. Институционална обука 
формира и надограђује основе за оперативну обуку у постројбама.

Област институционалне обуке састоји се од четири главне категорије:

• Основна војна обука;
• Каријерно усавршавање;
• Функционално усавршавање;
• Потпора обуци у постројбама.

Одређивање у коју категорију спада одређена институционална обука проводи 
ЗС ОСБиХ, а на приједлог ЗП ОСБиХ и исто је један од елемента продукта 
анализе потреба за тренингом (Training Requirements Analysis - TRA).

Основна војна обука: Основна војна обука се реализира са кандидатима за 
пријем у професионалну војну службу у категорији војника, подофицира и 
официра. На основној војној обуци кандидат стиче основна знања и вјештине 
неопходне за обављање почетних формацијских дужности наведених категорија.

Каријерно усавршавање: Каријерно усавршавање подофицира и официра у 
ОСБиХ је усавршавање које директно утиче на напредак у каријери и изводи 
се у Центру за професионални развој (ЦПР) КОиД-е или у иностранству и 
за циљ има да оспособи подофицире и официре за обављање дужности са 
вишим нивоом одговорности. Ово усавршавање је услов за развој каријере.

Каријерна усавршавања официра су:

а. обука за штабне официре,
б. командно-штабни курс,
в. усавршавање на школама командно-штабног нивоа, и
г. усавршавање на школама оперативно-стратегијског нивоа
 
Каријерни облици усавршавања подофицира су:

а) Основни ниво на којем се врши оспособљавање за дужности до нивоа 
командира одјељења и подофицира у штабовима до нивоа батаљона, за које 
је предвиђен формацијски чин закључно са ОР-6.
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б) Напредни ниво на којем се врши оспособљавање за дужности подофицира 
водова, подофицира чета и штабних подофицира нивоа батаљон/бригада, за 
које је предвиђен формацијски чин закључно са ОР-8.

в) Високи ниво на којем се врши оспособљавање за дужности главних 
подофицира команди и штабних подофицира бригаде и више, за које је 
предвиђен формацијски чин ОР-9.

Функционално усавршавање је усавршавање и обука којом се стичу знања 
потребна за обављање одређене функционалне дужности, а реализује се 
на свим нивоима, те остале едукације на којима се врши оспособљавање 
одређених функционалних дужности и изводи се у Центру за професионални 
развој ЦПР КОиД-е или у иностранству.

Функционални облици усавршавања официра су:

а) Курс команданата нивоа бригаде или више (ОФ-4/ОФ-5)

б) Курс команданата јединице нивоа батаљона/сквадрона (ОФ-3/ОФ-4)

в) Курс командира јединице нивоа чете/батерије (ОФ-1 до ОФ-3)

г) Курс командира јединице нивоа вода (ОФ-1 Потпоручник/ОФ-1)

д) Остале функционалне едукације

Функционални облици усавршавања подофицира су:

а) Курс за подофицирске дужности у тиму/посади, на којем се врши 
оспособљавање за функционалне дужности командира тима/посаде, 

б) Курс за подофицирске дужности у одјељењу, на којем се врши 
оспособљавање за функционалне дужности командира одјељења,

в) Курс за подофицирске дужности у воду, на којем се врши оспособљавање 
за функционалне дужности подофицира вода,

г) Курс за подофицирске дужности у чети/батерији, на којем се врши 
оспособљавање за функционалне дужности подофицира чете/батерије,

д) Курс за подофицирске дужности у батаљону, на којем се врши 
оспособљавање за функционалне дужности главног подофицира батаљона,
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ђ) Курс за подофицирске дужности у бригади и више, на којем се врши 
оспособљавање за функционалне дужности главног подофицира бригаде и 
више.

Потпора обуци у јединици: Обука за операције пуног спектра захтијева 
блиску повезаност у области институционалне обуке са области оперативне 
обуке. Област институционалне обуке даје пуно више од обуке и едукације; ту 
се подучава и развија војна доктрина. Доктрина успоставља оквир за све што 
ОС чине. Она даје основу успостављању стандарда за извршење задатака 
и мисије. Област институционалне обуке је широк извор који постоји као 
подршка области оперативне обуке.

Управљање институционалном обуком

Сукладно Закону о обрани БиХ (Чл. 29) заповједник Заповједништва за 
потпору ОСБиХ је одговоран за утврђивање потреба за обуком Оружаних 
снага, израђивање Нацрта доктрине обуке те организирање извођења 
индивидуалне обуке.

Заповједништво за потпору ОСБиХ управља институционалном обуком 
преко својих организационих цјелина заповједништава и подређених 
заповједништава и постројби. У изналажењу рјешења и њиховој проведби, 
ослања се на капацитете ЗОиД-а као устројбене цјелине ОСБиХ одговорне за 
проведбу институционалне обуке. ЗП ОСБиХ уз помоћ ЗС ОСБиХ осигурава 
централизирану координацију и децентрализирану проведбу активности 
институционалне обуке.

Управљање институционалном обуком проводи се кроз три међусобно 
повезане фазе: планирање, проведба и вредновање. 

План потреба за институционалном обуком за војне особе

Обвеза израде Приједлога плана потреба за институционалном обуком за 
војне особе произлази из Правилника о школовању и усавршавању у МО и 
ОСБиХ. План потреба покрива период од једне године (календарска година + 
2) и надоградња је Дугорочног плана институционалне обуке.
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 План потреба, у правилу, садржи:

• циљеве, врсте и облик обуке,
• могућности реализирања,
• судионике (циљна скупина),
• извођаче (средиште за институционалну обуку са могућностима проведбе),
• одређивање приоритета,
• рокове изведби (календар догађаја обуке за наредну годину),
• финанцијска средства потребна за реализацију (неопходни кључни ресурси).
 
ЗУП на основу увида у базу података и остварене координације са 
заповједништвима и постројбама ОСБиХ сачињава „Приједлог потреба за 
институционалном обуком ОСБиХ―, а ЗОиД након извршене координације 
са ЗУП у ЗП линијом заповиједања доставља приједлог о могућностима 
реализације наведене институционалне обуке. Приједлоге достављају 
најкасније до 01.06. и исте доставити ЗШ ОСБиХ који ће у форми „Плана 
потреба―исти доставити МО БиХ најкасније до 01.07. за наредну годину 
(календарска година + 2).

Каталог институционалних курсева (КИК)

Каталог институционалних курсева омогућава свим припадницима ОСБиХ 
увид у курсеве који се проводе или се могу проводити у неком од средишта 
ЗОиД-а. КИК ОСБиХ се ажурира по потреби односно увођењем новог курса или 
престанка проведбе постојећег. ЗОиД са својим средиштима је одговоран за 
ажурирање КИК-а ОСБиХ. КИК ОСБиХ је доступан преко интерне војне мреже 
на страници ЗОиД-а. Кроз КИК, припадници ОС морају добити информације 
о предувјетима за течај, разини оспособљености коју течај подразумијева по 
завршетку, специфичностима и захтјевима течаја (циљ течаја, циљеве учења, 
циљна скупина за течај, мјесто проведбе, неопходне ресурсе, дужину трајања, 
и слично), те вредновању унутар сустава професионалног развоја припадника 
ОСБиХ. Обзиром да је сваки течај наложен од стране ЗС ОСБиХ и одобрен од 
стране ЗП ОСБиХ, ЗОиД је разина која проводи промјене КИК-а, те у истоме 
осигурава неопходне информације. 

Презентирање измјена у КИК-а је саставни дио конференције.
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Смјернице за напредно дистрибуирано учење

Систем за управљање учењем (Learning management system - LMS) налази се 
на интерној мрежи ОСБиХ и омогућава проведбу напредног дистрибуираног 
учења (Advanced distributed learning - ADL). За развој ADL садржаја користе се 
исте процедуре и поступци као за развој резидентних течајева.

ЗОиД је одговоран за одржавање LMS-а као и за развој ADL садржаја. 
ADL садржаји саставни су дио каталога могућности за образовање и обуку 
(Education and Training Opportunities Catalogue - ETOC) ОСБиХ. На Годишњој 
конференцији о институционалној обуци (ГКИО) се разматрају могућности 
примјене и унапрјеђења ADL-а.

Оперативна обука:

Оперативна обука гради се на темељима индивидуалних вјештина научених 
у средиштима за обуку ЗОиД. Вође постројби уводе нове вјештине које 
су потребне за војничке специјалности. Поред тога, војници и војникиње 
усавршавају колективне задаће које дају потпору темељним задаћама мисије 
постројбе. У постројбама, појединци и појединке се обучавају да достигну 
стандарде индивидуалних и колективних задаћа - прво са својом постројбом, 
а затим као интегрирана компонента тима комбинираних родова, која може 
судјеловати у здруженој акцији.

Саморазвој:

Саморазвој је једнако важан као и друга институционална обука. Он омогућава 
појединицима/ појединкама да прошире своја знања и искуства и да допуне 
обуку у областима институционалне и оперативне обуке. Саморазвој може 
побољшати вјештине потребне за тренутну позицију или помоћи у припреми 
појединих особа за будуће позиције. То може значити разлику између успјеха 
и неуспјеха.

130



Особље МО и ОСБиХ који су прошли родне обуке

Родне обуке је прошао кључни персонал МО БиХ тј. руководиоци ОЈ МО БиХ 
те скоро сви државни службеници и дио запосленика. 

До 2020. године у МО и ОСБиХ тренутно се налази 15 инструктора/ица (6М и 9Ж):

• 6 инструктора обуку завршило у RACVIAC-у
• 5 инструктора обуку завршило у PSOTC/NCGM
• 4 инструктора обуку завршило у ЦМО174

МО БиХ – 1 (Ж), ЗШОСБиХ – 2 (М), ОК ОСБиХ – 5 (2М, 3Ж), КП ОСБиХ– 7 (2М, 5Ж)

Обука је извођена у ЗШОСБиХ и на нижим нивоима унифициране на свим 
ниоима и јединицама. Овде се ради о обуци која је реализована мимо 
годишњег плана обуке и обука за које постоје планови. 

PSOTC175 сваке године изводи НАТО акредитовани Курс о родној 
равноправности у ОПМ (Utility of Gender in PSO). Циљ курса је пружити 
полазницима разумијевање родне перспективе у сигурносном сектору и 
операцијама подршке миру, као и превенцији сексуалног насиља у сукобу. 
Трајање курса: 1 седмица, 32 наставна часа. 

174 Овом броју треба додати још двије особе које су завршиле GToT у Скопљу и придружиле се 
мрежи инструктора у јуну 2020. године.

175 Све информације везане за курсеве који се изводе у PSOTC-у и начин аплицирања доступни 
су на: www.psotc.org 

У марту 2022. године завршен је процес рада на приручнику „Род и родна 
питања“ који је прије свега намијењен инструкторима/кама у систему одбране 
да би се стандардизовали садржаји и структурирала предавања о родној 
перспективи. Приручник је сачинила група инструктора/ки са искуством 
рада у систему. Садржај је богат и детаљан, а укључује информације о 
међународном нормативном оквиру, релевантном законском оквиру у БиХ, 
као и примјере предавања и слајдова које инструктори/ке могу користити.

ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ:
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Курсеви који се изводе у PSOTC су акредитовани од стране НАТО, УН и 
Универзитета у Сарајеву. Постојећи садржаји везани за имплементацију 
родне равноправности на курсевима у PSOTC испуњавају захтјеване норме и 
стандарде по основу акредитације. 

На све курсеве које се изводе у PSOTC, земљама региона се шаље позивно 
писмо у којем се љубазно позивају да именују представнике/це својих 
Оружаних снага или Министарства обране како би искористили предност 
и пријавили се за курс. Трошкови курса за једног студента/кињу из земаља 
региона су субвенционирани кроз PSOTC. То укључује: путне трошкове до/из 
Сарајева, накнаду за течај, локални пријевоз, трошкове смјештаја и оброка. 
Дневнице остају у надлежности тијела које шаље.

У периоду 2019-2021. година на курсевима у PSOTC је учествовало 15 
полазника (10 мушкараца и 5 жена) из земаља региона и то 12 из Сјеверне 
Македоније, 2 из Црне Горе и 1 из Србије.

У складу са Динамичким планом Фаза II, 2021. године је за припаднике 
батаљонске групе лаке пјешадије и инструкторе из КОиД одржан је 
Орјентацијски курс: Људска сигурност у сарадњи са Амбасадом Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске у БиХ.

Обуке у 
PSOTC

У центру Мобилни  
тренинг тим

Предупутна 
обука (PDT) Укупно:

М Ж M Ж M Ж M Ж

2019 333 96 167 18 88 10 588 124

2020 13 6 / / 71 4 84 10

2021 192 38 32 12 21 0 245 50

Укупно: 538 140 199 30 180 14 917 184

132



5.6. Исходи Родне Анализе ОСБиХ за фокусом на 
војно образовање и обуке

Планиране активности и рокови извршења наведени у Динамичком плану III:

Родна анализа ОСБиХ (Gender Audit) која је проведена 2019. године је 
анализирала све програме обуке и едукације који се изводе у ОСБиХ и 
предложила конкретне мјере за интегрисање родне перспективе у наставне 
програме. Препоруке Родне анализе ОСБиХ су преточене у Динамички 
план, чија је трећа фаза примјене завршена у октобру 2021. године. За 
имплементацију препорука био је задужен И Тим за интегрисање родне 
равнорправности у обуку и војне вјежбе, којег предводи Ген Мај Јеркић, 
Замјеник Начелника ЗШОСБиХ за Операције. 

Препоруке се односе на интегрисање родне перспективе у формалну војну 
едукацију и обуку, специјалистичку обуку, те потребу за успостављањем 
интерне менторске мреже ОСБиХ.

 ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ: 
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Бр. АКТИВНОСТ РОК

05. Теме из PSOTC Курса о родној равноправности 
у операцијама подршке миру интегрисати у 
предупутну обуку

31.03.2022.године

06. Обезбиједити континуирано образовање и 
цертификацију инструктора за родна питања до 
нивоа јединица и команди ранга бригаде о питањима 
родне равноправности

Сталан задатак

14. Обезбиједити структурисану континуирану обуку 
за све Контакт особе за родна питања

31.03.2022. године

17. Обезбиједити образовање и обуку психолога 
ОСБиХ, као и других особа одређених за рад с 
могућим жртвама сексуалног узнемиравања или 
злостављања у ОСБиХ

Прву обуку реализирати 
до 31.12.2021. године 
Сталан задатак

18. Наставити структурисано образовање свих 
инспектора у ГИ и систему инспектора у ОСБиХ о 
питањима равноправности сполова, превенције 
дискриминације и сексуалног узнемиравања или 
злостављања у ОСБиХ

Најмање једанпут 
годишње - Сталан 
задатак

20. Успостављати механизме менторства између 
млађих и старијих припадница ОСБиХ како би 
имале могућност размјене искустава, међусобне 
комуникације и евентуално комуникације с 
командним кадром

Догађаје обуке 
организирати најмање 
једанпут годишње 
на нивоу команди и 
јединица ранга бригаде 
и више

21. Питања правилног разумијевања маскулинитета и 
равноправности сполова уградити у програме обуке 
како би се афирмисале позитивне вриједности истог 
те спјечио било какав облик дискриминације

Сталан задатак

25. ОСБиХ ће самостално и/или у сарадњи с 
државним институцијама, партнерским земљама 
и организацијама наставити организовати, 
развијати и изводити обуку припадника ОСБиХ по 
питањима родне равноправности, као и обуку и 
цертификацију инструктора/ки из области родне 
равноправности

Сталан задатак

26. Извршити предложену доградњу садржаја из 
перспективе равноправности сполова за потребе 
допуне програма и планова обуке, као и друге 
документације која се односи на обуку и вјежбе у 
ОСБиХ

31.03.2022. године
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5.7. Процеси и планови за едукацију  
едукатора и едукаторки о родној перспективи

Обука кандидата за војника, подофицира и официра реализује се од Центра 
за основну обуку до ЦПР, а врши се и у самим јединицама гдје се завршава 
специјалистичка обука. Детаље планова обуке и уврштених тема надлежност Ј-3.

Када се ради о курсевима GToT или сличним ван БиХ на основу позивних 
писама, услова, приједлога јединица врши се селекција у ЗШ и предлаже 
ка МО и зависи од заступљености инструктора по јединицама, спола, чина 
и слично.176

5.7.1. Улога цертификованих  
родних инструктора и инструкторки

Родни инструктори/ке имају кључну улогу у подизању свјести о родној 
равноправности у Министарству одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ јер 
примјеном различитих методологија дају допринос у креирању наставних 
садржаја те у извођењу обуке за потребе одбрамбеног система БиХ, али и 
шире.

Унутар одбрамбеног система родни инструктори/ке су ангажирани у извођењу 
обука у центрима за обуку ОСБиХ, као и на другим локацијама зависно од 
концепта обуке али и од врсте обуке и структуре полазника. На националном 
нивоу изводе обуке на теме садржане у плановима обуке (Главни план обуке 
ОСБиХ и Главни план обуке Команди и Јединица ОСБиХ), те плановима и 
програма Инструкција курсева у које су укључене и теме из области родне 
равноправности. Најзначајнији допринос дају кроз ангажман у PSOTC-u.

Теме из области родне равноправности укључене и у основну војну обуку 
кандидата за пријем у војну службу, као и припадника који се упућују у 
мировне мисије.

176 На основу позивних писама организатора овог вида едукације те захтјеваних услова у 
вези профила кандидата/киња који се могу упутити на обуку, од јединица ОСБиХ приупљају 
се приједлози кандидата/киња и по истим ЗШ врши селекцију, те их предлаже МО БиХ на 
номинирање/селекцију и упућивање на обуку. 
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Њихов рад се евалуира кроз анализу евалуацијских образаца које 
попуњавају полазници обука, а исти је стандардизиран и чини саставни 
дио Приручника о роду и родним питањима. Евалуација њиховог рада 
мјерљива је кроз ставове полазника о разумијевању обрађених садржаја 
на теме из области родне равноправности. Фрекфентност у извођењу 
обука кроз институционалну обуку на годишњем нивоу креће се до 39 
курсева односно до 90 наставних сати, сходно плановима обуке. 

Родни инструктори/ке имају кључну улогу у континуираном подизању 
свијести о родној равноправности у Министарству одбране БиХ и Оружаним 
снагама БиХ. Поред планирања и извођења тематских садржаја на 
обукама, родни инструктори бивају ангажирани у различитим пројектима 
локалног, регионалног и међународног карактера дајући значајан стручни 
и едукативни допринос. 

ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ: 

МО и ОСБиХ су затражиле логистичку подршку UNDP SEESAC тима за 
извођење обуке из родне перспективе за командни кадар. Обука је 
планирана у другој половини 2022. године, а има за циљ да се сензитивишу 
носиоци високих чинова у ОС тако што ће се упознати са концептом 
интеграције родне перспективе и правним основама родне равноправности 
и забране дискриминације. Програм обуке су осмислили и спровешће је 
родни инструктори и инструкторке из система одбране БиХ.

Тим за израду свеобухватне родне анализе у ОСБиХ покренуо је иницијативу 
за формирање базе Тренера родне равноправности МОБиХ и ОСБиХ с 
циљем редовног ажурирања листа Тренера родне равноправности МОБиХ 
и ОСБиХ која би била доступна ОСБиХ ради планирања будуће обуке, 
односно благовременог ангажовања у процесима едукације и занављања 
цертификованих тренера за родну равноправност у ОСБиХ.
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5.8. Кључни актери за интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуке

Иако на државном нивоу није рађена анализа која би експлицитно 
приказала кључне актере релевантне за интеграцију родне перспецтиве 
у војно образовање и обуку, искуствено се ипак издвајају неке владине и 
невладине организације које у стручном и материјалном сегмент могу дати 
значајан доринос. Па тако од међународних институција и организација 
бивају препознати Амбасада Краљевине Норвешке, Амбасада Уједињеног 
краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске у БиХ, НАТО штаб у Сарајеву, 
OЕБС (OSCE) – Организација за европску безбедност и сарадњу (Organization 
for Security and Cooperation in) и UNDP кроз значајну подршку извођењу 
обуке и опремању / осавремењавању локација на којим се изводи обука, те 
осигурању услова живота и рада али и спремности за осигурање експертне 
помоћи у дијелу планирања и извођења обука и израде различитих студија 
и других материјала.

У кључне актере спада и дио академске заједнице тј. Универзитети који могу 
бити од користи у едукативним, истраживачким и научним пројектима, те 
невладине организације које дјелују у БиХ попут научних и истраживачких 
центара који могу дати допринос у изради студија и других материјала.
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6. ЦРНА ГОРА  
– ПРЕГЛЕД 
ПОЛАЗНОГ  
СТАЊА
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6.1. Нормативни оквир

Правни и институционални оквир политика родне равноправности и 
једнаких могућности у Црној Гори представља основу за остваривање 
родне равноправности. Родну равноправност промовишу и штите Устав 
Црне Горе, јавне политике и стратегије које дефинишу правце дјеловања, 
приоритете и обавезе органа јавне власти и институција установљене 
са циљем да прате, промовишу и унапређују равноправно учешће жена 
и мушкараца у свим сферама јавног и политичког живота, као и читав 
низ законских и других прописа. Држава Црна Гора се, након обнове 
независности и преузимања одговорности за међународне односе, 
обавезала на поштовање принципа међународног права и обавеза о 
сукцесији. Сви механизми неопходни за дјелотворно провођење политике 
родне равноправности и једнаких могућности морају бити усклађени са 
међународноправним оквиром који се односи на родну равноправност и 
забрану родно засноване дискриминације.

Преглед међународних обавеза Црне Горе у области родне равноправности 
и заштите од дискриминације по основу пола, родног идентитета, промјене 
пола, сексуалне оријентације и/или интерсексуалних карактеристика 
обухвата низ националних и међународних аката. Међународни правни 
оквир обухвата сљедеће:177 Конвенцију о елиминацији свих облика 
дискриминације жена - CEDAW (1979), Конвенцију Савјета Европе о 
спрјечавању и борби против насиља над женама и насиља у породици - 
Истанбулску конвенцију (2011), Пекиншку декларацију и Платформу за 
акцију (1995), Резолуција Савјета безбједности Уједињених нација 1325 
– ‘’Жене, мир и безбједност’’ (2000), Повељу о основним слободама 
у Европској унији ( 2007), Мапу пута Европске комисије за једнакост 
жена и мушкараца, Стратегију ЕУ за родну равноправност 2021-2025, 

177 У тексту се помињу само међународноправни документи који су директно везани за родну 
равноправност и права жена, као и права родно другачије одређених особа. Црна Гора 
је кроз прихватање обавеза која проистичу из сукцесије прихватила и низ других важних 
докумената као што је Универзална декларација о људским правима (1948) Међународни пакт 
о грађанским и политичким правима (1996), који такође укључују одредбе о равноправности 
жена и мушкараца, као и читав низ других докумената који су релеватни, али за потребе ове 
студије није неопходно да се детаљно набрајају.
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Европски пакт за равноправност полова 2011-2020, Европску повељу 
о родној равноправности на локалном нивоу (2006), Резолуцију 
Европског парламента о правима интерполних особа (2018), Резолуцију 
Парламентарне скупштине Савјета Европе 2191 о промоцији људских 
права и елиминацији дискриминације према интерполним особама (2017). У 
међународноправни оквир спада и Резолуција Парламентарне скупштине 
Савјета Европе 2048 (2015): Дискриминација транс особа у Европи, као и 
LGBTI Стратегија Европске уније 2020-2024178. Напосљетку, бројне друге 
међународне регулативе директно или индиректно регулишу област 
родне равноправности попут докумената и препорука Међународне 
организације рада, ОЕБС-а и др. 

Црна Гора је посвећена остварењу Агенде 2030 (Циљеви одрживог 
развоја УН до 2030. године), што подразумијева и допринос остварењу 
циља бр.5 који се односи на родну равноправност, односно оснажење свих 
жена и дјевојака, као и циља бр. 16 који се односи на приступ правди и 
промовирање мирољубивих и одрживих друштава, те изградњу ефикасних, 
одговорних и укључивих институција на свим нивоима.

Дакле, ратификацијом бројних међународних уговора и конвенција, држава 
се обавезала да ће спроводити међународне стандарде у овој области и 
радити на побољшању услова за равноправно учешће мушкараца, жена 
и особа другачијег полног и родног идентитета у свим сферама живота. 
Процес приступања Европској унији, као и кораци који се предузимају ка 
постизању Циљева одрживог развоја, додатно су оснажили ове политике. 
У наставку текста се наводе кључне политике и закони који се односе на 
родну равноправност уопште, а потом и нормативи оквир који се односи 
на родну равноправност у систему одбране Црне Горе, као и нормативни 
оквир који регулише образовање и обуку у систему одбране. 

178 LGBTI – енг. Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex, односно особе лезбијске, геј, 
бисексуалне, транс и интерсекс оријентације.
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6.1.1. Јавне политике и општа нормативна акта  
која регулишу родну равноправност

Црна Гора је успоставила свеобухватан законодавни оквир за спровођење 
родне равноправности и створила основ за промоцију и заштиту женских 
људских права и људских права особа другачијих полних и родних 
идентитета.

У оквиру јавних политика, односно стратешких планских докумената, 
питање родне равноправности је регулисано усвајањем Устава, 
доношењем Националне стратегије родне равноправности 2021–2025 
и низом стратешких докумената и акционих планова, као и низа закона 
од којих је најважније напоменути Закон о родној равноправности, Закон 
о забрани дискриминације, Закон о забрани дискриминације лица са 
инвалидитетом179, као и Закон о раду. 

Устав Црне Горе180 забрањује сваку непосредну или посредну 
дискриминацију по било ком основу и прописује да се неће сматрати 
дискриминацијом увођење посебних прописа и мјера које су усмјерене 
на стварање услова за остваривање националне, родне и укупне 
равноправности и заштите особа које су по било којој основи у неједнаком 
положају (члан 8). Прописано је да држава јамчи равноправност жена и 
мушкарца и развија политику једнаких могућности (члан 18). Такође, Устав 
прописује забрану изазивања или подстицања мржње по било ком основу 
(члан 7). Надаље, Уставом је прописано да Црна Гора јамчи и штити права и 
слободе (члан 6), да су сви пре законом једнаки, без обзира на било какву 
посебност или лично својство (члан 17), да свако има право на једнаку 
заштиту својих права и слобода (члан 19).

179 Овај закон је важно напоменути јер у члановима 2 и 19 помиње дискриминацију на 
основу родне припадности, односно забрањује тзв. интерсекционалну дискриминацију 
гдје се особа дискриминише на основу више карактеристика, односно личних својстава. 
О интерсекционалној дискриминацији видјети Регионални приручник о спречавању и 
реаговању на родно засновану дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање у 
министарствима одбране и оружаним снагама земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, 
Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

180 “Службени лист Црне Горе”, бр. 1/2007 и 38/2013 - Амандмани I-VI
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Национална стратегија родне равноправности 2021-2025 је стратешки 
документ којим се успоставља оквир за постизање родне равноправности 
у Црној Гори. Национална стратегија родне равноправности 2021 -2025. 
усклађена је са кровним стратешким документима Црне Горе, обавезама 
које би држава тебало да испуни у процесу преговора за чланство у ЕУ, као 
и са Циљевима одрживог развоја.181 

Црна Гора је 2017. Године усвојила трећи План активности за постизање 
родне равноправности у Црној Гори (ПАПРР) за период 2017-2021. ПАПРР 
је развојни документ за имплементацију политике родне равноправности, 
којим је дефинисано седам стратешких циљева. Један од циљева који 
је посебно важно поменути односи се на увођење родно осјетљивог 
образовања на свим нивоима образовања.182

Министарство одбране и Војска Црне Горе препознати су у подручју 
дјеловања на родну равноправност у процесу одлучивања у политичком 
и јавном животу, а у оквиру стратешког циља: равноправно учешће жена и 
мушкараца на свим нивоима одлучивања, везаним за остваривање циља: 
имплементација РСБУН 1325 - Жене, мир и безбједност. 

У Црној Гори спроводи се други Акциони план за примјену РСБУН 1325 
за период 2019-2022. са Програмом провођења 2019-2020, који је Влада 
Црне Горе усвојила у септембру 2019. године. Њему је претходио Акциони 
план за период 2017-2018, чије је усвајање у фебруару 2017. године било 
значајно не само за Црну Гору као државу чланицу УН-а, већ и с аспекта 

181 Слично је и са Стратегијом за социјалну инклузију Рома и Египћана, као и Акционим планом за 
заштиту од дискриминације особа са инвалидитетом, гдје се кроз раније поменуте Оперативне 
циљеве жене и особе другачијих полних и родних идентитета препознају као посебна 
категорија у оквиру циљних група. Обје стратегије су усмјерене на равноправније учешће 
особа у свим подручјима јавног, политичког и економског живота, па се самим тим односе и на 
сектор одбране.

182 Седам стратешких циљева укључује: 
1.Успостављање друштва једнаких могућности и елиминисање свих облика дискриминације по 
основу пола и рода.
2.Увођење родно осјетљивог образовања на свим нивоима образовања
3.Повећати запосленост жена и уклонити све облике дискриминације жена на тржишту рада
4.Унаприједити доступну родно осјетљиву здравствену заштиту.
5.Сузбити све облике родно заснованог насиља, насиља над женама и насиља у породици, те 
унаприједити положај и заштиту права жртава свих облика родно заснованог насиља.
6.Сузбијати родне стереотипе и увести политику родне равноправности у медије, културу и спорт
7.Равноправно учешће жена и мушкараца на свим нивоима одлучивања.
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чланства Црне Горе у НАТО-у и у контексту преговора о приступању 
Европској унији, посебно везано за поглавље 31 – Вањска, сигурносна и 
одбрамбена политика. 

Праћење спровођења Акционог плана за примјену РСБУН 1325 за период 
2019-2022 врше Министарство одбране Црне Горе и Међуресорска радна 
група, коју чине представници/це Скупштине Црне Горе кроз Одбор за 
родну равноправност, као и представници/це Генералног Секретаријата 
Владе Црне Горе, Министарства вањских послова, Министарства просвјете, 
Министарства културе, Министарства финансија, Министарства за људска 
и мањинска права, Министарства правде, Министарства здравља, 
Министарства рада и социјалног старања, Министарства унутрашњих 
послова, Управе за кадрове, Заједнице општина Црне Горе, Управе царина, 
Управе полиције, Националне канцеларије за борбу против трговине 
људима, Полицијске академије и Министарства одбране. Међуресорска 
радна група надлежна је да предлаже, прати и извјештава о провођењу 
активности.

Закон о родној равноправности183 је донијет годину дана након проглашења 
независности Црне Горе, неколико мјесеци након парафирања Споразума 
о стабилизацији и придруживању ЕУ и непосредно прије усвајања Устава 
независне Црне Горе. Уставни основ за доношење Закона о родној 
равноправности је садржан у члану 12 тач. 3 и 4 и члану 15 тада важећег 
Устава Републике Црне Горе, којима је било прописано да се законом, 
у складу са Уставом, уређују начини остваривања права и слобода. 
Наводи се да су грађани/ке слободни/е и једнаки/е, без обзира на било 
какву посебност или лично својство и да су сви/е пред законом једнаки/е. 
Доношењем новог Устава Црне Горе184 дат је још јачи основ за увођење 
и уређивање родне равноправности, као и механизама за постизање 
родне равноправности. С тим у вези је и уставно начело забране сваке 
непосредне или посредне дискриминације по било којем основу. 

183 "Службени лист Републике Црне Горе ", бр. 46/07 и "Службени лист ЦГ ", бр. 73/2010, 40/2011 и 
35/2015

184 Нови Устав је усвојила Уставотворна скупштина Републике Црне Горе, на трећој сједници 
другог редовног засиједања у 2007. години, дана 19. октобра 2007. године, а проглашен је 22. 
октобра 2007. године
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Циљ доношења Закона о родној равноправности закона није само 
елиминација дискриминације жена, већ стварање једнаких могућности за 
жене и мушкарце у свим областима живота, на чему инсистирају савремена 
међународноправна документа, као и међународно прихваћена пракса.

Закон је подијељен у пет цјелина, које покривају циљ и дефиниције, обавезе 
државних органа, укључујући националне механизме, који су одговорни за 
промовисање родне равноправности. Посебно поглавље дефинише улогу 
и методе рада запосленог/е у националном механизму који/а ће се бавити 
појединачним жалбама. Коначно, постоји поглавље о казненим одредбама 
и прелазним и завршним одредбама. Законом о родној равноправности је 
први пут у законодавству Црне Горе промовисана родна равноправност 
као једна од основних вриједности правног система и утврђена изричита 
забрана дискриминације по основу пола. За спровођење овог закона 
надлежно је Министарство за људска и мањинска права.

Закон о забрани дискриминације185 прописује посебне мјере које су 
усмјерене на стварање услова за остваривање националне, родне и укупне 
равноправности и заштите особа које су по било ком основу у неједнаком 
положају. Мјере могу доносити, односно уводити и спроводити у оквиру 
својих надлежности и овлашћења државни органи, органи државне управе, 
органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друга правна лица 
која врше јавна овлашћења, као и друга правна и физичка лица.

Закон о забрани дискриминације лица са инвалидитетом186 је прецизно 
дефинисао дискриминацију, непосредну и посредну, као и сегрегацију, 
узнемиравање, мобинг, заштиту од виктимизације, те посебне облике 
дискриминације. Такође, као институционални механизам за превенцију и 
заштиту дискриминације одређен је Заштитник људских права и слобода. 

Законом о раду187 забрањује се непосредна или посредна дискриминација 
лица која траже запослење, као и запослених, с обзиорм на пол, рођење, 

185 “Службени лист Црне Горе” бр. 046/10, 040/11, 018/14 и о42/17 (ЗЗД Црне Горе)

186 "Службени лист Црне Горе " бр. 35/2015 и 44/2015 -испр.

187 “Службени лист Црне Горе” бр 49/08 и 26/09
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језик, расу, вјеру, боју коже, старост, трудноћу, здраствено стање, 
инвалидитет, националност, брачни статус, породичне обавезе, сексуално 
опредјељење, политичко или друго увјерење, социјално поријекло, 
имовно стање, чланство у политичким и синдикалним организацијама или 
неко друго лично својство (члан 5).

6.1.2. Нормативна акта која регулишу родну равноправност 
у сектору одбране

Нормативни оквир који се примјењује на војно образовање и обуке ослања 
се на сљедећа стратешка и законска документа:

1. Стратегију одбране Црне Горе188,
2. Стратегијски преглед одбране Црне Горе189,
3. Дугорочни план развоја одбране (ДПРО) 2019-2028190,
4. Стратегију управљања људским ресурсима у  

Министарству одбране и Војсци Црне Горе,
5. Закон о Војсци Црне Горе191 и подзаконске акте који регулишу област 

усавршавања лица у служби у Војсци Црне Горе. 

Стратегијом одбране Црне Горе дефинисана је визија развоја Војске 
Црне Горе као професионалне, ефикасне, финансијски одрживе, 
интероперабилне и модерно опремљене Војске, која ће бити оспособљена 
за испуњење мисија и задатака, како на унутрашњем, тако и на пољном 
плану. Оспособљавање Војске, у димензији људских ресурса, реализује 
се кроз континуирано усавршавање и обуку њених припадника, ради 
праћења и достизања савремених стандарда професионалности и 
интероперабилности. Оспособљеност људских ресурса значајно ће се 
унаприједити кроз механизме међународне сарадње, стварајући услове 
за заједничке активности и дјеловање.

188 Преузето са: www.gov.me/dokumenta/08cb12b5-395e-4047-a1cd-ff884683b9e3

189 Преузето са: www.gov.me/dokumenta/70540913-cb57-47a3-a4fa-efce3456ecc2

190 Преузето са: www.gov.me/dokumenta/19190b9e-dd26-4c76-b99b-34e41bb38c2e

191 Доступно на: /www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-vojsci-crne-gore.html
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У Стратегијском прегледу одбране (СПО) су дате смјернице за професионални 
развој кадра који се заснива на континуираном усавршавању и усмјеравању 
индивидуалног каријерног развоја, у складу са принципима мериторности 
и једнаких могућности. Образовање, усавршавање и обука кадра врши се 
плански, ради одржавања способности за успјешно вршење постојећих 
и наредних дужности, у складу са потребама службе, појединачним 
резултатима рада и професионалним компетенцијама.

Образовање и усавршавање кадра врши се у складу са потребама службе 
по принципу „образовање/усавршавање-наредна дужност“. Предност за 
образовање и усавршавање имаће официри који се планирају на лидерске 
дужности, а који ће се упућивати на усавршавања командно-штабног и 
оперативно-стратегијског нивоа. Овим документом дефинисано је и да ће 
се пружати стална подршка женама да се усавршавају и развијају своје 
каријере и обезбиједиће им се отвореност и доступност свих, па и водећих 
позиција.

Поред Закона о Војсци Црне Горе и у Дугорочном плану развоја одбране 
дефинисано је да се прибављање официрског кадра врши: 

• пријемом лица у службу у Војсци, након завршетка војне академије;
• пријемом лица у службу у Војсци из грађанства, са завршеним високим 

образовањем;
• стипендирањем на факултетима у Црној Гори и иностранству;
• произвођењем из категорије војника по уговору, подофицира и цивилних 

лица, са завршеним високим образовањем;
• пријемом државних службеника у службу у Војсци.

Чланом 5 Закона о Војсци Црне Горе прописано је да су лица у служби 
у Војсци професионална војна лица и цивилна лица у служби у Војсци.192 
Пријем у службу у Војсци може се вршити пријемом лица у службу у Војсци 
Црне Горе из грађанства, и пријемом државних службеника запослених у 
Министарству одбране. Када је ријеч о пријему цивилних лица у службу у 

192 У Војсци Црне Горе постоје сљедеће категорије запослених особа: официри, подофицири, 
војници по уговору и цивилна лица. Лица запослена у МО су државни службеници и 
намјештеници.
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Војсци, критеријуми се разлику у односу на пријем професионалних војних 
лица, и огледају се у чињеници да они који се примају у службу у Војсци не 
пролазе физичку провјеру. Када је ријеч о родној перспективи, сви јавни и 
интерни огласи подлијежу родно-сензитивном језику, а услови за пријем 
мушкараца и жена су истовјетни (осим у случају пријема професионалних 
војних лица – када је физичка норма коју жене морају да задовоље нижа 
у односу на ону коју морају испунити мушкарци). Такође, саставни дио 
методологија за спровођење интерних и јавних огласа је и афирмативна 
акција која се огледа у томе да уколико два кандидата имају исти резултат, 
предност се даје кандидату мање заступљеног пола. 

Прибављање подофицирског кадра врши се доминантно произвођењем 
из категорије војника по уговору, а изузетно пријемом лица из грађанства, 
путем јавног оглашавања. Док се прибављање војничког кадра врши 
кроз избор лица за пријем у службу у Војсци по уговору путем јавног 
оглашавања и из редова лица која су служила добровољни војни рок. 

ДПРО наводи потребу активне промоције војне професије са циљем њеног 
приближавања млађој женској популацији. Промоција се врши се у циљу 
систематичног и свеобухватног начина развијања и подизања свијести 
код ове циљне групе у погледу њиховог информисања о могућностима 
и бенефитима које Министарство и Војска константно пружају, како би се 
обезбиједило привлачење недостајуће структуре кадра.

У Дугорочном плану развоја одбране 2019-2028, у дијелу који се односи на 
прибављање кадра наведено је да доступност дефицитарних кадрова може 
бити изазов у будућем периоду, па је из тог разлога неопходно анализирати и 
пратити динамику демографских, економских и социјалних кретања. Даље 
се наводи да ће се кроз квалитетне и савремене механизме промоције свих 
предности војне професије, посебно међу млађом популацијом, наставити 
са привлачењем и обезбјеђењем недостајућег кадра. Такође, селекција 
и избор кадра за попуну формацијских/радних мјеста вршиће се у складу 
са принципима једнаке доступности, мериторности, транспарентности 
и интегритета. Механизми за селекцију кандидата континуирано ће се 
унапрјеђивати.

148



Стратегијским прегледом одбране Црне Горе у даљем тексту дефинисано 
је да ефекти демографских кретања појачавају већ постојећу конкуренцију 
за квалификованом радном снагом, па је рана идентификација недостатака 
кадра у критичним областима, као што су информационе технологије, 
техничко-технолошке и медицинске области, неопходна, посебно у 
циљу развијања правовремених мјера за њихово обезбјеђивање. Тако 
се дефинише да ће се, у складу са анализама демографских трендова 
који утичу на доступност потребних кадрова, континуирано развијати 
промотивни механизми за њихово привлачење и јачање позиције 
Министарства и Војске као конкурентних послодавца. Промовисање 
војног позива треба да се прилагоди новим трендовима и да прати нове 
приступе у овој области.

У Стратегији управљања људским ресурсима у Министарству и Војсци, 
у оквиру Политике прибављања и запошљавања најкомпетентнијих 
кандидата, наведене су препоруке да ће се привлачење најбољих кандидата 
остваривати кроз квалитетно информисање и промовисање Министарства, 
односно Војске, као примамљивог послодавца, чиме ће се утицати на 
поспјешивање позитивне перцепције и бољег разумијевања војног позива 
и свих његових предности. Афирмација Војске, као организације у којој 
запослени могу градити успјешну каријеру кроз стално инвестирање у 
њихово стручно усавршавање, развој и напредовање, како би максимално 
остварили свој професионални потенцијал, један је од кључних елемената 
за привлачење и задржавање квалитетних кадрова. 

Овај документ дефинише да ће се планирање усавршавања кадра вршити 
у складу са потребама службе као и пројекцијама појединачног каријерног 
развоја. Услов за упућивање на усавршавање командно-штабног или 
оперативно стратегијског нивоа су критеријуми дужности на коју се лице 
планира, односно на коју ће бити постављено. Систем каријерног вођења 
полази првенствено од потреба службе и обухвата јасне и транспарентне 
путање каријерног развоја запослених, које имају за циљ достизање 
жељене професионалне структуре. Критеријуми овог система се односе 
на идентификовање потенцијала и способности запослених, резултата 
рада, процјене њиховог професионалног развоја, упознавања са свим 
могућностима каријерног развоја и његово праћење. Усавршавање 
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професионалног кадра за командне позиције вршиће се на иностраним 
војно-образовним институцијама, а за потребе управљања политикама и 
програмима на факултетима у Црној Гори. Унапрјеђењу знања енглеског 
језика и даље ће се посвећивати посебна пажња, а све у циљу проширивања 
базе професионалног војног кадра који познаје енглески језик по НАТО 
стандарду „СТАНАГ 6001”.

У поменутој Стратегији даље се наводи да ће се у циљу стварања 
услова за равноправно напредовање жена у Војсци и повећања броја 
жена на командним дужностима, обезбиједити већа доступност свих 
видова усавршавања и додатних обука, које су предуслов за успјешан 
професионални и каријерни развој.

У Стратегији управљања људским ресурсима у МО и ВЦГ утврђена је 
Политика образовања усавршавања и обуке, чија је основа развој људских 
ресурса, кроз планско оспособљавање, усмјеравање и усклађивање 
знања, способности и вјештина запослених са актуелним и будућим 
захтјевима Министарства одбране и Војске. 

План усавршавања лица у служби у Војсци Црне Горе доноси се почетком 
сваке године за текућу годину у складу са реалним и пројектованим 
потребама службе. Структура Плана је утврђена на основу процеса 
предвиђених Методологијом за израду планова управљања људским 
ресурсима која има за циљ обезбјеђење примјене једнаких стандарда и 
процедура припреме, израде и праћења реализације планова.

Активна промоција војне професије, између осталог, са циљем њеног 
приближавања млађој женској популацији, се врши кроз следеће активности:

- Медијске и друге промоције Министарства одбране и Војске Црне Горе, са 
посебним освртом на активности, мисије и усавршавања на које се упућују 
припаднице Војске. Наведено је потпомогнуто редовним ажурирањем 
линка ,,Жене у систему одбране''.193

193 Доступно на на званичној интернет страници МО Црне Горе
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НЕКИ ОД ПРИМЈЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ СУ: 

• учешће официрки Војске Црне Горе на обуци о заговарању родне 
равноправности; обуци за комуникационе вјештине официрки Војске Црне 
Горе; 

• Креирање посебног банера „Жене у Војсци Црне Горе“, те креирање и 
дистрибуција памфлета о женама у Војсци Црне Горе;

• реализација пројеката: „Грађански сат“, Сајмови по општинама, „Буди дио 
нас“ – која за примарни циљ има промоцију војног позива и Војске. На 
свим наведени активностима, представљено је више пунктова од којих је 
један увијек посвећен женама у систему. Приликом реализације пројекта 
„Грађанског сата“, који је подразумијевао форму разговора са грађанима, 
једна од предметних тема, којима се посвећивала значајна пажња, увијек 
се односила на жене у Војсци;

• реализација пројекта „Љетњи војни камп“ – одвија се у више фаза. Прва 
фаза, која је уједно и промотивног карактера, односи се на обиласке 
средњих школа на теротирији Црне Горе, гдје истовремено покушавамо 
младим људима приближити значај војне професије и пројекат „Љетњи 
војни камп“. У наведеној промоцији увијек учествују официр и официрка 
заједно. Такође, приликом селекције учесника „Љетњег војног кампа“, води 
се рачуна о родној заступљености лица оба пола, а сам пројекат и његово 
двонедјељно трајање, укључују ангажовање официрки, подофицирки 
и војникиња Војске Црне Горе. Полазници кампа имају прилику да се 
упознају и са радом жена у систему одбране;

• образовање кадеткиња на војним академијама – приликом промоције 
увијек се води рачуна о истицању могућности за жене да се образују 
на војним академијама, те на чињеницу да ће се у процесу селекције, у 
случају једнаких бодова на ранг листи, предност дати кандидату мање 
заступљеног пола (жени).bodova na rang listi, prednost dati kandidatu manje 
zastupljenog pola (ženi).

151



Током 2019. године, 13 припадница Министарства одбране и Војске Црне 
Горе су учествовале на следећим активностима у иностранству: Регионална 
ПР Конференција у организацији МО Републике Србије и амбасаде Велике 
Британије у Београду, онлајн курс управљања потенцијалима људским 
ресурсима у организацији САД, курс „Управљању одбраном у ширем 
контексту“ у Шривенхему, Велика Британија, радионицу „Род и сигурност“ 
у Сарајеву, БиХ, семинар о предузетништву младих за Црну Гору, курс 
енглеског језика у Квебеку, Канада, НАТО курс за правне савјетнике/це у 
Оберамергау (Савезна Република Њемачка), обуку по питању складишта 
муниције и рада у лабораторији за контролу стабилности барута у Аустрији, 
семинар „Оружане снаге у демократији“ у Берлину, „Оријентациони 
курс“ у Холандији, док је 39 припадница Министарства одбране и Војске 
Црне Горе похађало различите видове усавршавања у земљи: стручно-
специјалистичку обуку, радионицу „Стандарди јавног консултовања“, обуку 
„Истраживање тржишта планирања јавних набавки“, обуку „Планирање и 
обављање појединачне ревизије“, обуку о подизању свијести запослених 
о сајбер пријетњама, обука „Интегритет у јавној управи и спровођење 
планова интегритета“, курсеве енглеског, француског и италијанског 
језика.

Током 2020. године, четири припаднице Војске Црне Горе су учествовале 
на следећим активностима у иностранству: обуку „НАТО активности 
појачаног присуства“ у Словенији, специјализацију из области 
кардиологије у Р. Србији, специјализацију из области медицине рада у 
Босни и Херцеговини, курс „Бенефити имплементације родне перспективе 
у мировне мисије, Сарајево, Босна и Херцеговина, док је 55 припадница 
Министарства одбране и Војске Црне Горе учествовало на активностима 
у земљи: стручно специјалистичке обуке, онлајн обуке за планирање и 
извјештавање, основни курс за испитивање хемијске стабилности барута, 
обуку за руковање на систему за управљање ситуацијом на бојишту, курс 
официрки у служби у Министарству и Војсци Црне Горе образованих на 
цивилним факултетима, обуку за учешће у мисијама. 

Током 2021. године једна припадница Војске завршила је НАТО акредитовану 
обуку за родне савјетнике – Gender Advisor Course у организацији NC-
GM-а, затим курс „Бенефити имплементације родне перспективе у 
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мировним операцијама“, у организацији PSOTC. У склопу пројекта са 
UNDP SEESAC-ом реализован је низ обука за официрке из састава Војске и 
Министарства, а једна официрка и једна државна службеница завршиле су 
НАТО акредитовану обуку за родне тренере коју су организовали RACVI-
AC и NCGM. 

Одредбама Закона о Војсци Црне Горе прописано је да Министарство 
доноси планове управљања људским ресурсима, међу којима је 
идентификована и област усавршавања.194 Овим планом су обједињене 
активности у области усавршавања лица у служби у Војсци ради системског 
приступа реализацији активности, у складу са потребама Министарства и 
Војске, и утврђена динамика, врста, структура и број лица која се упућују 
на усавршавање и обуке. У оквиру овог плана, под усавршавањем 
се сматра: усавршавање оперативно-стратегијског нивоа, командно-
штабно усавршавање, подофицирско усавршавање, каријерни курсеви 
по Интернатионал Милитарy Едуцатион анд Траининг (IMET)195 програму 
и курсеви енглеског језика у дужем трајању, на војним институцијама и 
ратним школама у иностранству. 

Финансирање програма војног образовања и обука се врши из буџета 
држава у којим се образују кадети, док се дио средстава за наведену 
сврху издваја из буџета државе. Имајући у виду да Црна Гора нема војно 
образовање имплементирано кроз систем образовања, Министарство 
одбране упућује кадете и кадеткиње на образовање на војне академије 
у партнерским и савезничким државама, које организују и финасирају 
образовање црногорских кадета, док одређене трошкове покрива и МО 
Црне Горе.

Закон о Буџету је, за сада, једини обавезујући акт за све потрошачке 
јединице, па и за ово министарство, којим је предвиђена обавеза органа 
да спроведу родно буџетирање. Кад су у питању стратешка документа, 
Национална стратегија родне равноправности наводи дефиницију за 

194 Постоји један план за све категорије лица у служби, а носилац је МО Црне Горе.

195 IMET има за циљ: обуку будућих лидера/ки; успостављање сарадње са америчком војском; 
побољшање интероперабилности и способности за заједнички рад; унапријеђење 
професионалног војног образовања и пружање подршке у обуци енглеског језика.
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Родно одговорно буџетирање (РОБ) које представља иновативни алат 
јавне политике којим се процјењује утицај политика и буџета из родне 
перспективе и осигурава да они не продубљују родну неравноправност, 
већ да доприносе равноправнијем друштву за жене и мушкарце. РОБ има 
за циљ да затвори „јаз у имплементацији“ који постоји у земљама у којима 
су усвојени закони и политике за унапређење родне равноправности, али 
се у пракси не спроводе у потпуности. 

С обзиром да родно одговорно буџетирање представља иновативни алат 
јавне политике којим се доприноси равноправнијем друштву за жене и 
мушкарце, његова имплементација је планирана у наредном периоду, кроз 
планиране активности из Националне стратегије родне равноправности 
и мјере 1.6 гдје је наведено да се планира “Увести родно одговорно 
буџетирање у систем управљања јавним финансијама”, а да се први 
кораци очекују у 2022.године. Међутим у нашем систему се још увијек не 
примјењује.

Црна Гора подржава развој билатералне и мултилатералне одбрам бене 
сарадње, нарочито са земљама региона и другим демократским државама. 
У том смислу, Црна Гора активно учествује и доприноси сарадњи у оквиру 
регионалних и других иницијатива чији је циљ унапређење безбједности, 
стабилности и просперитета. Планови билатералне сарадње потписани 
су са земљама у којима образујемо кадете: Републиком Аустријом, 
Републиком Грчком, Републиком Италијом, Републиком Хрватском и 
Републиком Сјеверном Македонијом. Такођер се сваке године потписује 
План билатералне сарадње са Великом Британијом који обухвата каријерна 
усавршавања припадника Министарства одбране и Војске Црне Горе као и 
друге курсеве енглеског језика.

Војне академије којима Црна Гора тренутно образује кадете/киње су 
сљедеће:

• Република Аустрија: Терезијанска војна академија у Бечком Новом Мјесту,
• Република Грчка: Ваздухопловна војна академија, Поморска војна 

академија и Војна академија копнене војске у Атини,
• Република Италија: Ваздухопловна војна академија (Поцуоли), Поморска 
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војна академија (Ливорно) и Војна академија копнене војске (Модена/
Торино), 

• Република Хрватска: Војна академија “Др. Фрањо Туђман” у Загребу и 
Сплиту,

• Република Сјеверна Македонија: Војна академија “Генерал Михаило 
Апостолски” у Скопљу,

• Сједињене Америчке Државе: Војна академија у Wест Поинт-у и Поморска 
војна академија у Анаполис-у.

Црногорски кадети/киње се образују на војним академија Wест Поинт и 
Анаполис у Сједињеним Америчким Државама. Министарство одбране 
не образује кадете/киње у Великој Британији, али се у Велику Британију 
упућују млађи официри или официрке који су у службу у Војсци примљени 
из грађанства.

План билатералне сарадње са Сједињеним Америчким Државама се не 
потписује већ се активности реализују на основу сарадње са Канцеларијом 
за одбрамбену сарадњу Сједињених Америчких Држава (Office of Defence 
Cooperation - ODC) у Подгорици.

Планови билатералне сарадње са другим државама савезнацама 
и партнерима се усаглашавају на годишњем ниову, а сами планови 
усавршавања лица у служби у Војсци Црне Горе се доносе почетком сваке 
године за текућу годину и обухватају анализу степена реализације Плана 
из претходне године, што подразумијева сагледавање реализованих 
усавршавања, као и усавршавања која су у току. Истовремено, План 
обухвата преглед планираних усавршавања (усавршавања која су 
понуђена од стране савезничких и партнерских земаља у оквиру 
билатералне сарадње, односно усавршавања из области за којима је 
Генералштаб Војске Црне Горе утврдио потребу). Број лица која се упућују 
на усавршвање зависи од потреба службе и броја понуђених мјеста од 
стране савезника, односно партнера.

Број кадета/кињa упућених на школовање у периоду од 2019 до 2021. 
године:
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ГРЧКА ИТАЛИЈА ХРВАТСКА
СЕВЕРНА

МАКЕДОНИЈА
АУСТРИЈА САД УКУПНО

M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж

2019 4 / / / 1 1 / 2 / 1 / / 5 4

2020 6 / 1 1 3 2 5 3 1 / 2 / 18 6

2021 2 1 1 / 1 / 1 / / 1 1 / 6 2

УКУПНО 13 3 8 11 3 3 41

У оквиру војно образовне сарадње са НАТО Алијансом, МО Црне Горе 
има успјешну сарадњу са НАТО одбрамбеним колеџом (NATO Defence Col-
lege), НАТО школом у Оберамергау (NATO School Oberammergau) и НАТО 
агенцијом за комуникације и информације (NATO Communication and In-
formation Agency), гдје су припадници/це ВЦГ учествовали на курсевима 
током 2019, 2020. и 2021. године Избор кадета/киња за образовање на 
војним академијама у иностранству прописан је чланом 49, став 1, Закона 
о Војсци Црне Горе, на основу кога министар/ка одбране доноси рјешење 
о образовању Комисије за спровођење јавног огласа за избор196 кадета/
ткиње, као и одредбама Правилника о начину пријема лица у службу у 
Војсци Црне Горе и резервни састав Војске и начину избора кадета/киња. 
Не постоји правилник о начину формирања комисија, али увијек се води 
рачуна да у комисији буду заступљени представници/е оба пола. Проценат 
заступљености жена у новоформираних комисија у 2021. години се креће од 
20 до 60%, а једна од мјера предвиђена АП за примјену РСБУН 1325 да се у 
саставе селекционих комисија МО именује минимум једна жена.

Приликом саме селекције, као један од допунских критеријума, методологијом 
за спровођење јавног огласа прописано је да у случају да два или више 
кандидата, који су аплицирали на исту војну академију имају исти број укупних 
бодова, предност ће имати кандидат/киња мање заступљеног пола.197

196 У 2019. и 2020. години комисија за избор кадета и стипендиста бројала је 3 члана/ице, од 2021. 
све селекционе комисије броје по 5 чланова/ица. 

197 У пракси се до сада није десило да се ово правило примијени. Што се саме провјере тиче 
једина разлика је што су критерији за провјеру физичких способности блажи за жене него за 
мушкарце.
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6.2. Преглед институционалних механизама за 
спровођење политика родне равноправности

У Министарству одбране не постоји одсјек или служба која се бави 
искључиво родним питањима. Послове из домена родне равноправности 
из надлежности Министарства обавља кординатор/ка за родна питања. 
Обавеза овог лица је да предлаже мјере за унапрјеђење родне 
равноправности, припрема и подноси периодичне и годишње извјештаје у 
вези питања родне равноправности. Послови из ове области укључени су у 
опис послова за још два мјеста самосталних савјетника/ца у Министарству 
одбране. Сва претходно наведена лица осим послова из области 
родне равноправности обављају и друге послове прописане актом о 
систематизацији Министарства одбране. У Војсци Црне Горе је по први 
пут, у октобру 2020. године, уведено је формацијско мјесто савјетника/
це начелника Генералштаба за родна питања. Опис дужности овог 
формацијског мјеста подразумијева обављање послова који се искључиво 
тичу родне равноправности, а који , између осталог, обухватају пружање 
савјета у вези са интеграцијом родне перспективе и имплементацијом 
безбједносних димензија РСБУН 1325 и родних политика кроз процесе 
планирања, извјештавање и даје процјене о напретку у имплементацији 
РСБУН 1325, информисање начелника генералштаба (НГШ) и доносилаца 
одлука о родним активностима, плановима и процјенама и предлагање 
мјера за унапрјеђење. 

У систему такође постоје и родни инструктори који су прошли НАТО 
одобрене обуке које је организовао UNDP SEESAC и RACVIAC под стручном 
супервизијом NCGM. 
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6.3. Врсте војног образовања и обука  
у систему одбране Црне Горе

Прибављање професионалног кадра у Војсци Црне Горе заснива се на 
реалној процјени и планирању потреба за привлачење одговарајућих 
образовних профила у циљу обезбјеђења оптималне бројне, старосне и 
квалификационе структуре запослених.

Официри / официрке

Попуна професионалним официрским кадром, у Војсци Црне Горе, примарно 
се врши кроз образовање кадета на иностраним војним академијама. 

Наставни програми по којима се образују црногорски кадети, на војним 
академијама у иностранству, у надлежности су образовних институција 
и оружаних снага које су организатори школовања. Што се тиче тема из 
области родне равноправности и родне перспективе, на америчким војним 
академијама оне нијесу у оквиру стандардног наставног програма, односно 
не постоји предмет који се искључиво бави том тематиком. Међутим, у 
току академске године организују се бројне радионице и ваннаставне 
активности које су обавезног карактера, а на којима се дискутује о родној 
перспективи. На Терезијанској војној академији кадети немају посебно 
дизајниране предмете, односно предавања о родној равноправности 
или родној перспективи. Али, имајући у виду да је тема препозната као 
значајна, предавачима на Терезијанској академији је дата инструкција да је 
обавезно интегришу гдје год је могуће. Док, са студијским програмима Војне 
Академије у Скопљу, заступљене су теме из ове области у склопу предмета 
социологија, војна психологија, људска права и војна историја.

Попуна са специфичним образовним профилима који су потребни за 
функционисање војне организације (инжењери, љекари, економисти, 
правници, IT стручњаци), које није могуће прибавити на други начин, врши се 
из пријемом грађанства путем јавног огласа.198 Такође попуна специфичних 

198 У самом огласу се не наводи да ће, уколико посједује исте квалификације, посао бити 
понуђен особи мање заступљеног пола. Правило афирмативне акције, односно могућности 
пријема особе мање заступљеног пола са одговарајућим квалификацијама је прописано 
Методологијом за избор кандидата/киња. Исто важи за све огласе.
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образовних профила може се вршити и трансфером из интерних извора 
произвођењем у официрски кадар лица из категорије војника по уговору, 
подофицира и цивилних лица, као и државних службеника који су завршили 
одговарајуће високо образовање.

Министарство, на основу јавног огласа може стипендирати држављане Црне 
Горе који су уписали или похађају основне студије и који нијесу у служби у 
Војсци, због потреба пријема у службу у Војсци.За стипендисту може бити 
изабрано лице, услове у погледу година живота и успјеха, односно просјечне 
оцјене током образовања.

Лица која су примљена у професионалну службу у категорији официра, 
која нису завршила војну академију, упућују се непосредно након пријема у 
службу на Основни официрски курс гдје стичу неопходна знања и вјештине 
за вршење официрских дужности у Војсци. На овом курсу обрађују се и 
теме из области родне равноправности у циљу информисања полазника. 
Међутим, у наредном периоду, план је да обука из родне равноправности 
добије статус обавезног предмета уз евалуацију усвојеног знања за сваког 
полазника, која се тренутно не врши. (Напомена: Претходно наведено важи 
и за подофицирске и војничке курсеве.)

Основни официрски курс (за лица која су образована на цивилним 
факултетима) реализује се у Центру за обуку, по програм обуке који је у 
надлежности Генералштаба Војске Црне Горе. 

Подофицири/ подофицирке

Попуна професионалним подофицирским кадром врши се доминантно 
произвођењем из категорије (најбољих) војника по уговору. Изузетно, 
попуна подофицирског кадра може се вршити и путем непосредног пријема 
из грађанства путем јавног огласа (начелно за специфичне послове). 

Услов за произвођење у почетни подофицирски чин представља успјешан 
завршетак Основног подофицирског курса. Исти се реализује у Центру за 
обуку по програму обуке који је у надлежности Генералштаба Војске Црне 
Горе.
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Војници/ војникиње по уговору

Попуна професионалним војничким кадром врши се искључиво путем 
јавног огласа, непосредним пријемом из грађанства. Након пријема у 
професионалну војну службу војници се упућују на основну обуку војника 
која се реализује у Центру за обуку по програму обуке који је у надлежности 
Генералштаба Војске Црне Горе. Теме из области родне равноправности се 
обрађују у циљу информисања полазника/ полазница, као што је то случај 
приликом обука за официре/ке.

Професионални развој

Професионални развој професионалних војних лица (официра, подофицира 
и војника по уговору) заснива се на континуираном усавршавању и 
усмјеравању индивидуалног каријерног развоја, у складу са принципима 
мериторности и једнаких могућности.

Образовање, усавршавање и обука кадра врши се плански, ради одржавања 
способности за успјешно вршење постојећих и наредних дужности, у складу 
са потребама службе, појединачним резултатима рада и професионалним 
компетенцијама. Имајући то у виду код избора особља за образовање и 
усавршавање примјењује се принцип „образовање/усавршавање-наредна 
дужност“.

Стицање нових знања, вјештина и способности за вршење командних 
дужности захтијева поступност, односно редосљед од нижег ка вишим 
нивоима усавршавања, који су међусобно повезани и који се надограђују, а 
који су искључиво у функцији те дужности.

Официри / официрке

Официрски кадар по завршетку војне академије каријерно се усавршава у 
иностранству у војним школама командно-штабног нивоа (средњи каријерни 
ниво) и оперативно-стратегијског нивоа (високи каријерни ниво). Предност 
за образовање и усавршавање на овим видовима професионалног 
усавршавања имају официри који се планирају за вођење на лидерским 
формацијским дужностима.
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Официрски кадар који посједује специфична знања потребна за 
функционисање војне организације (инжињери, љекари, економисти, 
правници, IT стручњаци) каријерно се усавршава на магистарским и 
докторским студијама у земљи и иностранству. Наставни програми по којима 
се усавршава официрски кадар у надлежности је образовних институција 
које су организатори школовања. 

Стратегијски преглед одбране, дефинише сљедеће: Образовање и 
усавршавање кадра вршиће се у складу са потребама службе по принципу 
„образовање/усавршавање-наредна дужност“. Предност за образовање и 
усавршавање имаће официри/ке који се планирају на лидерске дужности, 
који ће се упућивати на усавршавања командно-штабног и оперативно-
стратегијског нивоа. Персонал за потребе управљања политикама и 
програмима образоваће се на магистарским и докторским студијама. 
Пружаће се стална подршка женама да се усавршавају и развијају своје 
каријере и обезбиједити отвореност и доступност свих, па и водећих позиција.
 
МО Црне Горе за сада не прикупља нформације да ли су и у којој мјери теме 
рода присутне на каријерним усавршавањима. 

Основни 
официрски 
курс (у ЦГ)

Војна 
академија

(у иностранству)

Специалистичка обука
ОФ1

Капетански каријерни курс  
(у иностранству)

ОФ2

Усавршавање
командно-штабног нивоа

(у иностранству)

ОФ4 ОФ3

Усавршавање 
оперативно-стратегијског 

нивоа (у иностранству)

ОФ5ДО 12 МЈЕСЕЦИ

ДО 12 МЈЕСЕЦИ

ДО 6 МЈЕСЕЦИ

ДО 3 МЈЕСЕЦА

ДО 5 ГОДИНА 9 МЈЕСЕЦИ

РАЗВОЈ
КАРИЈЕРЕ

КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ 
ОФИЦИРА
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Подофицири/ подофицирке

Подофицирски кадар се током каријере постепено усавршава на 
одговарајућим видовима усавршавања за преузимање дужности на нивоу 
вода (Лидерски подофицирски курс), на нивоу чете и батаљона (Напредни 
подофицирски курс) те за највише подофицирске дужности (Висока 
подофицирска школа).

Сви видови усавршавања подофицирског кадра почевши од Основног 
подофицирског курса преко Лидерског подофицирског курса до Напредног 
подофицирског курса реализују се у Центру за обуку, по програмима обуке 
који су у надлежности Генералштаба Војске Црне Горе. 

Усавршавања на Високој подофицирској школи организује се у иностранству 
у партнерским земљама по њиховим наставним програмима.

КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ 
ПОДОФИЦИРА

Основна војничка обука
ОР1

10 МЈЕСЕЦИ

8 НЕДЕЉА

8 НЕДЕЉА

6 МЈЕСЕЦИ

6 НЕДЕЉА
Напредни војнички курс

(вођа групе)
ОР2 млађи водник 

и десетар
ОР3

Основни подофицирски курс
(командир одјељења)

ОР4 старији водник  
водник I класе

водник

ОР5 ОР6

Лидерски подофицирски курс
(први подофицир вода)

ОР7 старији водник 
I класе

Напредни подофицирски курс
(дужности на нивоу 
чете и батаљона)

ОР8 заставник 

Висока подофицирска школа
(највише подофицирске дужности)

ОР9 заставник 
I класе

12 НЕДЕЉА

ПОДОФИЦИРСКА

КАРИЈЕРА

разводник

Сви видови каријерне обуке изводе се у Центру за обуку ВЦГ 
(осим Високе подофицирске школе)
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Војници и војникиње по уговору

Војници/киње по уговору се током службе у Војсци усавршавају на радном 
односно формацијском мјесту. Најбољи од њих добијају прилику да се кроз 
процес селекције изборе за усавршавање на Напредном војничком курсу 
који представља неопходан корак за наставак усавршавања на Основном 
подофицирском курсу и прелазак у подофицирски кор.
Напредни војнички курс и Основни подофицирски курс реализују се у Центру 
за обуку, по програмима обуке који су у надлежности Генералштаба Војске 
Црне Горе.

Важно је напоменути да Министарство одбране и Војска Црне Горе пружају 
једнаке шансе за жене и мушкарце приликом запошљавања и грађења 
каријере у Војсци. Приликом избора кандидата за пријем и усавршавање у 
служби у Војсци, води се рачуна о родно балансираној заступљености.

У процесу селекције кандидата за усавршавање, методолошки је 
предвиђено да у случају када два или више кандидата различитог пола, који 
су аплицирали на исто мјесто, имају исти број укупних бодова, предност ће 
имати кандидат/киња мање заступљеног пола.

КОНЦЕПТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
РАЗВОЈА ВОЈНИЧКОГ КАДРА Подофицирско школовање

Отпуст
ОСНОВНО ВОЈНИЧКО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

I фаза CO - општа обука
II фаза у јединици - специјалистичка обука

НАПРЕДНИ ВОЈНИЧКИ КУРС

ЛИМИТИРАНО ТРАЈАЊЕ СЛУЖБЕ ГОДИНАМА ЖИВОТА

ПРИЈЕМ | мин. старост 18 ОТПУСТ | макс. старост 45

163



6.3.1. Програми обуке за професионално оспособљавање 
и усавршавање особа на позицијама официра, 
подофицира и војника по уговору

Центар за обуку представља намјенску јединицу Војске Црне Горе гдје 
се врши професионално оспособљавање дијела официрског као и 
оспособљавање и усавршавање подофицирског и војничког кадра. Сви 
видови професионалног оспособљавања и усавршавања (курсеви) изводе 
се по одговарајућим одобреним програмима обуке. Доношење програма 
обуке у надлежности је Генералштаба Војске Црне Горе. На основу 
исказаних потреба, иницијативу за измјену и допуну програма обуке може да 
покрене јединица која спроводи обуку. Потреба за вршење измјена и допуна 
програма обуке установљава се на састанку на којем учествују представници 
јединице која је спровела обуку (Центар за обуку), представници јединица 
из чијег састава су лица која су похађала обуку као и носиоци планирања 
(представници Генералштаба Војске Црне Горе).

Наиме процедура налаже да се непосредно након завршетка курса, обави 
финални састанак/анализа на којој се евалуирају резултати рада полазника 
курса те се разматрају стечена искуства на пољу организације и реализације 
курса. У извјештају са спроведене анализе може се констатовати потреба за 
измјену конкретног програма обуке уз пратеће предлоге за унапређење 
садржаја истог. Након констатовања потребе за вршење измјена и допуна 
програма обуке, јединица која изводи обуку упућује предлог Генералштабу ВЦГ 
за измјену и допуну програма обуке. Одјељење за обуку Ј-7 Генералштаба потом 
започиње процедуру која може резултирати доношењем иновираног програма 
обуке. У протеклом периоду није било битних измјена планова и програма у 
вези са интеграцијом родне перспективе, али планирају се у наредном периоду 
са циљем стандардизације и придавања веће важности овој теми 

6.3.2. Преглед праксе интеграције  
родне перспективе у војно образовање и обуке

Теме из области родне равноправности дефинишу се Инструкцијом за 
обуку коју израђује Генералштаб, а изводе се једном годишње у свим 
јединицама ВЦГ у трајању од 2 школска часа. Инструкцијом за обуку 
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ВЦГ за 2021. годину дефинисане су три теме и то: Тема 1 – Национални 
и међународни оквир за имплементацију родне равноправности и родне 
перспективе у Војсци, са посебним акцентом на НАТО Bi-SCD 40-1 и РСБУН 
1325, Тема 2 – Унапређење оперативне ефикасности војних операција 
путем имплементације родне перспективе и Тема 3 – Родна равноправност 
са посебним освртом на сексуално насиље и насиље над женама. Ове теме 
су такође и интегрални дио планова и програма обука и курсева који се 
реализују у Центру за обуку, а типично се реализују методом презентације 
теоријског дијела, заједничким проучавањем случајева (case study) и 
дискусијама за вријеме или на крају презентације.199 

Током 2019 године реализована је обука за укупно 352 лица у служби у 
Војсци, и то: 200

ОФИЦИРИ ПОДОФИЦИРИ ВОЈНИЦИ ВОЈНИЦИ
(добровољно служење)

ЦИВИЛНА 
ЛИЦА

25 72 193 58 4

УКУПНО: 352

Током 2020. године реализована је обука за укупно 347 лица у служби у Војсци, и то: 

ОФИЦИРИ ПОДОФИЦИРИ ВОЈНИЦИ ВОЈНИЦИ
(добровољно служење)

ЦИВИЛНА 
ЛИЦА

39 35 183 86 4

УКУПНО: 347

199 Три теме наведене у претходној реченици исте су за све обуке у ВЦГ и увијек се планирају за 
два наставна часа у складу са Инструкцијама за обуку ВЦГ.

200  Евиденција лица која су похађала обуке вођена је само по категорији лица (официри, 
подофицири, војници, цивилна лица), а од 2021. подаци се разврставају и по полу.
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Током 2021. године, обука је реализована за укупно 432 лица у служби у Војсци, 
и то:

⊲ Обука за лица на командним дужностима на тему: Имплементација родне 
равноправности у ВЦГ – узнемиравање као облик дискриминације 

ОФИЦИРИ ПОДОФИЦИРИ ЦИВИЛНА ЛИЦА

Мушкарци Жене Мушкарци Жене Мушкарци Жене

47 13 62 1 / 1

УКУПНО: 124

⊲ Редовна обука у складу са Инструкцијом за обуку ВЦГ:

ОФИЦИРИ ПОДОФИЦИРИ ВОЈНИЦИ ЦИВИЛНА ЛИЦА

M Ж M Ж M Ж M Ж

34 15 76 28 124 18 4 9

УКУПНО: 308

Наведене обуке доминантнно су реализоване од стране сертификованих 
родних инструктора/ки, док је неколико обука реализовано од стране 
предсједнице Одбора за родну равноправност Скупштине Црне Горе.201 

У ВЦГ и МО тренутно постоји 16 сертификованих родних инструктора/ки (8 
мушкараца и 8 жена) који изводе обуке у јединицама и организационим 
цјелинама ВЦГ и МО, у складу са релевантним документима.202 Стицањем 
сертификата родног инструктора/ке припадници/е ВЦГ и МО аутоматски 
постају укључени у активности које се спроводе у циљу имплементације 
родне перспективе у ВЦГ и МО, тежишно кад је у питању обука о родној 

201 Тренутно не постоји провјера наученог садржаја, али је планирамо да се у наредном периоду 
уврсти и тај битан сегмент.

202 Од укупног броја, 7 инструктора/ки је завршило обуку коју организују RACVIAC и NCGM, два 
инструктора у PSOTC, БиХ (NCGM и UNDP SEESAC), а два у у ЦМО, Република Србија (NCGM 
и UNDP SEESAC). Тај број је у јуну 2022. повећан за још 5 инструктора/ки, који су успјешно 
завршили GtoT у Скопљу.
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освјешћености и националном и међународном правном оквиру који се 
односи на законске обавезе примјењивања начела родне равноправности, 
као и о значају интегрисања родне перспективе у оружане снаге, како у циљу 
заштите људских права, тако и у циљу повећања оперативне ефикасности.

Такође, поједини родни инструктори/ке ангажовани су на активностима 
које се реализују у циљу побољшања и успјешније имплементације родне 
равноправности у систем одбране. На примјер, активно су учествовали 
у организацији и реализацији два истраживања спроведена у ВЦГ 
(Истраживање о задовољству послом и Истраживање о вриједностима), са 
посебним акцентом на родни аспекат.

Од посебног значаја је и искуство родних инструктора ВЦГ који су учествовали 
у реализацији обука за едукаторе родне перспективе и ван државе, а 
посебно, као највећи успјех и понос у кадровском домену је ангажовање 
мајорице, родне инструкторке ВЦГ на позицији родне савјетнице (Gender Ad-
visor - GENAD) у Врховној команди савезничких снага за Европу (Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE), у Монсу у Белгији. Потребно је 
нагласити да је именована ангажована као родна савјетница и као неко ко 
се истакао у процесима интеграције родне перспективе у систему одбране 
Црне Горе и едуковањем едукатора о родној перспективи и ван граница 
Црне Горе, по својим изузетним личним и професионалним способностима, 
које су препознате и вредноване од стране НАТО команде као кључне за 
допринос имплементацији родне перспективе.

Тренутно недостаје евалуација рада родних инструктора/ки која није 
прописана ни једним документом. Све спроведене обуке, радње и залагања 
кад је у питању имплементација обука о родној равноправности  сматрају се 
подразумијеваним након стицања сертификата родног инструктора/ки и као 
додатна дужност, поред редовних задатака које има свако од лица које се 
бави наведеном темом. 

Поред иницијалне обуке за родне инструкторе/ке – Gender Training of Train-
ers (GToT) и стицања искуства кроз учешће на пројектима и семинарима, став 
родних инструктора/ки ја да недостају додатне обуке и усавршавања у циљу 
побољшања квалитета извођења, као и ажурирања садржаја обука.

Планови за промјене и побољшања односе се на формализовање и 
препознавање родних инструктора/ки у систему кроз описивање њихових 
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задатака и задужења, евалуацију њиховог рада, праћење ангажовања. 
Такође, ангажовање инструктора/ки у циљу стандардизације и периодичног 
ажурирања садржаја обука, односно презентација, који би, узимајући у обзир 
и њихово претходно искуство након реализовања многобројних обука, могли 
сачинити материјал који би био доступан свим родним инструкторима/кама, 
по различитим темама, те тиме олакшао и унифицирао спровођење обука. 

ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ:

Израда Приручника за обуке из области родне перспективе

Рад на Приручнику је одличан примјер добре праксе у оквиру МО. Ријеч је 
о документу који израђују родни тренери Министарства одбране и Војске 
Црне Горе, а који за циљ има унификацију материјала који ће бити предмет 
будућих обука о родној равноправности. Истовремено, овај Приручник ће 
послужити и за интеграцију родне перспективе у све друге обуке, јер свим 
предавачима пружа неопходна знања из области родне равноправности, а 
која, између осталог, могу чинити саставни дио њихових предавања.

Са циљем да се на јасан и ефикасан начин одржи континуитет процеса остваривања 
демократских принципа и поштовања основних људских права унутар одбрамбеног 
система, да се његује недискриминаторно радно окружење и да се у том духу 
развијају родно освјешћени припадници/це МО и ВЦГ, препозната је потреба да 
се обуке за запослене у систему одбране, из области родне равноправности, 
стандардизују. Како би одговорили на ову потребу, инструктори/ке за родну 
равноправност МО и ВЦГ иницирали су креирање Приручника, као универзалног 
и функционалног алата за едуковање припадника/ца о овој важној области. 

• У периоду од октобра 2021. до октобра 2022. девет сертификованих 
инструктора/ки из МО и ВЦГ, кроз рад у мањим групама и консултативне 
састанке, уз стручну и административно техничку помоћ Канцеларије UNDP 
SEESAC, израдили су Приручник за стандардизацију обука из области 
родне равноправности у МО и ВЦГ. 

• На првом консултативном састанку у новембру 2021. године постигнут је 
договор свих инструктора/ки укључених у процес израде Приручника о 
основној намјени приручника; дефинирана је циљна група за коју се Приручник 
пише као и циљна група за коју су обуке у Приручнику намијењене; договорен 
је оквирни садржај Приручника као и његова форма. Договорени су такође и 
даљи кораци, начин и динамика за израду Приручника. 
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Један од битних планова кад је у питању побољшање, односи се на 
периодичне састанке родних инструктора/ки на којима би се радило на 
анализи урађеног, предлозима за даља побољшања, размјена искустава, 
добрих пракси и слично. Такође, неопходно је обучити више родних 
инструктора/ки, како би на крају свака јединица имала бар једног родног 
инструктора/ку.203 У циљу веће мотивације људства за активно учешће и 
схватање значаја интеграције родне перспективе у оружане снаге, веома 
је важно организовати посебне обуке и семинаре за командни и руководни 
кадар ВЦГ и МО, у циљу пружања суштинске подршке родним инструкторима/
кама приликом реализације обука и осталих активности. Поред тога што је за 
потребе континуиране обуке неопходан и довољан број родних инструктора/
ки, од велике важности је заинтересованост официра и официрки виших 
чинова за похађање и спровођење обуке о родној равноправности. Тиме 
би обезбједили и кадар који би изводио обуке за команданте, начелнике 
одјељења и одјсека у Генералштабу ВЦГ и руководећи кадар из МО, те 
је наведено препознато као један од кључних планова кад је у питању 
интеграција родне перспективе у ВЦГ и МО.

203 Као један од изазова које треба ријешити у будућности, јесте препознавање рада и залагања 
родних инструктора/ки које је од кључне важности за интеграцију родне перспективе у систем 
одбране.

• Други састанак јуна 2022. године одржан је са циљем разматрања 
појединачних поглавља првог нацрта Приручника, како би родни 
инструктори/ке имали прилику да дају коментаре и сугестије о томе које 
додатне информације треба укључити у поглавља, као и које су сугестије 
за измјене и допуне иницијалног текста Приручника.

• Рад на писању Приручника трајао је између два састанка а финализиран је 
послије консултација и договора постигнутих на другом састанку. 

• Сви инструктори/ке који су заслужни за израду Приручника завршили су 
НАТО сертификовану обуку за инструкторе/ке за родну равноправност и дио 
су регионалне мреже коју чине инструктори/ке из Министарстава одбране и 
оружаних снага земаља Западног Балкана, учесница UNDP SEESAC регионалног 
пројекта. Своја знања и искуства из спроведених обука унутар система, као и 
реализованих активности усмјерених ка подизању свијести запослених о значају 
родне равноправности, инструктори/ке су инкорпорирали у садржај Приручника.
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Овај вид обуке огледа се у одржавању редовних састанака и консултација 
између експерта/киње за родна питања и представника овог кадра, а 
све у циљу подизања свијести о родној равноправности као и пружању 
практичних савјета о укључивању родне перспективе у креирање политика 
и свакодневни рад. 

ПРИМЈЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ: 

Процес едукације доносиоца одлука и особља са највишим чиновима

Програм Менторство за родну равноправност је иновативни приступ за 
унапређење родне одговорности институција у оквиру система одбране 
кроз повећање стручности и посвећености лидера/ки на руководећим 
позицијама у овим институцијама. Овај програм омогућава учесницима и 
учесницама да постану носиоци промена и лидери у интегрисању родне 
равноправности у областима којима се баве. 

Менторство за родну равноправност је засновано на резултатима сличног 
програма који се спроводи у Оружаним снагама Шведске од 2007. године, 
који је омогућио развој капацитета високо позиционираних официра за 
укључивање родне равноправности у систем одбране. Програм се реализује 
кроз редовне састанке и консултације високо позиционираног официра/ки и 
ментора/ки за родну равноправност. На састанцима се разговара о унапред 
договореним темама из области родне равноправности, са циљем да се 
унапреде знања о родној равноправности и сагледају практични начини за 
укључивање родне перспективе у креирање политика.

Руководећи се таквим моделом менторства, Министарство одбране Црне Горе је 
у партнерству са UNDP SEESAC до краја 2021. године успешно имплементирало 
програм Менторства за родну равноправност (Gender Coach Program) са четири 
особе из родова високог руководног и командног кадра у МО и ВЦГ. 

Резултати су показали да су особе које су учествовале у Програму 
имале и настављају да имају изузетно важну улогу у унапређењу родне 
равноправности унутар својих институција кроз развој институционалних 
капацитета, повећање знања, одговорности и свијести о значају родне 
равноправности. Из тог разлога је МО наставило програм током 2021. 
године, а учесници су били в.д. директора Директората за људске ресурсе 
и замјеник начелника Генералштаба ВЦГ. Један од резултата програма је и 
израђен план активности за подизање свијести о родној равноправности у 
ВЦГ, који је учесник Програма развио током рада са менторком.
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6.4. Актери који су кључни за интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуке

Управа за кадрове доприноси интеграцији родне перспективе у области које 
се тичу обуке и усавршавања лица у служби у Војсци и државних службеника 
кроз организовање различитих видова обука које могу да похађају сви 
припадници Министарства одбране и Војске Црне Горе, а то су:

· Родна равноправност
· Резолуција 1325 – Жене, мир и безбједност
· Употреба родно-сензитивног језика у пословно-административној комуникацији
· Забрана дискриминације
· Систем и заштита људских права у Црној Гори.

Донатори који подржавају програме родне перспективе у МО и ВЦГ:

Министарство одбране и Војска Црне Горе најзначајнију сарадњу имају 
са UNDP SEESAC у склопу пројекта „Јачање регионалне сарадње у 
укључивању родне перспективе у реформи сектора безбједности на 
Западном Балкану”. У овом пројекту активно учествују министарства 
одбране Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Сјеверне Македоније 
и Србије, а тренутно је у току реализација друге фазе.204

Прва фаза пројекта се реализовала од 2012. до 2016, док друга фаза 
пројекта је отпочела у 2019. години и планирано је да траје до краја 2022. 
године. У току прве фазе пројекта, најзначајније активности су се односиле 
на: учешће представника овог министарства у регионалном истраживању 
које је резултирало усвајањем прве регионалне студије о положају 
жена у оружаним снагама земаља Западног Балкана. Кроз реализацију 
овог пројекта, Министарство и Војска ојачали су интерне механизме 
за имплементацију политике родне равноправности, обучено је шест 
припадника Војске Црне Горе који су постали инструктори та родна питања, 

204 Министарство одбране и Војска Црне Горе нису имали донаторе који су подржавали програме 
родне перспективе, посебно који се тичу увођења родне перспективе у обуке, у периоду 2019 
- 2020. године, осим кроз сарадњу са UNDP SEESAC.

171



од чега су њих двоје постали чланови Регионалне платформе за реформу 
сектора безбједности која је јединствена база више од 50 стручњака из 
влада држава Југоисточне Европе, успостављена 2015. године. Такође, 
имплементацијом овог пројекта, високи официри, официрке и државни 
службеници Министарства и Војске су похађали специфичне обуке 
којом приликом су стекли посебна знања и вјештине, а што је умногоме 
допринијело унапрјеђењу њиховог професионалног развоја. Овај пројекат 
је омогућио и санацију, односно адаптацију одређеног броја санитарних 
објеката у касарни „Милован Шарановић” у циљу побољшања услова 
живота и рада жена у Војсци.

У склопу друге фазе, потребно је истаћи пар важних активности које су 
се реализовале или су у фази реализације и то:на националном нивоу- 
истраживања, на регионалном нивоу- учешће у изради „Приручника о 
спрјечавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, сексуално 
узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним 
снагама земаља Западног Балкана“ и у другој студији „Положај жена 
у оружаним снагама земаља Западног Балкана“, као и формирање 
регионалне радне групе која се бави образовањем и обуком.

Тренутно је у фази реализација такозваних малих пројеката који 
подразумијевају серију обука за припаднике Војске и запослене у 
Министарству, а које се спроводе у складу са исказаним потребама. Један 
вид ових обука био је намијењем официркама ВЦГ и оне су имале прилику 
да похађају низ активности у земљи и иностранству. Реализована је и 
обука за селекционе комисије са циљем је да се чланови новоформираних 
селекционих комисија упознају детаљно са питањима једнаких могућности 
и родне равноправности у свим селекционим процесима, а у плану је и 
реализација обука за лица која се баве израдом планова и програма обука 
у ВЦГ.
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7. СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА  
– ПРЕГЛЕД 
ПОЛАЗНОГ  
СТАЊА
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7.1. Нормативни оквир

Правни оквир Републике Северне Македоније успоставља нормативну 
основу за остваривање родне равноправности у свим областима и на свим 
нивоима. Родна равноправност и забрана родно засноване дискриминације 
гарантована је Уставом, као највишим правним актом државе.205 Члан 9 
Устава наводи, између осталог, да су сви грађани равноправни без обзира на 
пол. Родна равноправност је гарантована низом усвојених јавних политика, 
закона и подзаконских аката који су усклађени са међународноправним 
оквиром који се односи на родну равноправност и забрану родно засноване 
дискриминације. Република Северна Македонија је приступила свим 
кључним међународним конвенцијама укључујући Конвенцију о елиминацији 
свих облика дискриминације и припадајући Факултативни протокол (CE-
DAW)206, Пекиншку декларацију и платформу за акцију207, РСБУН 1325208, 
као и Конвенцију Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над 
женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција)209. Република 
Северна Македонија је посвећена остваривању Агенде Уједињених нација 
за одрживи развој до 2030. године (Агенда 2030) и подноси добровољне 
извештаје о напретку у остваривању ЦОР. 

У наставку текста се наводе кључне политике и закони који се односе на 
родну равноправност на националном нивоу, а потом и нормативни оквир који 
се односи на родну равноправност у систему одбране Републике Северне 
Македоније, као и нормативни оквир који регулише образовање и обуку у 
систему одбране. Иако родна равноправност није поменута експлицитно 
у многим документима који чине нормативни оквир, међународноправне 
норме које је Република Северна Македонија инкорпорирала у свој 

205 Текст Устава на македонском. Текст на енглеском доступан је на вебсајту Скупштине 
Републике Северне Македоније.

206 Северна Македонија је ратификовала CEDAW и припадајући Факултативни протокол 1994. 
године (обавеза преузета сукцесијом).

207 Потписана 1995., обавезе преузете сукцесијом.

208 Први НАП је усвојен 2013. године за период 2013.-2015.

209 Република Северна Македонија је постала потписница Истанбулске конвенције 2011. а 
ратификацијом је Конвенцију ступила на снагу 2018. године. Такође је усвојен и Национални 
план за имплементацију Истанбулске конвенције за период 2018-2023. године.
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нормативни оквир, као и домаће политике и закони које се односе на родну 
равноправност и забрану дискриминације релевантни су у домену војног 
образовања и обуке. 

7.1.1. Јавне политике и општа нормативна акта  
која регулишу родну једнакост

Национална стратегија за родну једнакост 2013-2020 (Службени гласник 
Републике Северне Македоније бр. 27/2013) је основни стратешки 
документ Републике Северне Македоније који успоставља свеобухватан 
оквир за даље активности усмерене на унапређивање родне једнакости и 
оснаживање жена, што укључује и домен образовања. 

Закон о једнаким могућностима жена и мушкараца210 (Закон о једнаким 
могућностима жена и мушкараца "Службени гласник Републике Македоније" 
бр. 6/2012. и Закон о изменама и допунама Закона о једнаким могућностима 
жена и мушкараца "Службени гласник Републике Македоније" бр. 166/2014).
Овим законом уређује се успостављање једнаких могућности и једнаког 
третмана жена и мушкараца, основне и посебне мере за успостављање 
једнаких могућности за жене и мушкарце, права и обавезе субјеката 
одговорних за обезбеђивање равноправних могућности за жене и мушкарце, 
поступак за утврђивање неједнаког третмана жена и мушкараца, као и права 
и дужности правног заступника.

Овим законом се регулишу питања чији су интерес једнаке могућности за 
жене и мушкарце из више подручја, међу којима су образовање и стручно 
усавршавање, као и одбрана и безбедност.

Закон о високом образовању211 (Службени гласник Републике Македоније 
бр. 82/2018. и Службени гласник Републике Северне Македоније бр. 178/21) 
-У складу са чланом 149. став 3. Закона о високом образовању, Универзитет, 
односно самостална висока стручна школа утврђује поступак избора 

210 Доступно на: www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20
ZEM_nov.pdf

211 Доступно на: www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVO-NOV%20Sl.vesnik%20br.%2082%20od%20
8.5.2018.pdf

175

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2017/precisten%20tekst%202015%20na%20ZEM_nov.pdf
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVO-NOV%20Sl.vesnik%20br.%2082%20od%208.5.2018.pdf
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/ZVO-NOV%20Sl.vesnik%20br.%2082%20od%208.5.2018.pdf


кандидата за упис на начин који гарантује једнак третман свих кандидата без 
обзира на расу, боју коже, пол, родну припадност, језик, религију, политичко 
или социјално порекло, имовину, рођење, друштвени статус, инвалидитет, 
сексуалну оријентацију и узраст.

Закон о научноистраживачкој делатности (Службени Службени гласник 
Републике Македоније бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 
147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016 и Службени Службени 
гласник Републике Северне Македоније бр. 257/20 и 163/21).

Закон о административним службеницима212 (Службени гласник Републике 
Македоније 27/14, 199/14, 48/15, 134/15, 5/16, 142/16, 11/18 и Службени Службени 
гласник Републике Северне Македоније бр. 275/19 и 14/20).

Предмет овог закона су статус, класификација, запошљавање, унапређење, 
стручно усавршавање и оспособљавање, мерење учинка и друга питања 
везана за запошљавање административног особља. Закон садржи одредбе 
за стручно усавршавање административног особља. Наиме, административни 
службеник има право и обавезу током године да се стручно оспособљава 
на основу индивидуалног плана о стручном усавршавању, као и дужност 
преношења стеченог знања другим административним службеницима.

План за побољшање део је система управљања ефектом административног 
службеника и он предвиђа обуке, које могу бити генеричке у сврху стручног 
усавршавања административних службеника сходно оквиру општих 
компетенција или специјализоване - ради стручног усавршавања у односу на 
посебне компетенције. Обуке се организују у учионици или путем интернет 
приступа електронском систему за управљање обукама са радног места 
административног службеника. 

212 Доступно на: aa.mk/content/pdf/Drugi%20dokumenti/ZAS/zakoni/zakon_za_administrativni_sluzh-
benici_2020.pdf 
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Закон о раду213 

Овај закон је родно осетљив и садржи одредбе о заштити од дискриминације. 
У складу са чл. 6, послодавац не сме стављати у неравноправан положај 
тражиоца посла или запосленог због расног или етничког порекла, боје 
коже, пола, узрасти, здравственог стања, односно инвалидитета, верских, 
политичких или других убеђења, чланства у синдикату, националног 
или социјалног порекла, породичног статуса, имовинског стања, родне 
оријентације или због других личних околности. Женама и мушкарцима мора 
да се обезбеде једнаке могућности и једнак третман у односу на:

1. приступ запошљавању, укључујући напредовање и стручну и 
професионалну обуку на радном месту;

2. услове рада;
3. једнаку плату за једнак рад;
4. професионалне шеме о социјалном осигурању;
5. одсуство са посла;
6. радно време; и
7. отказ уговора о раду.

Истовремено, овај закон садржи одредбе које се односе на образовање 
радника, регулисано чл. 15 који гласи: Запослени има право и дужност 
континуисаног образовања, даљег школовања и оспособљавање у складу 
са потребама процеса рада, у циљу одржавања, односно унапређења 
способности за рад на радном месту, као и очување радног места.

Други национални акциони план (НАП) Републике Северне Македоније 
за имплементацију РСБУН 1325 2020-2025, Стратешки оквир (2020)214 и 
Оперативни план 2020-2025 Министарства одбране за имплементацију 
Другог НАП-а (2021).215

213 Службени гласник Републике Македоније бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12, 39 /12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и 
Службени лист Републике Северне Македоније бр. 110/19 и 267/20)

214 Доступно на: www.mod.gov.mk/

215  Доступно на: www.mod.gov.mk
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Припрема Другог НАП-а за имплементацију РСБУН 1325 и сродних 
резолуција је још један велики резултат опредељености ка ујединињењу 
националне визије за имплементацију родне перспективе и постизању родне 
равноправности, али и одговор на изазове који произлазе из глобалних 
обавеза потврђених годинама уназад.

Други НАП карактерише свеобухватност, постављањем конкретних 
стратешких циљева: 1. Лидерство, 2. Укљученост, 3. Фацилитација, 4. Заштита 
и 5. Комуникација, образовање и обука, у којем су планиране И конкретне 
активности везане за образовање и обуку. У циљу постизања ефективне, 
одговорне и одрживе комуникације, образовање и обука о родним 
питањима у свим сферама друштвеног живота, интегрисана је и усаглашена 
са стратешким циљевима од 1-4.

Министарство одбране је 2020. године преузело координацију за процесс 
израде и  имплементације Другог НАП-а, као и процесе мониторинга, 
евалуације и извештавања о имплементацији Другог НАПа.

Имајући у виду да је Република Северна Македонија чланица НАТО-а, други 
НАП је усклађен са политиком НАТО-а и Акционим планом за жене, мир и 
безбедност, руководећи се притом принципима интеграције, инклузивности 
и интегритета.

У 2020. години, све укључене заинтересоване стране или институције 
израдиле су и индивидуалне оперативне планове за период 2020. - 2025., 
а уједно и Оперативни план Министарства одбране за период 2020-2025.

У Министарству одбране успостављено је тело за координацију, праћење 
и евалуацију (ТКМиЕ) као примарни национални оперативни механизам за 
обезбеђивање ефикасне и транспарентне реализације Другог НАП-а. Тело 
је формирано у јануару 2021. године Решењем министарке одбране, а у 
новембру 2021. је преименовано у Радну групу за координацију, мониторинг 
и евалуацију имплементације Другог НАП-а за имплеентацију РСБУН 1325 
Жене мир и безбедност (2020 – 2025).

178



7.1.2. Нормативна акта која регулишу  
родну равноправност у сектору одбране

Образовање и обука у Министарству и Војсци организују се и спроводе 
у складу са одредбама више закона и подзаконских аката, као и других 
докумената на националном и институционалном нивоу.

Законска и подзаконска регулатива на институционалном нивоу:

Закон о одбрани216 

Сходно Закону о одбрани, Министарство одбране:

• доноси годишњи план образовања и стручног оспособљавања и 
усавршавања лица на служби у Војсци и запослених у Министарству, као 
и извод из развојног плана о обучавању;

• организује и спроводи обуку за одбрану;
• израђује наставне планове и програме за обуку у одбрани;
• организује рад Центра за обуку у одбрани;
• доноси прописе који се односе на образовање, стручно оспособљавање 

и усавршавање лица на служби у Војсци и друге прописе који се односе 
на вршење службе у Армији;

• доноси прописе који се односе на стручно оспособљавање и усавршавање 
запослених у Министарству одбране. 

У складу са чланом 25, Генералштаб Војске предлаже Министарству одбране:

• план вежбовних активности Армије;
• план о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању лица на 

служби у Војсци;
• лица на дужности у Војсци за образовање и стручно оспособљавање и 

усавршавање.
 

216  Службени гласник Републике Македоније бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15 и Службени гласник Републике Северне Македоније бр. 42/20
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У складу са изменама и допунама Закона о одбрани из 2020. године, 
уведени су нови чланови који регулишу примену родне перспективе, и то 
члан 21-а: „Сви државни органи, у вршењу својих надлежности у области 
одбране, дужни су да воде рачуна о адекватној и правичној заступљености 
припадника заједница и да воде бригу о родној перспективи" и члан 26, 
тачка8-а: „Брине о адекватној и равноправној заступљености припадника 
заједница и води рачуна о родној перспективи.“

Закон о служби у Армији217 

У Закону о служби у Армији уграђени су нови чланови који регулишу 
имплементацију родне перспективе: члан 1-а, став 1: „Закон има родно одговоран 
приступ и подједнако је примењив на жене и мушкарце који служе у Армији“, 
став 2: „Сви термини који се користе у закону у мушком роду подразумевају исте 
појмове у женском роду, као и члан 13-а, став 1: „Лица надлежна за издавање 
наредби из члана 13. овог закона, дужна су да се старају о адекватној и правичној 
заступљености припадника заједница“ и став 2: „Лица надлежна за издавање 
наредби из члана 13. овог закона, спроводиће родну перспективу."

Одредбама овог закона у члановима 212 до 214 регулисано је упућивање на 
школовање, стручно оспособљавање и усавршавање и специјализација за 
потребе службе. 

Наиме, Министарство, на основу исказаних потреба Армије, може слати 
војно и цивилно особље на службу у Армију на школовање, стручно 
оспособљавање и усавршавање и специјализацију у више војне школе и 
факултете у земљи или иностранству.

Закон о Војној академији218 

Овим законом се оснива Војна академија као високошколска и 
научноистраживачка установа за обуку кадрова за потребе Министарства 
одбране и Војске, управљање кризним ситуацијама и заштите и спашавања.

217 Службени гласник Републике Македоније бр. 36/10, бр. 23/11, бр. 47/11, бр. 148/11, бр. 55/12, бр.29 
/ 14, бр. 33 / 15, бр. 193 / 15, бр. 71 / 16, бр.101/19, бр.275/19 и бр.14/20

218 Службени гласник Републике Македоније бр. 83/2009
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Према члану 8, Академија се бави високошколским и научноистраживачким 
радом у области одбране као шире научне области друштвених наука, посебно 
у области војних и војнотехничких наука, кризног управљања и заштите и 
спашавања. Академија обавља и примењену стручну делатност. На Академији 
се реализују студије првог, другог и трећег циклуса студија и струковне студије. 
Академија такође врши стручно оспособљавање и усавршавање лица са 
завршеним првим циклусом студија за потребе Војске. На Академији се могу 
организовати различити програми стручног усавршавања.

Закон садржи опште одредбе, а члан 5. наглашава да се на Академију на 
одговарајући начин примењују одредбе Закона о високом образовању 
и Закона о научноистраживачкој делатности, осим ако Законом о Војној 
академији није другачије уређено.

Статут Војне академије219

У складу са чланом 23. Статута Војне академије, аутономија Академије се не 
може нарушити обављањем образовно-васпитних и других послова којима се 
угрожавају права припадника академске заједнице у циљу дискриминације 
човека и грађанина, а која се односе на пол, расу, боју коже, националну 
и етничку припадност, друштвено порекло, политичка и верска уверења и 
припадност, имовински и друштвени статус.

Колективни уговор Министарства одбране220 

У складу са чл. 112, запослени има право и дужност континуисаног 
образовања, школовања, стручног оспособљавања и усавршавања за 
потребе Министарства, у складу са процесом рада, ради одржавања или 
унапређења способности запосленог за рад на радном месту, као и за 
очување радног места.

219 Службени гласник Републике Македоније бр. 137/2011 од 04.10.2011

220 Службени гласник Републике Северне Македоније бр. 238/2019)
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Стратешки преглед одбране (2018.)221

Промовисање родне једнакости је важно питање за одбрану, а проценат 
жена у Војсци је у складу са просечним бројкама за земље чланице НАТО-а. 
У циљу побољшања интеграције обуке и образовања у одбрани развијају се 
ближе везе између свих ентитета у Министарству и Армији. 

У делу о људским ресурсима, даје се преглед промовисања родне једнакости 
као важно питање за одбрану, наглашавајући родно разврстане податке о 
женама у Армији које су компатибилне са просечним бројкама за земље 
чланице НАТО-а.

Овај документ уједно садржи и посебан део који се односи на образовање 
и обуку и планиране активности и мере којима је циљ бољи квалитет 
образовних одбрамбених институција, посебно Војне академије.

Дугорочни план развоја одбрамбених способности (ДПРОС) 2019–2028;222

ДПРОС је основни документ који пројектује развој одбрамбених и војних 
способности оружаних снага и Министарства одбране за период од 10 година.

Један од дугорочних циљева развоја одбрамбених способности за период 
2019-2028 је изградња савременог система обуке и едукације кадрова у 
одбрани заснованог на компетенцијама, интегритету и потребама, усмереног 
на организовање, припрему и обуку снага и способности за допринос НАТО-
овој колективној одбрани, управљању кризама и кооперативној безбедности, 
као и операцијама под водством ЕУ и УН-а;

Према Поглављу ВИИИ ДПРОС-а: Образовање, обука и вежбе: 

Систем образовања и обуке у области одбране обухвата целокупно 
образовање и обуку током каријере запослених у сектору одбране. У оквиру 
овог система, кроз различите облике образовања и обуке, обезбеђује се 
институционално и континуисано стручно учење, стицање нових знања, 

221 Доступно на: www.mod.gov.mk

222 Доступно на: www.mod.gov.mk
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вештина и способности за обављање мисија и задатака и остваривање 
функција Министарства и Војске.

Сходно томе, Циљ 38. одражава принцип родне заступљености у домену 
одбране: „Укључивање родног принципа и родне перспективе у одбрану је 
у складу са стратешким опредељењем Владе као и стратешким циљевима 
Националног плана акције за родну једнакост и Националног плана акције за 
имплементацију РСБУН 1325.“

То подразумева укључивање родног принципа у све делове процеса рада, 
приликом планирања и управљања људским ресурсима. У циљу успешног 
остваривања овог циља планиране су следеће активности:

• утврдиће се пројектовани циљеви родне заступљености за наредних 10 
година;

• биће спровођено родно сензитивисање свих запослених, са посебним 
нагласком на старешинском кадру и на руководећем и командном кадру 
у Војсци; 

• биће укључена родна перспектива у образовање, обуке и развој кадрова 
у Министарству и Армији, као и у програме образовања на Војној 
академији; 

• унапредиће се родна обука у склопу предупутне обуке за учешће у 
мисијама у иностранству; 

• биће развијен програм за повећање броја жена које испуњавају утврђене 
критеријуме за руководеће и командне дужности и предузимање мера за 
укључивање већег броја жена у војне мисије у иностранству;

• радиће се дугорочне пројекције интеграције жена у структуру Армије без 
ограничења.

Родни принцип ће бити уграђен у све стратешке и планске документе 
Министарства и Армије. С тим у вези, родна перспектива ће бити подржана 
одговарајућим буџетом предвиђеним за њено спровођење.
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Стратегија о управљању људским ресурсима (2019)223

Према стратегији, систем образовања и обуке одговоран је за развој вештина 
и компетенција сваког појединца/ке. Развој сваке вештине и компетенције 
прати утврђену хијерархију и међузависност између компетенција одбране. 
Циљано и постепено стицање вештина и компетенција обезбеђује 
сврсисходност и дуготрајност стеченог практичног знања. 

Једна од основних вредности која карактерише професионалност људских 
ресурса у одбрани је транспарентност процеса на раду. Транспарентност 
процеса обезбеђује једнаке могућности за одабир и распоређивање и 
напредовање кадрова. 

Учинак и потенцијал особља два су основна критеријума за каријерно 
вођење. Равноправна етничка и родна заступљеност, у складу са друштвено 
прихваћеним нормама и стандардима, секундарни је критеријум који 
пружа мултикултурални друштвени одраз одбране. . Постојеће процедуре 
и критеријуме за евалуацију, напредовање и запошљавање потребно је 
надоградити и ускладити како би се обезбедиле једнаке могућности и 
каријерно вођење;

Транспарентност процеса – познавање процеса и доступност истих свим 
запосленима, као и њихово укључивање у спровођење Стратегије у циљу 
изградње поверења у систем. 

Једнакост – сви процеси за управљање људским ресурсима су дизајнирани 
тако да дају једнаке могућности за надоградњу, усавршавање, селекцију, 
постављање и напредовање на послу у склопу хијерархије у домену одбране, 
као и равноправне етничке и родне заступљености, у складу са друштвено 
прихваћеним нормама и стандардима. Етничка и родна припадност, сама 
по себи, не може да буде гаранција за напредак у каријери, уколико нема 
потребних резултата рада, као и одговарајућих компетенција. 

223  Доступно на: mod.gov.mk
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Стратегија образовања и обуке (2006)224: 

Према Стратегији о образовању и обуци, систем образовања и обуке 
у области одбране обухвата целокупно образовање током каријере 
запослених у систему одбране. 

У оквиру овог система обезбеђује се континуисано стручно образовање, 
почевши од почетног - улазног нивоа свих категорија особља, стицања почетних 
(официрских/подофицирских чинова, квалификација за напредовање у виши 
чин и прелазак са једног на други ниво (тактички, оперативни и стратешки), као 
и професионална едукација током професионалног развоја свих категорија 
запослених у систему одбране. Постојећа стратегија о образовању и обуци 
не наглашава директно родну димензију, али пружа једнаке могућности 
образовања и обуке за све запослене мушкарце и жене. У току је израда 
нове Стратегије о образовању и обуци.

Годишњи план о школовању, обукама, стручном оспособљавању и 
усавршавању Министарства одбране и Армије Републике Северне 
Македоније.

Министарство одбране припрема План школовања, усавршавања, стручног 
оспособљавања и специјализације административних службеника у 
Министарству одбране и војних старешина распоређених на дужности у 
Министарству одбране и војног и цивилног особља у Војсци Републике 
Северне Македоније. Овај документ потписује министар/ка одбране, а њиме 
се планирају годишње активности и утврђују смернице за развој људских 
ресурса у складу са стратешким приоритетима и циљевима.

На основу исказаних потреба потчињених команди и јединица у Генералштабу 
Армије, израђује се Нацрт годишњег плана о школовању, стручном 
оспособљавању и усавршавању који потписује начелник Генералштаба Армије.

224 Доступно на: mod.gov.mk
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Годишњи каталог курсева за потребе војног особља Министарства 
одбране. Каталог обука је алат који покрива читав низ обука и курсева 
центара за обуку у Министарству и Војсци који су доступни нашем особљу, 
као и обуке и курсеви који су доступни особљу из партнерских земаља. 
Каталог пружа опште информације о центрима за обуку, њиховој мисији, 
обукама и понуђеним курсевима и административним детаљима.

Интерни правилници и упутства

Правилник о начину спровођења поступка пријема кандидата за официре, 
односно подофицире, професионалне војнике и цивилна лица на служби 
у Армији, који прописује начин спровођења поступка пријема кандидата/
киња за официре, односно подофицире, професионалне војнике и цивилно 
особље у Армији Републике Северне Македоније;
Правилник о поступку избора и упућивања на школовање, обуку, 
стручно оспособљавање, усавршавање и специјализацију запослених 
за потребе МО и Армије (2014), којим се уређује поступак избора и 
упућивања на образовање, обуку, стручно оспособљавање и усавршавање 
и специјализацију запослених за потребе Министарства и Армије;

Правилник о условима, критеријумима, начину и поступку спровођења 
јавног конкурса и поступку избора кандидата за упис на први циклус студија 
на Војној академији Генерал Михаило Апостолски - Скопље (2020.);

Правилник за спровођење конкурса за избор и упис кандидата са 
завршеним првим циклусом студија за стручно оспособљавање и 
усавршавање за официрске службенике (2021)225 - овим правилником је 
прописано да се приликом одабира кандидата води рачуна о адекватној и 
правичној заступљености припадника етничких заједница и развоју родне 
перспективе, уз поштовање принципа стручности и компетентности. 

Правилник за примену европског система преноса кредита - Војна 
академија Генерал Михаило Апостолски.

225 Доступно на: mod.gov.mk
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Правилник о начину избора и припреме војног и цивилног особља Армије 
Републике Северне Македоније и запослених у Министарству одбране, за 
упућивање на дужности у командним структурама НАТО-а, дипломатским 
мисијама републике, командама, штабовима и војним јединицама 
међународних организација ван територије републике и на територији 
републике (2021).

Правилник о организовању међународних курсева Регионалног центра за 
односе са јавношћу у земљи и иностранству (2020.) и Правилник о измени и 
допуни Правилника о организовању међународних курсева Регионалног 
центра за односе са јавношћу у земљи и иностранству (2021).

Упутство за организовање и извођење родних обука за запослене у МО и 
Армији (2020), представља интерни документ који подржава текући процес 
изградње капацитета за интеграцију родне перспективе и обезбеђивање 
родне једнакости, те прописује начин организације и спровођења родне 
обуке од стране сертификованих инструктора/ки за родну једнакост у МО и 
Армији.

Упутство за управљање обукама у Армији УПА – 31001/1 (2010) – Ово упутство 
за управљање обукама представља основну доктрину обуке у Армији и 
односи се на све команде и јединице Армије. На основу њега, команданти и 
командирке, у складу са намерама и циљевима обуке, обезбеђују несметано 
и непрекидно одвијање процеса обуке, планирања, спровођења, евалуације 
и процене обуке о функционисању циклуса планирања. Уз руковођење 
обуком треба да се створе услови за потпуно испуњавање мисије Армије, 
као и извршавање мисија привременог карактера за учешће у мировним и 
хуманитарним операцијама. Исто се односи подједнако на мушкарце и жене 
укључене у процес руковођења обуком у Армији. 
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7.2. Систем образовања и обуке у Министарству 
одбране и Армији Републике Северне Македоније

Систем за образовање и обуке у области одбране обухвата целокупно 
образовање и обуку током каријере запослених у систему одбране. У 
оквиру овог система, кроз различите облике образовања и усавршавања, 
обезбеђује се институционално и континуисано стручно стицање нових 
знања, вештина и способности свих категорија запослених, за обављање 
мисија и задатака Министарства и Армије и остваривање стратешких 
опредјељења Републике Северне Македоније.

Поседовање одговарајућег нивоа образовања је основни захтев током целе 
каријере и мора се ефикасно постићи како би се подржала нова структура 
каријере и рефлектирали кључни моменти напредовања у каријери. 
Повећање захтева о способностима особља у одбрани може се најефикасније 
задовољити омогућавањем да образовање започне на почетку сваке од 
фаза развоја каријере, као и осигуравањем да је то довољно да се задовоље 
индивидуалне потребе током одговарајуће фазе у каријери. Обука током 
професионалне каријере омогућава стицање вештина и примењених знања 
потребних за сваки конкретан посао, или било који облик специјализације. 
У суштини, ради се о усвајању информација и процедура, кроз процедуру 
прогресивног понављања предвиђених задатака. Као резултат обуке требало 
би доћи до побољшања вештина и способности за квалитетно обављања 
конкретних задатака. Обука треба да буде прогресивна и континуирана, те да 
се тежи усавршавању вештина и знања.

Систем образовања и обуке у одбрани Републике Северне Македоније 
заснива се на три стуба, и то:

• институционална едукација,
• обука на радном месту, и 
• самостално учење.

Могућности и критеријуми за школовање, обуку, стручно оспособљавање и 
усавршавање су исти и за мушкарце и за жене.
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слика: Три стуба Стратегије за образовање и обуку у одбрани

Институционална едукација је први стуб војног образовања и укључује све 
облике усмеравања у оквиру различитих образовних институција (војних 
и цивилних) у земљи и иностранству. Током такве едукације, запослени 
у систему одбране се оспособљавају за обављање послова усвајањем 
одговарајућег нивоа образовања, основних вредности, развоја вештина и 
способности, као и других садржаја неопходних за обављање мисија. 

Обука на радном месту је други стуб система образовања и обуке у 
одбрани, и иста се спроводи континуисано током каријере. Кроз обуку на 
радном месту, у обављању задатака и дужности, додатно се продубљује 
знање и оспособљава особље у одбрани у циљу обучавања запослених. 
Одговорни за организацију обуке на радном месту за запослене у 
одређеној организационој јединици у оквиру министарства и Армије 
су командир, командант или руководилац одговарајуће организационе 
јединице.

СВЕОБУХВАТНА 
ВОЈНА И ЦИВИЛНА ОБУКА
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Самостално учење је трећи стуб који омогућава уравнотеженост система 
образовања и обуке у одбрани, чиме се заокружује комплетна едукација 
запослених у одбрани. Самостално учење је битна компонента самосталног 
развоја која се састоји од: индивидуалног учења, истраживања, 
професионалног проучавања стручне литературе и стицања искуства из 
праксе. 

Систем образовања и обуке у области одбране обухвата различите облике 
институционалног и континуираног професионалног обликовања знања, 
вештина и способности запослених у систему одбране. Овај систем се 
састоји од образовања и обуке као својих подсистема. Систем образовања, 
специјализације и обуке у Армији подељен је на категорије, односно за 
официре, подофицире и професионалне војнике. 

Образовни систем је подељен на основни, средњи и напредни ниво 
образовања и обуке. 

Основни ниво обухвата школовање на Војној академији и основни курс за 
официре, основни пријемни курс за подофицире и професионалне војнике. 
Средњи ниво обухвата курсеве и обуку за командне дужности, док су на 
напредном нивоу образовање и обука за командно-штабне дужности, 
односно стручно-специјалистичке обуке за руководеће дужности.

Стварање официрског кадра обавља се на Војној академији „Генерал 
Михаило Апостолски“, која се налази у оквиру Министарства одбране. 

Војна академија „Генерал Михаило Апостолски“ је високошколска 
установа основана законом и придружени је члан Државног универзитета 
,,Гоце Делчев" у Штипу. Омогућава образовање и обуку питомаца, 
кандидата за официре и официре у складу са системом преноса бодова 
и образовање првог, другог (специјалистичке и мастер студије) и трећег 
(докторске студије) циклуса студија, као и напредне курсеве за стручно и 
професионално усавршавање (доживотно учење).
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По завршетку првог циклуса студија питомци стичу 240 кредита по 
ECTS-u – Европски систем прикупљања и преношења бодова (European 
Credit Transfer System) и признату универзитетску диплому, што значи да 
након завршетка студија питомци добијају диплому коју потписују декан 
Војне академије и ректор Универзитета „Гоце Делчев“ из Штипа, као и 
додатак дипломи који ближе утврђује квалификацију, као и професионалне 
могућности које се омогућене квалификацијом у погледу даљег школовања 
и професионалног статуса.

Поред основног нивоа (за стварање официра), Војна академија ради 
на извођењу курсева и едукација које припремају официре за више 
дужности. За обуку официра средњег ранга организују се курсеви за 
команданте водова и официре за штабне дужности на нивоу батаљона. 
За обуку официра на оперативном нивоу организује се други циклус 
студија - специјализација за командно-штабне дужности. Образовање и 
оспособљавање за командно-штабне дужности реализује се не само у 
земљи већ и у иностранству.
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7.3. Ентитети задужени за образовање и обуку 
у Министарству одбране и Армији

МИНИСТАР ОДБРАНЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ АРМИЈЕ

Образовне 
институције у земљи 

и иностранству

Универзитет 
„Гоце Делчев“ 

– штип

ДРЖАВНИ 
СЕКРЕТАР

РЦОЈ ЦО (Центар за обуку)  
„Д-р Џозеф Крузел“

Ескадрила 
за обуку 

и тренинг

Одељење за 
медицинску 

обуку

• Центар за индивидуалну обуку 
• Центар за обуку питомаца
• Центар за подршку обуци
• Центар за стране језике
• Центар за узгој и дресуру паса
• Центар за симулације
• Центар за израду доктрина, 
правила, упутстава и научених 
лекција

Војна академија „Генерал 
Михаило  Апостолски

Сектор за 
комуникације, 

аналитику и 
оперативну 

подршку

Сектор за 
људске 
ресурсе

Команда за операције 
- Ваздухопловни ВИНГ -

Команда 
за обуку

Логистичка база 
- Батаљон за 

Војно медицинску 
подршку -

ОРГАНИЗАЦИЈСКА ПОВЕЗАНОСТ
ФУНКЦИОНАЛНА ПОВЕЗАНОСТ
САРАЂУЈЕ СА

ЕНТИТЕТИ У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 
И ОБУКЕ У МО И АРМИЈИ
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7.3.1. Војна академија “Генерал Михаило Апостолски”

Војна академија је високошколска и научно-истраживачка установа за обуку 
кадрова за потребе Министарства одбране и Војске, кризног управљања и заштите 
и спашавања. Војна академија је придружени члан Универзитета Гоце Делчев.

ВА је носилац свих нивоа образовања официрског кора који обезбеђује 
реализацију концепта развоја официрског кора, почевши од примарног 
нивоа, преко континуисаног професионалног образовања, до вишег нивоа 
образовања. Завршетком првог циклуса студија питомци стичу 240 кредита 
по ECTS и признату универзитетску диплому.

Поред школовања на првом, другом и трећем циклусу студија, Војна академија 
реализује и курсеве за стручно и професионално усавршавање официрског 
кора: „Курс за командире водова“, „Курс за командире водова родно-
логистичких специјалности“, као и „Курс за „штабне дужности у батаљону“.

У оквиру својих надлежности Војна академија:

• израђује планове и програме за све нивое школовања официрског кора 
у сарадњи са Армијом;

• развија и имплементира модел четворогодишњег школовања питомаца 
– студената;

• израђује и спроводи модел образовања кандидата са ВСС до првог официрског 
чина са курсом за стручно усавршавање и оспособљавање официра за службе;

• у сарадњи са Министарством и Војском израдиће и имплементирати 
модел школовања кандидата са стипендијама МО од стране Универзитета 
у Републике Северне Македоније;

• обавља научноистраживачки рад и израђује пројекте за потребе 
Министарства и Армије као подршку одабраним активностима у 
одбрамбеном сектору и обавља друге надлежности из високог 
образовања предвиђене законом;

• успостављање Националног института за сајбер безбедност и дигиталну 
форензику у складу са Националном стратегијом о кибернетичкој 
безбедности и Стратегијом о сајбер одбрани;

• успостављање система учења на даљину.
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Поред тога, Министарство обезбеђује и специјализације, стипендије за први 
циклус студија за дефицитарне кадрове за потребе одбране, као и стипендије 
за други и трећи циклус студија које се реализују у цивилним образовним 
установама у земљи и додељују се од стране МО.

7.3.2. Министарство одбране

Центар за обуку „Др. Џозеф Крузел“

Центар за обуку «Др. Џозеф Крузел» представља центар у којем се изводе 
специјализоване обуке (курсеви, семинари, радионице) у више области и тема, 
у циљу унапређења менаџерских вештина и имплементације радних процеса, 
као и усавршавања вештина и способности различитих категорија особља у 
Министарству и Војсци, те запосленима у другим органима државне управе 
у сектору безбедности. Центар планира и спроводи специјализоване обуке 
у неколико области: одбрана и безбедност, управљање кризама, изградња 
интегритета, психолошка припрема за учешће у мисијама, финансије, 
међународно хуманитарно право, родна перспектива, стратешко планирање, 
сајбер, IT обуке и др. Центар ће такође бити одговоран и за спровођење обуке 
пре упућивања за војно особље, цивилно особље и стручњаке на националном 
нивоу који ће се упућивати у операције за стабилизацију и реконструкцију.

Регионални центар за односе с јавношћу (РЦОЈ)

РЦОЈ је партнерски центар НАТО-а за едукацију и обуку од 2013. године. РЦОЈ 
обучава особље за односе с јавношћу (цивилно и војно) из Министарстава 
одбране, Војске и других државних институција држава чланица НАТО-а, 
ПзМ, Медитеранског дијалога, Истанбулске иницијативе за сарадњу и НАТО-
ових глобалних партнера у циљу развијања њихових комуникацијских 
вештина и техника и обезбеђивања неопходна експертизе у области односа 
с јавношћу, која ће им омогућити успешан рад с медијима у мирнодопским 
и у кризним условима, као и у процесу упућивања у мировне операције. У 
наредном периоду РЦОЈ ће додатно проширити своје подручје деловања 
кроз развој капацитета за обуку у области стратешких комуникација и 
управљању дезинформацијама.
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7.3.3. Армија Републике Северне Македоније

Команда за обуку и доктрине (КОД)

Команда за обуку и доктрине је задужена за организацију, координацију 
и имплементацију Индивидуалне обуке војника, питомаца, подофицира 
и официра из активног и резервног састава, подршка колективној обуци 
команди и јединица Армије Републике Северне Македоније и развој 
доктрина и научених лекција у Армији Републике Северне Македоније.
Задаци од суштинског значаја за мисију:

СТРУКТУРА КОМАНДЕ 
ЗА ОБУКУ И ДОКТРИНЕ

Центар за индивидуалну обуку

Центар за обуку питомаца

Центар за стране језике

Центар за узгој и дресуру паса

Центар за подршку обуци

Центар за симулације

Центар за израду доктрина, правила, 
упутства и научених лекција

КОМАНДА ЗА ОБУКУ И ДОКТРИНЕ
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• Израда и развој планова и програма за индивидуалне обуке војника, 
питомаца, подофицира и официра из активног и резервног састава 
Армије Републике Северне Македоније;

• Реализација основне војне обуке војника на добровољно служење 
војног рока у Војсци, питомаца и кандидата за официре за службу у 
Војсци Републике Северне Македоније;

• Реализација обуке професионалних војника и подофицира и њихов 
континуиран професионални развој;

• Реализација језичке обуке за потребе Министарства одбране и Армије 
Републике Северне Македоније;

• Узгој и обука службених паса и обука водича службених паса;
• Подршка колективним облицима обуке и вежби јединица Армије 

Републике Северне Македоније;
• Подршка за обуку у води и обуку у зимским условима;
• Развој доктрина, правила, смерница, приручника и научених лекција у 

Армији Републике Северне Македоније.

У оквиру КОД-а функционишу следећи центри за обуку:

⊲ Центар за индивидуалну обуку (ЦИО)

Организација, припрема и реализација индивидуалне обуке војника и 
подофицира из активног и резервног састава Војске Републике Северне 
Македоније

Задаци од суштинског значаја за мисију:

• Реализација напредних курсева за подофицире из активног и резервног 
састава;

• Реализација основног курса за подофицире из активног и резервног 
састава;

• Реализација обуке професионалних војника;
• Реализација обуке са војницима за добровољно служење војног рока.
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⊲ Центар за обуку питомаца (ЦОП)

Организација, припрема и реализација посебних облика обуке са питомцима 
и кандидатима за официре у Армији Републике Северне Македоније. 

Задаци од суштинског значаја за мисију:

• Организација и реализација индивидуалне и опште војне обуке до нивоа 
вода са питомцима и кандидатима за службенике у Армији Републике 
Северне Македоније;

• Организација и реализација обуке у зимским условима и скијање са 
питомцима;

• Организација и реализација обуке на води и пливање са питомцима;
• Организација обуке у управљању моторним возилима и полагање 

возачког испита са питомцима;
• Организација приправничког стажа кадета и кандидата за официре у 

службама Армије Републике Северне Македоније;
• Организација стручно-специјалистичке обуке за родове (Курс за 

командире водова) са питомцима;
• Организација и реализација ваннаставних васпитно-образовних 

активности са питомцима и кандидатима за официре у службама Армије 
Републике Северне Македоније.

⊲ Центар за стране језике (ЦСЈ)

Припрема и реализација курсева страних језика за потребе припадника 
Министарства одбране и Армије Републике Северне Македоније. 

Задаци од суштинског значаја за мисију:

• Реализација курсева страних језика за потребе Министарства одбране и 
Армије Републике Северне Македоније;

• Извођење тестирања за потребе Министарства одбране и Армије 
Републике Северне Македоније;

• Развој и имплементација курсева за посебне намене;
• Планирање и организовање семинара за унапређење знања професора 

и инструктора.
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⊲ Центар за узгој и дресуру паса (ЦОДК)

Овај центар је намењен за узгој и дресуру паса за разне намене, као и 
обуку инструктора и војника за водиче службених паса за потребе Армије 
Републике Северне Македоније.

Задаци од суштинског значаја за мисију:

• Узгој, репродукција, нега и исхрана службених паса;
• Извођење дресуре код службених паса за различите намене (чувари, 

заштитни и пси за специјалне намене);
• Стручно усавршавање и обука инструктора - водичи службених паса за 

различите намене;
• Вршење редресуре службених паса из јединица Армије Републике 

Северне Македоније;
• Обука војника - водича службених паса.

⊲ Центар за подршку обуци (ЦПО)

Основна мисија центра је подршка за колективну обуку команди и јединица 
Армије Републике Северне Македоније током реализације планираних 
тактичких вежби, гађања, обука на води и обука у зимским условима.

Задаци од суштинског значаја за мисију:

• Обезбеђивање услова за реализацију планираних вежби и гађања на АП 
„Криволак“ и полигону за гађање „Петровец“;

• Подршка индивидуалној и колективној обуци јединица Армије Републике 
Северне Македоније у Кампу за обуку на води;

• Подршка индивидуалној и колективној обуци јединица Армије Републике 
Северне Македоније у Кампу за обуку у зимским условима.

198



⊲ Центар за израду доктрина, правила, упутстава и научених лекција  
 (ЦИДПУНЛ)

ЦИДПУНЛ врши управљање системом за развој доктрина и научених лекција 
и развој доктрина, правила, смерница, приручника и других публикација у 
Армији Републике Северне Македоније.

Задаци од суштинског значаја за мисију:

• Развој система доктрина;
• Развој система за научене лекције;
• Координација израде доктрина, правила, смерница, приручника и 

научених лекција;
• Штампање и дистрибуција доктрина, правила, смерница, приручника и 

научених лекција;
• Развој концепата за развој и употребу Армије Републике Северне 

Македоније;
• Развој концепата за развој родова и служби у Армији Републике Северне 

Македоније;
• Вођење јединствене евиденције (регистра) објављених публикација;
• Електронско управљање датотекама и веб страница доктрина и научених 

лекција;
• Сарадња са сродним институцијама у Републици Северној Македонији и 

у иностранству.

⊲ Центар за симулације (ЦС)

Организација, координација, имплементација и управљање симулацијским 
вежбама у Армији Републике Северне Македоније до нивоа бригаде:

• Коришћење и одржавање инфраструктуре за симулацијске вежбе;
• Учешће у планирању симулацијских вежби;
• Обука корисника Центра за симулације;
• Припрема базе података за потребе симулацијских вежби;
• Развој компјутерски потпомогнутих симулацијских вежби;
• Чување датотеке за подршку симулацијским вежбама;
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• Техничка анализа реализације симулацијских вежби;
• Вођење јединствене евиденције за развој симулацијских вежби;
• Електронско управљање фајловима и веб страницама из Центра за 

симулације;
• Сарадња са сродним институцијама у Републици Северној Македонији и 

у иностранству.

ЛОГИСТИЧКА БАЗА

⊲ Одељење за медицинску обуку

Одељење за медицинску обуку је део Батаљона за медицинску подршку, 
који је део логистичке базе и има за циљ да обавља медицинску обуку за 
припаднике Армије, припаднике других државних институција у Републици, 
као и за потребе НАТО-а и партнерских земаља.

Ова јединица реализује следеће обуке:

• Обука за хитну медицинску помоћ и самопомоћ;
• Обука спасиоца;
• Обука медицинских тимова;
• Обука инструктора;
• Обука и тренинг медицинског особља у Армији.

ОПЕРАТИВНА КОМАНДА

⊲ Ескадрила за обуку и тренинг (ЕОТ)

ЕОТ спроводи обуку, преобуку и тренажу пилота за потребе Армије Републике 
Северне Македоније и Министарства одбране и даје ваздухопловну подршку 
јединицама Армије и националним субјектима у случају елементарних 
непогода и катастрофа у ограниченим размерима.
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7.4. Одељења задужена за родну једнакост

Према Закону о једнаким могућностима жена и мушкараца (Службени 
гласник Републике Македоније бр. 6/12, 30/13, 166/14 и 150/15), Министарка 
одбране донела је Одлуку (2017) о именовању Координаторке и заменице 
координаторке за једнаке могућности жена и мушкараца у Министарству 
одбране. Оне имају законску обавезу да координишу активности из 
надлежности државних органа за успостављање једнаких могућности и да 
дају предлоге за унапређење и промовисање једнаких могућности у оквиру 
Министарства и Армије, прате активности и израђују годишње извештаје о 
постигнутом напретку.

Чланица из Министарства одбране именована је у Међуресорну 
консултативно-саветодавну групу за једнаке могућности жена и мушкараца, 
основану Одлуком Владе Републике Македоније (2017).

Одлуком министра одбране (2021) формирана је Радна група за координацију, 
праћење и процену спровођења Другог НАП-а о имплементацији РСБУН 
1325, стратешки оквир 2020-2025, основан Одлуком министарке одбране 
(2021). 

У Кабинету Начелника Генералштаба Армије Републике Северне Македоније 
формацијски је постављена жена – Официрка за родну једнакост (2019. 
године), која је задужена за саветовање у области родне једнакости и заштите 
од узнемиравања на радном месту. Она координише и сарађује са родним 
инструкторима/кама, родним представницима/цама и родним медијаторима/
кама у Армији Републике Северне Македоније.
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Такође, Одлуком Министарке одбране именовано је овлашћено лице и 
његов заменик за заштиту од узнемиравања на раду и формирана је мрежа 
од укупно 36 родних представница/ка у Министарству и Армији. Овлашћено 
лице има овлашћење да прима захтеве за заштиту од узнемиравања и да 
спроводи интерни поступак, да пружа стручну помоћ и савете запосленима 
у Министарству и Армији.

Родни представници су контакт особе којима се можете обратити за савете и 
помоћ у случају узнемиравања на радном месту. Они дају мишљења и савете 
руководном и командном особљу у овој области, а раде и на промовисању 
родне једнакости.

У Министарству одбране и Армији Републике Северне Македоније постоји 
група НАТО сертифицираних инструктора/ки за родна питања, укупно 21 
особа, задужених за подизање родне свести кроз спровођење родних обука 
у Министарству и Армији.
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7.5. . Студијски програми и интеграција  
родне перспективе

На Војној академији студијске програме припремају сви професори у 
складу са стандардизованом методологијом и јединственом процедуром 
акредитације. Наиме, акредитација студијских програма за први, други и трећи 
циклус студија добија се након завршетка неколико фаза, односно припреме 
студијских програма, добијања сагласности за исте од министра/министарке 
одбране, усвајања студијских програма од стране Научно-наставног савета 
ВА и Сената Универзитета „Гоце Делчев“, и коначно добијање сагласности 
Владе и акредитације од стране Акредитационог одбора Агенције за квалитет 
високог образовања у Републици Северној Македонији.

На Војној академији родна перспектива је укључена у предмете Социологија, 
Војна психологија и Војна историја, који кроз тематске садржаје наставног 
плана користе информације у овој области у циљу подизања свести о 
родним аспектима војне професије међу питомцима као будућим официрима 
и њиховој улози у промовисању тих вредности и њиховој примени у пракси.

Социологија - изводи се 2 часа недељно у другој школској години, где се током 
наставе посебна пажња поклања друштвеној неједнакости, родној равноправности 
у породици и различитим сегментима друштва, дискриминацији припадника LGBTI 
заједнице, стратификацији, мобилности и девијантном друштвеном понашању 
са освртом на социолошке аспекте ових феномена на безбедност. Родна 
перспектива је саставни елемент у овим темама и обрађује се кроз предавања у 
облику дискусије, питања и одговора, као и израдом семинарских радова на ову 
проблематику. У оквиру тема и садржаја предмета, родна перспектива заузима 
до 10% са тенденцијом повећања овог процента током трајања акредитације 
актуелног студијског програма за први циклус студија на ВА.

Војна психологија - изводи се 2+1 часа недељно у II школској години. У току 
активности наставе и вежби спроводе се активности у складу са темом 
која се разрађује. У складу са могућностима које програм дозвољава, 
уведена је посебна тема - тема 11: Морал, етика, организациона култура, 
једнакост, недискриминација, где су заступљени садржаји: промовисање 
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равноправности и поштовање људских права, родне једнакости и ненасиља. 
На вежбама се обрађују теме из области родне једнакости, а кадети/киње 
припремају семинарске радове, пројекте, анкете и спроводе истраживања.

Војна историја - изводи се 2+1 часа недељно у ИИ школској години; 
садржаји су укључени у предавања и вежбе за истакнуте жене и мушкарце 
у међународној и националној историји, са посебним акцентом на жене 
које су симболи феминизма и економске и политичке моћи жена. Исто 
тако, разрађују се и примери истакнутих жена које својом храброшћу и 
пожртвованошћу симболизују борбу за поштовање грађанских права, али и 
равноправно учешће жена и мушкараца за време ратних збивања (нарочито 
у Другом светском рату). Теме борбе за једнака права жена кроз историју 
разрађују се кроз видео презентације и анализу докумената.

Истовремено, родна обука је интегрисана планирањем родних обука у 
Годишњи календар специјализованих обука Министарства одбране. Наиме, 
планирају се обуке за различите категорије особља у Министарству одбране 
које се спроводе ангажовањем инструктора/ки за родна питања, као и 
екстерних предавача/ица и стручњака/киња и кроз подршку међународних 
организација. Министарство одбране планира и спроводи обуке о родним 
питањима у континуитету од 2013. године.

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ: 

Едукација наставног кадра Војне академије у области родне перспективе

У оквиру пројекта „Јачање регионалне сарадње за интеграцију родних 
питања у реформи сектора безбедности на Западном Балкану“ и у складу 
са Динамичким планом за мале пројекте Министарства одбране који би се 
реализовали уз подршку UNDP SEESAC планирана је реализација семинара 
на тему „Интеграција родне перспективе“ намењеног наставном кадру 
Војне академије „Генерал Михајло Апостолски“ у Скопљу.
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Сврха семинара је сензибилизација наставног кадра Војне академије 
из области родне равноправности са циљем уједначавања разумевања 
свих учесника и учесница о потреби укључивања родне перспективе у 
образовање и обуку у сектору одбране. 

У периоду фебруар 2021. – септембар 2021. обављене су обимне припремне 
активности. Припремне активности су започеле онлајн састанком између 
представника/ца Министарства одбране Републике Северне Македоније и 
Војне академије са тимом UNDP SEESAC-а. Сврха састанка је био планирање 
организације семинара, као и садржаја и структуре семинара: прецизиран је број 
учесника и договорена прелиминарна динамика реализације. Закључено је да ће 
бити потребно да семинар буде одржан за више група, да би кроз њега прошли 
сви редовни, ванредни и гостујући професори и професорке Војне академије 

Направљен је договор се изврши детаљна процена нивоа знања и потреба за 
обуком свих учесника, да би се тиме омогућио процес планирања тема и садржаја 
утемељен на информацијама. У ту сврху је конципиран Упитник за процену 
потреба за тренингом. Упитник је упућен свим потенцијалним полазницима и 
полазницама, а на њега је у задатом року одговорило више од 50% професора 
и професорки. Направљена је анонимизирана анализа одговора, која је дала 
увид у различите потребе будућих полазника и полазница семинара. 

На основу анализе Упитника за процену потреба за тренингом је договорен 
програм једнодневног семинара почевши од дефиниција рода и пола, 
основних чињеница о стању родне равноправности и родно заснованој 
дискриминацији, до реформе сектора безбедности и важности родне 
перспективе у том контексту. У садржај семинара је укључена и вежба на 
основу примера из праксе, која треба да послужи бољем разумевању потребе 
за укључивањем родне перспективе у све области војног образовања.  

Очекивани резултати семинара:

• Упознавање наставног кадра Војне академије са вредностима и 
предностима промовисања и успостављања родне равноправности и 
значај родне равноправности за будуће генерације официра.

• Подизање и јачање свести о увођењу тема родне равноправности у 
оквиру наставног плана и програма, посебно, али не искључиво, у домену 
друштвених наука.
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Текући студијски програми на Војној академији су акредитовани у 2017. години, 
тако да са академском 2021/2022. годином почиње четврта година њихове 
реализације.  Родна перспектива  биће интегрисана  у један део предмета са 
следећом акредитацијом која је планирана да се спроведе у 2022/2023. години. 

Команда за обуку и доктрине је током 2021. године предузела мере и 
активности и ажурирала све планове и програме за реализацију курсева 
уврштавањем садржаја и тема из родне перспективе.

Родна перспектива је интегрисана у обуку кандидата за војнике, основну 
борбену обуку војника за добровољно служење војног рока, обуку 
професионалних војника, обуку за подофицире, као и у специјалистичку 
обуку сходно роду и службама у Армији. 

7.5.1. Процеси и планови за образовање о родној перспективи 

Планирање образовања и обуке врши се у Министарству одбране, 
Генералштабу Армије и Војној академији. Овде се дефинишу циљеви и 
задаци и реализује се и контролише реализација едукације и обуке.

Сходно Годишњем плану за рад, Министарство одбране припрема План 
школовања, обуке, стручног оспособљавања (ВОиУ) и специјализације службеника 
Министарства одбране и Војске (административних службеника у Министарство 
одбране и војне старешине распоређене на дужности у Министарству одбране и 
војно и цивилно особље на служби у Војсци Републике Северне Македоније).

Планом се систематски, стручно и плански уређује образовање, обука, 
стручно оспособљавање и специјализација особља Министарства и Војске.

План је адекватно димензиониран и пропорционално конципиран тако 
да обухвати све субјекте у систему образовања и обуке у Министарству 
одбране и Војсци Републике Северне Македоније израдом њихових предлог 
планова образовања, стручног оспособљавања и развоја који су усаглашени 
и представљају саставни део истог.

У складу са функционалним и стручним потребама и приоритетима, Служба за 
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људске ресурсе управља системом образовања и обуке тако што дефинише 
приоритете и координише потребе свих организационих јединица.

Планирање едукације, обуке и СОиУ заснива се на детаљној и суштинској 
анализи претходно реализованих обука у земљи и иностранству и потреба 
исказаних од стране организационих јединица у Министарству одбране и 
Војсци, на основу чега израђује се Годишњи план школовања, обука, стручног 
оспособљавања, усавршавања и специјализације административних 
службеника у Министарству одбране и војних старешина распоређених на 
дужности у Министарству одбране и војног и цивилног особља у служби 
Армије Републике Северне Македоније који одобрава министар/ка одбране. 
Овим документом Министарство одбране и Војска Републике Северне 
Македоније планирају своје годишње активностии и утврђују смернице 
за развој људских ресурса. У процеси исказивања потреба за појединим 
врстама образовања, обуке, стручног оспособљавања, специјализације 
и усавршавања у земљи и иностранству, укључене су све организационе 
јединице Министарства одбране и Армије, и то још у процесу планирања.

У складу са Смерницама за планирање, програмирање, буџетирање и извршење 
(ППБИ), током месеца априла, носилац Програма за персонал и образовање – 
Сектор за људске ресурсе - заказује састанак за планирање Програма. Његова 
сврха је дефинисање годишњих планова и програма из области образовања и 
усавршавања за наредну годину, са свим укљученим организационим јединицама, 
како би се разговарало о евентуално откривеним уоченим проблемима и 
потребама за њиховим унапређењем, као и давање и усаглашавање конкретних 
препорука и смерница за израду Годишњег плана школовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања запослених у Министарству одбране и Армији.

Годишњи план укључује:

Планове за образовање, обуку, стручно оспособљавање и развој у земљи: 
Војна академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопље; Регионални центар 
за односе са јавношћу; Центар за обуку „Др Џозеф Крузел“; едукација, обуке и 
специјализације у спољним институцијама у земљи; Команда за обуку; Ескадрила 
за обуку пилота; Одељење за медицинску обуку Армије; Центар за стране језике.
Планове школовања, обука, стручног оспособљавања и усавршавања и 
специјализације у иностранству: процес планирања СОиУ у иностранству 
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је професионалан и свеобухватан процес који укључује све субјекте из 
Министарства одбране, Војске, спољних и домаћих институција из области 
одбране, као и релевантне међународне НАТО центре за обуку и представнике 
НАТО пријатељских земаља. Већина обука су у контексту активности и 
одговорности НАТО-а, намењене особљу које је планирано да имплементира 
или учествује у међународним активностима НАТО-а. Поред тога, планиране су 
обуке и у контексту Заједничке безбедносно одбрамбене политике ЕУ (ЗБОП).

План за СОиУ се спроводи поштујући принципе транспарентности, етничке 
и родне равноправности, као и позитивне законе и подзаконске акте који 
регулишу област образовања и обуке у Министарству одбране и Армији 
Републике Северне Македоније.

Обуке из области родне перспективе интегрисане су у део годишњих планова, 
а као полазиште узети су у обзир Оперативни план за имплементацију Другог 
НАП-а Републике Северне Македоније за Резолуцију 1325, првенствено 
активности предвиђене Стратешким циљем 5 - Координација, едукација и 
обука. Реализација родних обука остварује се реализацијом обука из ове 
области у складу са годишњим календаром специјалистичких обука које се 
организују у тренинг центру „Др. Џозеф Крузел“. Неке од обука су планиране 
билатерално и регионално и у сарадњи са одређеним Центрима за обуку.

Истовремено, Министарство одбране континуирано организује и спроводи 
обуке о родној равноправности, почевши од 2013. године. Такође, особље 
Министарства одбране активно учествује у обукама из области родне 
перспективе и превенције и заштите од дискриминације које организује 
Министарство рада и социјалне политике или друге међународне организације и 
организације цивилног друштва. Обуке из родне перспективе су део предупутне 
обуке за персонал МО и Армије који се упућује у међународне операције. 

Ј-7 / Генералштаб Армије годишње организује две конференције за обуку: 
конференцију посвећену планирању (у марту) и завршну конференцију (у новембру) 
на којима потчињене команде и јединице Армије исказују потребе за обуком.

На основу исказаних потреба и усаглашавања са завршне конференције 
израђује се годишњи План-календар обуке који представља основу за даље 
планирање и реализацију активности.
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7.6. Родна обука особља које спроводи  
војно образовање и обуку

Активности у области родне перспективе обухватају и особље Војне 
академије; наиме, с обзиром да је у периоду 2018-2020. године Програм – 
Војна академија био праћен са становишта родне одговорности, у радној 
групи за имплементацију РОБ-а била је и чланица из Војне академије.

Истовремено, међу сертификованим инструкторима/кама за родна питања - 
троје су са Војне академије. Професорка Војне академије за предмет Војна 
психологија, предмет који садржи теме из родне перспективе, је уједно и 
сертификовани тренер за родну једнакост, док је професорка предмета 
Историја, који обухвата и теме из родне перспективе, заменик координатор/
ке за једнаке могућности жена и мушкараца у Министарству одбране.

Међу номинованим родним представницима – две родне представнице су 
са Војне академије, и оне су положиле НАТО сертификоване електронске 
курсеве ADL169 (Побољшање оперативне ефикасности у интеграцији родне 
перспективе) и ADL 171 (Курс о родним представницима).

У оквиру сарадње са UNDP SEESAC планирана је обука “Имплементација 
родне перспективе”, намењена наставном особљу ВА, чија је реализација 
током 2021. Била одложена због пандемије и договорена за 2022. годину.

У периоду 2019-2021. неки од инструктора/ки за родна питања из 
Министарства одбране и Армије учествовали су у следећим активностима:

- Курс „Gender Training of the Trainers Course“ (GToT), септембар 2021, 
RACVIAC, Република Хрватска - три полазника је стекло НАТО сертификат 
тренера за родна питања а једна инструкторка за родна питања из МО је 
била ангажована у улози синдикат лидерке.

- Senior Leader Seminar + Gender Focal Point Training, учешће инструкторке за 
родна питања и лидера синдиката, март 2020., Кишињев, Молдавија.
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- (Онлајн) Конференција поводом 20. годишњице РСБУН 1325 - О женама, 
миру и безбедности - од очекивања до стварности - учешће инструкторке за 
родна питања као панелисткиње, новембар 2020. у организациј RACVIAC-а;

- (Онлајн) Инклузија и једнаке могућности за жене са инвалидитетом у сектору 
одбране, децембар 2020, у организацији UN Women - учешће инструкторке 
за родна питања као панелисткиње;

- (Онлајн) Курс о интеграцији жена и родне перспективе у оружаним снагама, 
2021. - учествовале инструкторке за родна питања, у организацији Канадске 
војске;

7.6.1. Улога родних инструктора  
и инструкторки у систему одбране

Министарство одбране планира, организује и спроводи обуку о родној 
равноправности као активност за изградњу капацитета која има за циљ 
да омогући полазницима да схвате различите улоге и потребе жена и 
мушкараца у друштву, да оспоре структуре дискриминаторног понашања 
и друштвено конструисаних неједнакости, стеченим знањем да допринесу 
интеграцији родне перспективе у Министарству одбране и Војсци, али пре 
свега да подигну и ојачају родну свест.

У складу са НАТО Bi-SCD 40-1, родна обука је национална одговорност војних 
снага и кроз њу је потребно осигурати да се ова тема односи и на војно и на 
цивилно особље.

За запослене у Министарству и Војсци спроводе се родне обуке у складу са 
годишњим плановима Министарства, односно Војске, као: општа (основна 
родна обука) и специјализована (родне обуке за лица која се упућују у 
мировне и хуманитарне мисије ван земље, брифинг након њиховог повратка 
из мисије и друго).
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Обуке о родној равноправности спроводе инструктори/ке за родна питања 
из Министарства и Војске, који поседују сертификат о успешно положеном 
завршном испиту обуке за родне инструкторе у војсци по стандардима НАТО-а.
 
Министарство и Војска имају групу од 21 НАТО сертификованих инструктора/
ки за родна питања, од којих су 14 жена и 7 мушкараца, а процес њихове 
сертификације започео је 2013. године. Инструктори/кеи за родна питања 
су обучени у оквиру регионалног пројекта UNDP SEESAC и у оквиру 
билатералне сарадње са RACVIAC-ом, као и са NCGM-ом. Обука за родне 
инструкторе/ке се реализирала уз подршку NCGM и UNDP SEESAC.226

Инструктори/ке за родна питања, осим што су укључени у извођење родне 
обуке за особље у Министарству и Војсци, такође дају велики допринос у 
организовању и спровођењу родне обуке за оружане снаге из других земаља.

Према Упутству за начин организовања и спровођења родних обука за 
запослене у Министарству одбране и Војсци Републике Северне Македоније, 
након сваке спроведене родне обуке, Сектор за људске ресурсе оцењује 
успешност родне обуке путем евалуацијског упитника.

Евалуација се врши у следећим сегментима:

• евалуација родне обуке,
• евалуација инструктора/ки, и
• евалуација трансфера знања.

Инструктори/ке за родна питања, поред извођења едукација о родним 
питањима, активно су укључени и у друге активности у области родне 
једнакости у Министарству и Војсци. Неки од њих су чланови/це Радне групе за 
координацију, мониторинг и евалуацију имплементације Другог националног 
акционог плана за имплементацију РСБУН 1325 - Жене, мир и безбедност 
2020-2025, и укључени су у спровођење активности из Оперативног плана 
Министарства одбране за имплементацију Другог НАП-а. 

226  Наведеном броју треба додати још четири особе које су завршиле GToT у јуну 2022. у 
Скопљу, тако да је укупан број са пресеком стања у јуну 2022. године 25 инструктора/ки.
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Истовремено, неки од родних инструктора/ки су ангажовани на изради 
стратешких докумената у области родне једнакости, као и докумената који 
директно регулишу одређене сегменте родне једнакости и заштиту од 
дискриминације и свих облика узнемиравања на радном месту.

UNDP SEESAC је подржао успостављање регионалне мреже инструктора/
ки за родна питања са Западног Балкана. У оквиру регионалне мреже 
се организују годишњи регионални састанци који омогућавају размену 
искустава, научених лекција, размену добрих пракси и идеја за будуће родне 
обуке у Министарствима одбране и оружаним снагама западног Балкана.

Из досадашње праксе протеклих година, намеће се потреба да се 
прецизирају начин њиховог ангажовања, улагања за додатно ангажовање, 
могућности додатног усавршавања у одређеној области и временски оквир 
до којег су у обавези да спроведу родне обуке, што би били мотивациони 
елементи већ сертификованих и будућих инструктора/ки за родна питања.

У складу са новоствореним условима за одржавање обука (због мера 
заштите од COVID-19) и приближавањем реализацији е-обука, потребно је 
што пре креирати модуле е-обука и унапредити вештине инструктора/ки за 
родна питања у циљу имплементације онлајн обука.

7.6.2. Особље у Министарству одбране и Армији  
које је прошло обуке у периоду 2019-2021. 

Табела испод приказује родно разврстане податке за последње три године 
(2019-2021):

· особље које је у последње три године учествовало на обукама, семинарима 
и радионицама у земљи и иностранству, узимајући у обзир утицај на 
организацију и учешће обука из области родне једнакости због стања и 
мера заштите од пандемије проузроковане вирусом COVID-19. која је била 
најизраженија 2020 године;

· припремна обука за особље које је планирано и упућује се у мисије; 
· припадници Министарства одбране и Армије који су заузврат учествовали 

на састанцима, конференцијама или дискусијама из области родне 
перспективе.
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У овом контексту, треба истаћи утицај који су имале стање и мере заштите 
од пандемије COVID-19 у делу организовања и учешћа у обукама, између 
осталих, и из области родне једнакости и родне перспективе, што је било 
посебно изражено током 2020. године.

У Обукама за родну једнакост и имплементацију родне перспективе 
представљене су теме: 

· Закон о једнаким могућностима – имплементација концепта;
· Закон о спречавању и заштити од дискриминације – имплементација 

концепта;
· Родна једнакост и мировне мисије;
· Сексуално насиље у условиме рата и мира;
· Постигнути резултати на пољу родне интеграције у МО и Армији.

Родно разврстани подаци о учесницима родних обука, радионица и семинара у земљи и иностранству

ИНСТИТУЦИЈА ГЕНЕРАЛШТАБ АРМИЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УКУП:

Година 
реализац.
активности

Категорија 
учесника 
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2021

мушкарци 123 328 1552 94 2097 13 11 0 24 2121

жене 62 104 154 44 364 38 10 1 49 413

УКУПНО: 185 432 1706 138 2461 51 21 1 73 2534

2020

мушкарци 5 15 22 5 47 2 1 0 3 50

жене 3 9 11 1 24 10 1 0 11 35

УКУПНО: 8 24 33 6 71 12 2 0 14 85

2019

мушкарци 25 3 0 0 28 60 8 4 72 100

жене 30 7 0 10 47 107 34 4 145 192

УКУПНО: 55 10 0 10 75 167 42 8 217 292
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1. Основна обука о родним питањима покрива области као што су:

· Родни појмови и дефиниције,
· Закон о једнаким могућностима мушкараца и жена,
· Закон о спречавању и заштити од дискриминације,
· Међународни правни оквир и механизми деловања (са нагласком на РСБУН 

1325),
· Родна перспектива у војним операцијама и кризама,
· Сексуално насиље у рату и миру.

2. Обука високих руководних позиција укључује области као што су:

· Родни појмови и дефиниције,
· Национални правни оквир,
· Међународни правни оквир и механизми деловања (са нагласком на РСБУН 

1325),
· Родна перспектива у војним операцијама и кризама,
· Сексуално насиље у рату и миру,
· Остварени резултати у МО и Војсци,
· Родни приступ у мисијама / пракси, искуства и научене лекције.

3. Родна обука пре упућивања у мисије ван земље укључује следеће области:

· Родни појмови и дефиниције,
· РСБУН 1325
· Родна перспектива у војним операцијама и кризама,
· Сексуално насиље у рату и миру,
· Научене лекције.

Током 2019., 2020. и 2021. године, спроведена је предупутна обука за 
особље које је планирано за одлазак у мисије. На обуци су 5,45% од 
укупног броја полазника биле жене, односно процентуално по годинама:
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7.6.3. Процес едукације доносиоца  
одлука и запослених са највишим рангом

У циљу постизања интеграције родне перспективе и родне једнакости 
неопходни су колективни, организациони и програмски напори који укључују 
све запослене на свим нивоима. Неопходно је снажно, предано и одговорно 
руководство које иницира, усмерава и прати интеграцију родне перспецтиве, 
поставља доследно високе стандарде и препознаје импликације и унутрашње 
и спољне димензије родне једнакости, између осталог и у области одбране.

Родно разврстани подаци о учесницима на састанцима, дискусијама и конференцијама из 
области родне перспективе у земљи и иностранству

ИНСТИТУЦИЈА ГЕНЕРАЛШТАБ АРМИЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УКУП:

Година 
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активности

Категорија 
учесника 
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2021

мушкарци 5 0 0 0 5 0 2 1 3 8

жене 13 3 2 2 20 13 9 1 23 43

УКУПНО: 18 3 2 2 25 13 11 2 26 51

2020

мушкарци 2 0 0 0 2 0 5 0 5 7

жене 5 1 0 2 8 11 6 0 17 25

УКУПНО: 7 1 0 2 10 11 11 0 22 32

2019

мушкарци 11 0 0 0 11 0 2 7 9 20

жене 14 9 0 9 32 3 34 4 41 73

УКУПНО: 25 9 0 9 43 3 36 11 50 93

проценат жена које 
су прошле обуку пре 
упућивања у мисију

2019 2020 2021

УКУПНО: 8,25 % 1,8 % 6,56 %
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Руководство треба да покрене и подржи свеобухватне мере трансформације 
институције, укључујући и кроз развој стратегија и политика, искорењивање 
дискриминаторне праксе и спровођење свеобухватне обуке особља о родној 
једнакости. Лидерство треба да инспирише и доприноси кроз своје јавне 
изјаве и активности за боље разумевање родне перспективе у институцији.

Имајући у виду наведено, Министарство одбране интензивно ради на 
уграђивању родне перспективе у процесе рада, што је једна од преузетих 
обавеза Министарства и Армије. То подразумева интеграцију родне 
перспективе у свакој од фаза изградње, усвајања, имплементације, 
праћења и евалуације политика – са посебним нагласком на промовисању и 
унапређивању једнаких могућности жена и мушкараца. 

Истичући значај овог питања, у децембру 2018. године, министарка 
одбране је дала инструкције да носиоци програма и подпрограма укључе 
родну перспективу на свим нивоима процеса планирања и буџетирања у 
Министарству и Армији.

У Календару специјализованих обука Министарства предвиђене су обуке из 
области родне једнакости и родне перспективе, намењене јачању посебних 
компетенција руководног и командног кадра.

Планиране су обуке за руководни и командни кадар на следеће теме:
 
· Подршка женама лидерима у одбрани,
· Имплементација родне перспективе у одбрамбеним политикама и пракси,
· Родна перспектива и Други НАП Републике Северне Македоније за 

имплементацију РСБУН 1325 (2020-2025),
· Стратешко лидерство и креирање политике. 

Команда за обуку и доктрине је у 2021. години предузела конкретне 
активности и мере за интеграцију родног питања у војном образовању и 
обуци и ажурирала све планове и програме за реализацију курсева из своје 
надлежности уграђивањем садржаја (тема) из родне перспективе.
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Истовремено, Министарство одбране се до сада није нашло у улози 
организатора спровођења менторства, као начина сензибилизације кадрова 
за руководећа и командна места, али истичемо да кадрови из Министарства 
одбране заузимају активно учешће у пројектној активности за подстицање 
професионалног развоја и лидерства жена у јавном сектору учешћем 
у Менторски програм "Жене за жене у јавном сектору". Ову активност 
организовало је Министарство рада и социјалне политике и канцеларија 
ОЕБС-а у Скопљу, у периоду 2019-2021 године. У овом менторском програм 
учествовале су три жене из Министарства одбране у програму за менторке 
и три жене у програму за менторирање.
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7.7. Процес буџетирања  
за војно образовање и обуке

На основу одредби Закона о буџету227 („Службени лист Републике 
Македоније“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008,156/2009, 95/2010, 180/2011, 
171/2012, 192/2015 и 167/2016), Стратешког прегледа одбране, Дугорочног 
плана за развој одбрамбених способности, Средњорочног плана за развој 
одбрамбених способности 2019-2028, Годишњих смерница за израду 
нацрта обрачуна буџета од стране Министарства финансија, Правилника 
о планирању, програмирању, буџетирању и извршењу буџета (ППБИ) у 
Министарству одбране и реалним потребама Министарства одбране и 
Армије, нацрт буџетског захтева припрема се у текућој за наредну годину.

Предлог буџетског захтева Министарства одбране припрема се у утврђеном 
износу финансијских средстава, а за финансирање текућих, капиталних и 
других расхода МО и Армије, и то израдом према следећим програмима:

Програм 1 „Администрација”,
Програм 2 „Функционисање у Армији ”,
Програм 3 ,,Међународне мисије и операције“,
Програм 5 ,,Некретнине и услуге",
Програм 6 „Војна академија”,
Програм А „Децентрализација", и
Програм В ,,Побољшање одбране и безбедности".

Кроз буџетирање као фазу у систему ППБИ, финансирање усвојених програма 
усклађује се са висином финансијских средстава одобрених буџетом 
Министарства одбране. Буџет Министарства представља годишњи план 
прихода који се одобрава буџетом Републике Северне Македоније, прихода 
из сопствених извора и прилива по другим основама, којима се финансирају 
утврђени програми. Буџет Министарства се припрема у текућој години, а 
реализује се у наредној години и односи се на период од једне фискалне 
године, која почиње 1. јануара и завршава се 31. децембра у текућој години.
Унутар програма 1 – Администрација, укључен је подпрограм 11 – Стручно 
оспособљавање и усавршавање у земљи и иностранству.

227 Доступно на: www.slvesnik.com.mk/Issues/6AB93026F74BA3488113E5A39FE334CC.pdf
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Носилац планирања овог подпрограма је Сектор за људске ресурсе у 
Министарству одбране који сваке године планира трошкове школовања, 
усавршавања (курсеве, специјализације, постдипломске студије, докторске 
студије) и других видова стручног усавршавања и оспособљавања 
запослених у Министарству и Армији.

Носилац за Програм 6 - ВОЈНА АКАДЕМИЈА је Војна академија. У овом 
програму планирају се средства за школовање кадета као и наставно 
образовна средства, уговорне услуге и друго.

Логистички трошкови потребни за школовање кадета и друге врсте школовања, 
у сарадњи са Генералштабом Војске, планирају се у другим програмима.

У 2018, Министарство одбране започело је родно буџетирање кроз родно буџетску 
Изјаву о родној равноправности достављену Министарству рада и социјалне 
политике, којом је предвиђено да се буџетски програм 6 - Војна академија укључи 
у процес имплементације родно одговорног буџетирања (2018-2020).

У оквиру програма 6 - Војна академија, попуњава се формулар за родно 
буџетске иницијативе у складу са Стратегијом родно одговорног буџетирања 
Републике Северне Македоније (2012-2017) и Изјавом о родном буџету, због 
потребе укључивања родне димензије у планирање буџета.

Родне буџетске иницијативе представљају део активности буџетских 
корисника, који у оквиру буџета планирају активности из родне перспективе 
и достављају назив родне иницијативе као и нацрт буџета за реализацију. У 
свим наведеним фазама буџетски Програм 6 – Војна академија - реализује 
се средствима из буџета Министарства одбране.

Министарство одбране врши краткорочно (годишње), средњорочно (за 
период од четири године) и дугорочно (за период од десет година) планирање 
буџета.

Краткорочно годишње планирање је саставни део планирања којим се 
остварује управљање људским и материјалним ресурсима и директно 
повезује планирање са програмирањем и израдом буџета.
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Средњорочни план развоја обухвата разраду циљева дугорочног плана у 
конкретне потребе од способности и капацитета у следећим функционалним 
областима: кадрови, организација, образовање и обука, материјал, објекти 
и одржавање. Средњорочни план је за период од четири године и ажурира 
се сваке друге године, а доноси се најкасније до краја јуна, у години у којој 
се усваја/ажурира.

Основа за дугорочно планирање у Министарству су стратешки плански документи 
и односе се на период од десет година. Дугорочни план за развој ажурира се 
сваке четврте године и доноси најкасније до краја јуна, у години у којој се усваја/
ажурира. Дугорочни план за развој даје пројекцију одбрамбених способности 
и капацитета за период од десет година, посебно у следећим областима: 
одбрамбена политика, одбрамбене способности и капацитети, структура снага, 
људство, опрема, обука, инфраструктура и финансијски ресурси.

7.7.1. Родно одговорно буџетирање

У циљу имплементације члана 5. Закона о једнаким могућностима, Стратегија 
за увођење родно одговорног буџетирања (2012-2017), као и обавеза 
садржаних у Методологији о родно-одговорном буџетирању, Министарство 
одбране се одабиром Програма Војне академије активно укључило у процес 
имплементације родно одговорног буџетирања, за који је припремљена 
Родно-буџетска изјава (2018-2020).

У складу са Стратегијом о родној једнакости, која има за циљ промовисање 
једнаких могућности за жене и мушкарце, Министарство одбране је почело да 
уграђује родну перспективу у процес школовања питомаца/питомкиња, почев од 
фазе подстицања интересовања за упис на Војну академију до фазе запослења. 

Предметни Програм се реализује у неколико фаза за први циклус – 
додипломске студије, и то: промоција војничке професије, конкурс за упис 
питомаца/питомкиња, пријаве према конкурсу, селекција, пријем питомаца/
питомкиња на студије (уз смештај у интернат) и промовисање у официрски 
чин, тј. рад у Министарству одбране и Армији Републике Северне Македоније. 
Изјава о родном буџету, припремљена 2018. године, укључује: анализу 
стања о родно релевантним питањима у области Програма, предложене 
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интервенције, очекиване резултате, опис практичних корака за постизање 
резултата који ће пружити боље могућности и женама и мушкарцима 
(питомаца/питомкиња) у имплементацији Програма и опис како ће 
постизање тих резултата помоћи промовисању равноправности, праћење 
кроз индикаторе резултата, као и алокација буџетских средстава. 

У складу са роднобуџетском изјавом коју је припремило Министарство 
одбране за период 2018-2020, предвиђени су следећи индикатори аутпута:

· повећање процента пријављених кандидата за 20%;
· задржавање оствареног процента уписаних питомаца/питомкиња;
· побољшани смештајни капацитети;
· родно сензитивни наставни кадар Војне академије и кадар Центра за обуку 

питомаца/питомкиња кроз имплементацију родне обуке и семинари за 
наставни кадар и особље у Центру за обуку питомаца/питомкиња;

· подједнака дистрибуција питомаца/питомкиња на свим војним родовима у 
складу са потребама Армије Републике Северне Македоније;

· већа заступљеност и промоција ТВ и радио емисија, билтена и кампања;
· укључивање родне перспективе у избор наставног кадра у Војној академији 

и у Центру за обуку питомаца/питомкиња, као и већа родна заступљеност у 
радним телима и комисијама Војне академије.

Остварени резултати, промене и утицаји, праћење почетних стања и 
индикатора указују на промене или постигнуте резултате у временском 
периоду од 2018. до 2020. године. 

Компаративни преглед пријављених и примљених кандидата/киња у 
периоду 2018-2020 година

КАНДИДАТИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

ПРИМЉЕНЕ ПИТОМКИЊЕ/ПИТОМЦИ 
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

ГОДИНА: М % Ж % УКУПНО: М % Ж % УКУПНО:

2018 69 70% 30 30% 99 22 67% 11 33% 33

2019 46 77%  14 23% 60 19 68% 09 32% 28

2020 52 67% 25 33% 77 13 52% 12 48% 25
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У школској 2020/2021 години, забележен је повећан одзив на пријаве након 
расписивања конкурса за упис питомаца из Републике Северне Македоније 
у односу на претходну школску годину. Пријавило се укупно 77 кандидата. 
Проценат пријављених кандидата је 67%, а за кандидаткиње 33%. У односу на 
претходне две године, бележи се континуирани раст процента пријављених 
кандидата у односу на укупан број свих пријављених, повећање од 3% у 
односу на 2018. годину и повећање од 10% у односу на 2019. годину.

У школској 2020/2021. години, проценат примљених питомкиња је 48% а 
примљених питомаца 52%. У односу на претходне две године, значајно је 
повећање процента примљених питомкиња: повећање од 15% у односу на 
2018. и повећање од 16% у односу на 2019. годину.

У складу са постављеним аутпут индикатором – задржавањем већ 
постигнутог процента уписаних питомаца/питомкиња (30 - 40%) - евидентно 
је да је исти испуњен и премашен за 10%. У школској 2020/2021. години, 
остварен је висок удео уписаних питомкиња, који износи 48%.

Од укупно 29 питомаца/питомкиња и студената/киња који су завршили Војну 
академију 2020. године, 24% су питомкиње/студенткиње. Истовремено, 
питомкиње/студенткиње су заступљене у свим родовима, у складу са 
постављеним аутпут показатељем за дистрибуцију питомаца/питомкиња на 
све родове војске, у складу са потребама Армије.

Од рангираних дипломираних питомаца/питомкиња 2020. године, један од 
троје рангираних са најбољим успехом је питомкиња.
Родна перспектива је укључена у заступљеност наставног кадра (жене-
мушкарци) у радним телима и комисијама Војне академије, као и у учешћу у 
националним и међународним активностима, конференцијама, семинарима, 
пројектима и др. У реализацију студијског програма са првог циклуса студија 
на Војној академији укључене су три жене професорке у сталном радном 
односу, четири професорке и две стручне сараднице као ванредни спољни 
(на одређено време) наставници.

У циљу допуне наставних садржаја из родне перспективе, у предметима 
Војна психологија, Социологија, Војна историја, а од школске 2020/2021. 
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године и у предмету Људска права уведени су тематски садржаји у наставни 
план и програм из ове области како би се подигла свест о родним аспектима 
војне професије међу питомцима-будућим официрима и њиховој улози у 
промовисању тих вредности и њиховом спровођењу у пракси.

У циљу подстицања још већег интересовања за студирање на Војној академији 
и информисања средњошколаца о војној професији, на сајту Министарства 
одбране постоји посебан подпрозор „Војна академија“ са садржајима из 
делатности Војне академије, као и подпрозор „Пријави се! Буди део наше 
Армије! Буди официр!“228, који садржи одељак за Војну академију који 
представља могућности које нуди: висококвалитетну едукацију, ексклузивну 
могућност стипендирања високог образовања и боравка у интернат. Након 
завршетка студија и стицања официрског чина, обезбеђује се посао у Армији.

У циљу популаризације овог занимања, у прилогу је брошура са 
информацијама о условима и могућностима студирања на Војној академији, 
фото галеријама и видео записима.

Такође, Министарство одбране је у периоду 2018 - 2020. године спроводило 
активности - популаризација служења војног рока у циљу привлачења 
кадрова за пријем у Армију. У оквиру популаризације војне професије 
укључена је и Војна академија, односно подстицање школовања на Војној 
академији. Пројекат се реализује кроз сусрете, упознавање и промоцију 
војне професије за ученице и ученике у средњим школама широм земље.

У месечним издањима часописа ,,Штит" постоји простор за информисање 
о свим важнијим активностима Војне академије. Садржаји су објављени и 
на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter) уз стално објављивање важних 
информација, догађаја, свечаности и активности за Академију, путем 
фотографских и видео записа.

228 Доступно на: www.mod.gov.mk
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Буџетске алокације - родно одговорно буџетирање

У целокупном процесу Војне академије користе се средства из буџета 
Министарства одбране из различитих буџетских подпрограма, односно, 
поред Програма 6-Војна академија. 

У периоду од 2018. до 2020. године евидентирано је стално повећање 
финансијских средстава за програм 6 - Војна академија. У 2019. години 
забележено је повећање средстава за овај програм у буџету за 27,20% у 
односу на 2018. годину; повећање буџета за 18,34% у 2020. години у односу на 
2019. годину; повећање буџета за 5% у односу на одобрена средства за 2021. 
годину и повећање од 81% у односу на ребалансирани буџет из 2021. године.

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ:

Родно одговорно буџетирање за Програм: Војна академија

Министарство одбране је са израдом Родно одговорне буџетске изјаве за 
Програм: Војна академија (2018 - 2020) започело процес родно одговорног 
буџетирања (РОБ) који се у Републици Северној Македонији спроводи у 
складу са Методологијом за родно одговорно буџетирање за органе државне 
управе. РОБ представља инструмент за успешну реализацију обавеза које 
произилазе из Закона о једнаким могућностима жена и мушкараца. Увођење 
РОБ побољшава и транспарентност и одговорност институција у планирању и 
трошењу средстава и подстиче једнаке могућности за жене и мушкарце.

Министарство одбране је у 2018. години започело са родно одговорним 
приступом у одабраном програму и праћењем расподеле финансијских 
средстава у оквиру програма. Важно је нагласити да РОБ не захтева посебна 
буџетска издвајања за жене, већ родно одговоран приступ планирању 
буџетских средстава у оквиру програма и праћење реализације кроз 
одговарајуће индикаторе успешности.

Користи од имплементације родно одговорног буџетирања за наведени 
Програм:

• подстицај за вођење родно разврстане статистике, која се заснива на 
претходно припремљеној анализи стања (родно разврстани подаци о 
пријављеним, примљеним и дипломираним кадетима првог циклуса 
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студија на Војној академији). С тим у вези, посебно се истиче висок проценат 
кадеткиња уписаних на Војну академију у 2020. години, који износи 48%;

• боље разумевање начина на који се троше средства из буџета и утицаја 
политика;

• планирање конкретних активности и мера у циљу постизања жељених 
резултата који су током три године праћени кроз специфичне аутпут 
индикаторе, односно евалуацију и извештавање о постигнутим резултатима, 
који су усмерени на интеграцију родне перспективе;

• увођење родних садржаја у неке од предмета Војне академије. Наиме, у 
2018. години постојали су садржаји из области родне равноправности у два 
предмета док је 2021. године родна перспектива уведена у укупно четири 
предмета. План је да се следећом акредитацијом наставних планова и 
програма Војне академије, (2022/2023) у наставне програме уведу додатни 
садржаји из области родне равноправности;

• родно прилагођена популаризација војне професије, са циљем да се младићи и 
девојке упознају са могућностима уписа на Војну академију и предностима војне 
професије, уз напомену да је посебан нагласак стављен на подстицање девојака 
да се пријаве и упишу на Војну академију, што је већ дало мерљиве резултате;

• унапређење смештајних капацитета, узимајући у обзир различите потребе 
кадета/кадеткиња.

Финансијска средства за овај програм обезбеђују се из буџета Министарства 
одбране. У периоду 2018-2020. године, финансијска средства за програм: 
Војна академија континуирано се повећавају.

Истеком трогодишњег периода (2018-2020) на који се односи Родно одговорна 
буџетска изјава, Министарство одбране и Војна академија наставиће 
са применом РОБ, укључујући праћење и извештавање о постигнутим 
резултатима мера које ће се реализовати у наредним годинама.
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7.8. Кључни актери за интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуке

Као кључни актери, поред организационих јединица у Министарству одбране и 
Војсци задужених за управљање људским ресурсима и планирање образовања 
и обуке, значајну улогу у унапређењу интеграције родне перспективе у 
образовању и обуци имају највиши ауторитети у Министарству и Армији, односно 
њихова подршка у креирању политика и програма у овој области. 

Остали релевантни актери су међународне организације које раде на пољу 
родних питања. У складу са досадашњим искуствима и успостављеном 
сарадњом, истичемо да је подршка Министарству одбране од стране UNDP 
SEESAC у реализацији активности у оквиру регионалног пројекта од великог 
значаја, као и активности које се планирају билатерално у оквиру малих 
пројеката. Треба истаћи и подршку Канцеларије UN Women у Скопљу, као 
и мисије ОЕБС-а, НАТО канцеларије за везе, Делегације Европске уније, 
Међународног републиканског института (International Republican Institute) и 
Националног демократског института (National Democratic Institute).

Истовремено, важна је и успостављена сарадња са неколико организација 
цивилног друштва чији је делокруг рада родна једнакост и родна перспектива.

Допринос ових организација уочен је у протеклом периоду, пре свега у 
примени принципа инклузивности и транспарентности у припреми Другог 
НАП-а за имплементацију РСБУН 1325, процес у који су биле активно 
укључене наведене међународне организације као и неке од организација 
цивилног друштва из Републике Северне Македоније.

Требамо напоменути и сарадњу са центрима PSOTC у Босни и Херцеговини, 
RACVIAC у Републици Хрватској и NCGM у Шведској.
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Истовремено, Министарство рада и социјалне политике, као министарство 
надлежно за националну интеграцију родне перспективе, планира и 
организује низ активности у циљу јачања капацитета особља из министарстава 
и других државних органа управе, намењених координаторима и заменицима 
координатора за једнаке могућности жена и мушкараца, као и тематске 
активности и облику обука и радионица за стручно особље у појединим 
областима.

Високошколске институције – универзитети, спољни експерти и консултанти 
су такође један од важних фактора који доприносе интегрисању родне 
перспективе у образовање и обуку у области одбране у Републици Северној 
Македонији.

У делу интеграције родне перспективе у образовању (наставни планови и 
програми Војне академије), релевантни кључни актери су: сенат Универзитета 
,,Гоце Делчев”- Штип, Влада Републике Северне Македоније и Одбор 
за акредитацију Агенције за квалитет високог образовања у Републици 
Северној Македонији.
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8. СРБИЈА  
– ПРЕГЛЕД 
ПОЛАЗНОГ  
СТАЊА
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8.1. Нормативни оквир

Правни оквир Републике Србије успоставља нормативну основу за 
остваривање родне равноправности. Родна равноправност и забрана 
дискриминације, укључујући забрану дискриминације на основу родне 
припадности, гарантована је Уставом, као највишим правним актом државе 
(члан 15 и члан 21 Устава Републике Србије)229, као и низом усвојених 
јавних политика, закона и подзаконских аката који су усклађени са 
међународноправним оквиром који се односи на родну равноправност и 
забрану родно засноване дискриминације. Република Србија је потписница 
кључних међународних конвенција укључујући Конвенцију о елиминацији 
свих облика дискриминације (CEDAW)230, РСБУН 1325, Конвенцију Савета 
Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици 
(Истанбулска конвенција)231, а постигнућа у остваривању напретка у односу 
на циљеве постављене Пекиншком декларацијом и платформом за акцију 
представила је у извештају поводом обележавања 25 година од усвајања 
Пекиншке декларације.232 Република Србија је посвећена остваривању 
Агенде Уједињених нација за одрживи развој до 2030. године (Агенда 2030) и 
подноси добровољне извештаје о напретку у остваривању ЦОР. 

У наставку текста се наводе кључне политике и закони који се односе на 
родну равноправност уопште, а потом и нормативни оквир који се односи на 
родну равноправност у систему одбране Републике Србије, као и нормативни 
оквир који регулише образовање и обуку у систему одбране. Иако родна 
равноправност није поменута експлицитно у многим документима који 
чине нормативни оквир, међународноправне норме које је Република 
Србија инкорпорирала у свој нормативни оквир, као и домаће политике и 
закони које се односе на родну равноправност и забрану дискриминације 
релевантни су у домену војног образовања и обуке. 

229 „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/2006.

230 Република Србија подноси периодичне извештаје CEDAW комитету који укључује 23 независна 
експерта/киње и разматра извештаје држава које су приступиле конвенцији и даје препоруке 
државама на основу тих извештаја.

231 Република Србија је поднела први извештај на захтев Групе експерата за акција против насиља 
над женама и насиља у породици (ГРЕВИО)

232 Доступно на: www.unwomen.org
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8.1.1. Јавне политике и општа нормативна акта која регулишу 
родну равноправност

У оквиру јавних политика233, односно стратешких планских докумената, 
питање родне равноправности је регулисано Националном стратегијиом 
за родну равноправност за период 2021 – 2030. године.234 Старатегија је 
мултисекторска, а ослања се на Агенду Уједињених нација за одрживи развој 
до 2030. године (Агенда 2030), као и на релевантне документе Европске 
уније (ЕУ), у склопу процеса придруживања ЕУ.235 Циљеви постављени у 
Стратегији одговарају циљевима и потциљевима дефинисаним Агендом 
2030 и у складу су са препорукама CEDAW комитета. 

Између осталих, плански документи који се односе на економију, 
образовање и науку и који су релевантни за Националну стратегију родне 
равноправности укључују и Национални акциони План (НАП) за примену 
РСБУН 1325236, Стратегију националне безбедности237 (2019), Стратегију 
одбране Републике Србије238 (2019). Плански документи који се односе 
на родне аспекте људских права, безбедности и насиља према женама, 
и политичког живота су: Стратегија за спречавање и борбу против родно 
заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 
2021–2025. године239, Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, 

233 Документи којима се усмеравају јавне политике су стратегије, програми, концепти и акциони 
планови (Влада Републике Србије, Секретаријат за јавне политике)

234 Национална стратегија за родну равноправност за период 2021–2030. усвојена је у октобру 
2021. године. Радном групом за израду Стратегије руководила је потпредседница Владе И 
председница Координационог тела за родну равноправност. У току је и израда предлога 
Акционог плана за период 2021–2023. 

235 Европски институт за родну равноправност пружа техничку помоћ Србији при интеграцији 
начела родне равноправности у њене политике на путу ка чланству у ЕУ. То укључује 
унапређено прикупљање статистичких података о стању родне равноправности, а нарочито 
података о родно заснованом насиљу и заштити жртава, у складу са Инстанбулском 
конвенцијом.

236 „Службени гласник Републике Србије”, бр. 53/17.

237 Доступно на: mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/2021/Prilog1-Strategi-
jaNacionalneBezbednostiRS-SRP.pdf

238 „Службени гласник Републике Србије”, бр. 94/19.

239 „Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/21 (рад на припреми АП је у току).

231

https://rsjp.gov.rs/cir/pitanja-i-odgovori
https://vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/СТРАТЕГИЈА%20за%20родну%20равноправност%20за%20период%20од%202021.%20до%202030.%20године.pdf
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посебно женама и децом и заштите жртава 2017–2022240 и припадајући АП241 
(2021–2022 ), Стратешка процена јавне безбедности (2021)242, Национална 
стратегија за спречавање и борбу против тероризма (2017–2021)243, НАП за 
примену РСБУН 1325244, Акциони план за поглавље 24 – Правда, слобода, 
безбедност245, Стратегија националне безбедности (2019)246, Стратегија 
одбране Републике Србије (2019)247 и пратећи Акциони план, као и Стратегија 
за борбу против високотехничког криминала (2019–2023).248 

Питање родне равноправности је регулисано кроз системски Закон о родној 
равноправности („Службени гласник Републике Србије”, број 52/21) којим се 
уређују појам, значење и мере политике за остваривање и унапређивање 
родне равноправности, врсте планских аката у области родне равноправности 
и начин извештавања о њиховој реализацији, институционални оквир за 
остваривање родне равноправности, надзор над применом закона и друга 
питања од значаја за остваривање и унапређивање родне равноправности. 
Одредбе овог закона не могу се тумачити нити примењивати на начин 
којим се укидају или ограничавају права утврђена другим прописима или 
ограничава или умањује достигнути ниво људских права у области родне 
равноправности који проистиче из Устава, потврђених међународних 
уговора, општеприхваћених правила међународног права, закона, као и 
законодавства Европске уније о родној равноправности (члан 2. Закона). 

Члан 39. се односи на родну равноправност у области одбране и безбедности. 
Органи јавне власти и послодавци који обављају послове у области одбране и 
безбедности дужни су да обезбеђују примену политика једнаких могућности и 
унапређења родне равноправности и доприносе уклањању родних стереотипа 

240 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 77/17.

241 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 77/17.

242 Strateska procena javne bezbednosti MUP

243 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 94/17.

244 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 53/17.

245 Доступно на: www.mup.gov.rs

246 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 94/19.

247 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 94/19.

248 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 71/18.
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приликом остваривања права и обавеза лица оба пола у области одбране и 
безбедности. Инспекторат одбране врши инспекцијски надзор примене закона 
у области одбране и од значаја за одбрану и Војску Србије, прописа донетих 
на основу тих закона, планова и мера државних органа, организација и Војске 
Србије, као и друге послове одређене Законом о одбрани, у складу са Законом о 
одбрани и другим законима и прописима који се односе на инспекцијски надзор.249 
Министарство одбране има законску обавезу израде годишњег извештаја 
који се доставља министарству надлежном за људска права до 15. јануара за 
претходну годину (у тренутку довршавања Регионалне студије полазног стања – 
Министарство за људска и мањинска питања и друштвени дијалог).

Посебно је важно нагласити члан 37. закона, који регулише област 
образовања, васпитања, науке и технолошког развоја и у ком се наводи 
да “органи јавне власти и послодавци који, у складу са законима и другим 
прописима, обављају послове у области образовања и васпитања, науке и 
технолошког развоја дужни су да:

1) укључе садржаје родне равноправности приликом доношења планова 
и програма наставе и учења, односно студијских програма, приликом 
утврђивања стандарда уџбеника, наставних метода и норматива школског 
простора и опреме и да у наставне програме и материјале, на свим нивоима 
образовања и васпитања искључе родно стереотипне, сексистичке 
садржаје, укључе садржаје везане за родну равноправност у циљу 
превазилажења родних стереотипа и предрасуда, неговања узајамног 
поштовања, ненасилног разрешења сукоба у међуљудским односима, 
спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и поштовања права на 
лични интегритет, на начин прилагођен узрасту ученика, односно студента;

2) обезбеде подршку образовним програмима и научним истраживањима 
који се финансирају из јавних средстава ради доприноса у промовисању 
родне равноправности и превазилажења родних стереотипа;

3) обезбеде да садржаји планова и програма наставе и учења, односно 

249 Инспекторат одбране је орган управе у саставу МО који обавља инспекцијске послове 
који се односе, између осталог, на спровођење одлука и аката председника Републике и 
Владе Републике Србије, што се односи и на нормативне акте који уређују област родне 
равноправности и забране дискриминације. 
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студијских програма и уџбеника и другог наставног материјала буду такви 
да афирмишу равноправност и повећају видљивост осетљивих друштвених 
група и допринос у науци, технолошком развоју, култури и уметности, 
одбрани и безбедности;

4) предузимају, у складу са законом, мере које обухватају:

(1) интегрисање родне равноправности у планове и програме наставе 
и учења укључујући препознавање и охрабривање за пријаву родно 
заснованог насиља и насиља према женама, у оквиру:

- редовних наставних предмета и ваннаставних активности, 
- планирања и организације различитих облика обуке у свим образовним 

установама, центрима или организацијама у којима се школује наставни 
кадар,

(2) измене садржаја планова и програма наставе и учења, односно 
студијских програма и уџбеника и другог наставног материјала, тако да 
афирмишу равноправност и повећавају видљивост доприноса жена науци, 
технолошком развоју, култури и уметности;

(3) коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у складу 
са граматичким родом, у уџбеницима и наставном материјалу, као и у 
сведочанствима, дипломама, класификацијама, звањима, занимањима и 
лиценцама, као и у другим облицима образовно-васпитног рада;

(4) процењивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са 
аспекта њиховог утицаја на промоцију родне равноправности;

(5) континуирано стручно усавршавање и додатне обуке, запослених у 
образовању, као и стручно оспособљавање приправника за подстицање родне 
равноправности, препознавање и заштиту од дискриминације како на основу 
пола, односно рода, сексуалне оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, 
расе, националне припадности или етничког порекла, тако и на основу других 
личних својстава, повећање осетљивости на садржај наставног плана и програма 
и наставног материјала, људских права, дискриминације на основу пола, односно 

234



рода, положаја и заштите особа са инвалидитетом, вршњачког насиља, родно 
заснованог насиља и насиља према женама и девојчицама;

(6) предузимање посебних мера ради подстицања уравнотежене 
заступљености полова при упису на студијске програме, програме 
стипендирања, програме целоживотног учења, као и за коришћење 
информационо-комуникационих технологија;

(7) предузимање посебних мера ради активног укључивања у систем 
образовања и васпитања лица која су због свог пола, односно рода, полних 
карактеристика, родних стереотипа, брачног стања, традиције и друштвено-
економских услова у повећаном ризику од напуштања образовања;

(8) доношење и спровођење посебних мера у области научноистраживачког 
рада које се финансирају из јавних средстава ради укључивања родне 
перспективе у све фазе израде, вредновања, избора, спровођења и 
оцењивања резултата научноистраживачких пројеката, као и једнаког 
учешћа жена и мушкараца у истраживачким тимовима и телима надлежним 
за вредновање, избор и оцењивање научноистраживачких пројеката.

Исто тако, предметно питање уређено је и Стратегијом превенције и заштите 
од дискриминације250, као и Законом о забрани дискриминације251 којим се 
уређује општа забрана дискриминације, облици и случајеви дискриминације, 
као и поступци заштите од дискриминације, с тим да се сходно члану 2. тачка 1) 
истог закона под појмом «дискриминација» и «дискриминаторско поступање» 
означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, 
односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), 
у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима 
блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, 
боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком 
пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном 
идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоу 
прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом 

250 Стратегија доступна на линку: demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2013_07/t07_018

251  „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 22/09, 52/21
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стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном 
добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама 
и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Законом о раду су регулисана питања из радног односа, а чланови 18.-23. се 
односе на забрану дискриминације на радном месту, укључујући дискриминацију 
по основу родне припадности. Члан 18 Закона о раду наводи да је „забрањена 
непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као 
и запослених, с обзором на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, 
трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, 
вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, 
политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство 
у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство.252

Законом о спречавању злостављања на раду се уређује забрана злостављања 
на раду као и мере за спречавање злостављања и унапређење односа на 
раду. У члану 3. наводи се да се одредбе овог закона примењују и на случајеве 
сексуалног узнемиравања, у складу са законом којим се уређује рад.253

Стратегија каријерног вођења и усавршавања у Републици Србији254, која 
је у складу са усмерењем Министарства одбране (МО) и Војске Србије (ВС) 
за стварање предвидиве каријере и целоживотног учења, интегрисана је 
у систем одбране доношењем Одлуке о утврђивању мера за спровођење 
Стратегије 2012. године.

8.1.2. Нормативна акта која регулишу родну равноправност 
у сектору одбране

Закон о одбрани („Службени гласник Републике Србије”, бр. 116/2007, 
88/2009, 88/2009 – др. Закон, 104/2009 – др. Закон, 10/2015 и 36/2018) у члану 
14. прецизира послове из делокруга МО. Тачка 31. односи се на „планирање 

252 „Службени гласник Републике Србије ”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење

253 „Службени гласник Републике Србије ”, бр 36/10 

254 ”Службени гласник Републике Србије“ 16/10
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и организовање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и 
безбедности земље и надзор над радом војних школа у складу са посебним 
законом“, а у тачки 32. се наводи да у делокруг МО спада „развој војног 
образовања и војне научноистраживачке делатности од значаја за одбрану 
и ВС и уређивање начина и поступака за њихово усклађивање с општим 
системом образовања и научноистраживачке делатности у Републици 
Србији под условима прописаним законом којим се уређују ове делатности.“ 

Члан 16. истог закона регулише, између осталог, инспекцијски надзор у 
области одбране и налаже у ставу 1, тачка 8. обавезу инспекцијског надзора 
примене прописа о забрани дискриминације, равноправности полова и 
заштити о злостављању на раду. За послове надзора задужен је Инспекторат 
одбране, у складу са Законом о одбрани и другим законима и прописима 
који регулишу инспекцијски надзор. 

Одредбом члана 13. став 3. Закона о Војсци Србије („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 116/07, 88/09, 101/10, 10/15, 88/15 - Одлука УС, 36/18, 94/19, 74/21 - Одлука 
УС) прописано је да је забрањено повлашћивање или ускраћивање припадника/
ца Војске Србије у њиховим правима или дужностима, посебно због расне, 
верске, полне или националне припадности, порекла или због неког другог 
личног својства. Такође, одредбом члана 149. став 1. тачка 5. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник Републике Србије”, бр. 116/07, 88/09, 101/10, 10/15, 88/15 
- Одлука УС, 36/18, 94/19, 74/21 - Одлука УС) прописано је да дисциплински преступ 
чини свако поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с 
обзиром на пол, верско убеђење или националну припадност или кршење права 
која им по закону припадају. Пракса је показала да су починиоци/починитељке 
оваквих појединачних случајева теже повреде војне дисциплине дисциплински 
гоњени и суђени од стране Војно дисциплинских судова.

Закон о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 88/09, 95/10, 36/18), у смислу увођења родне равноправности, у 
члану 125а прописује да се одредбе овог закона о извршењу војне, радне и 
материјалне обавезе једнако односе на жене и мушкарце, осим одредаба 
члана 4. ст. 2, 5. и 8, члана 13, члана 15, члана 33. и члана 64. став 2, које се 
односе на мушкарце.
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Такође, у Министарству одбране на снази је и Инструкција о избору и 
функцији „особе од поверења” као механизма родне равноправности у 
Министарству одбране и Војсци Србије („Сл. војни лист”, број 1/18) којом је 
усмерено поступање запослених у Министарству одбране и Војсци Србије 
при избору „особе од поверења” и начину њеног рада (више о механизму 
„особе од поверења“ видети у поглављу 8.3)

Кодекс части произлази из Закона о војсци Србије (члан 19. став 2. тачка 
8а) и доноси га начелник Генералштаба Војске Србије. Кодексом части су 
прописана општа морална начела војне професије, њене основне вредности 
и норме понашања које се односе на официре, подофицире, као и цивилна 
лица запослена у војсци. Члан 2. Кодекса наводи да „поред обавезе да поступа 
у складу са Уставом, законима, војним прописима и нормама међународног 
хуманитарног права, као и општим друштвеним и моралним начелима, 
вредностима и нормама, припадник Војске Србије своје понашање усклађује са 
одредбама Кодекса части“, који представља саставни део планова и програма 
свих нивоа оспособљавања, школовања и усавршавања у ВС. Официрски, 
подофицирски, војнички кодекс, као и кодекс војних службеника и војних 
намештеника прописују висок степен професионалне и моралне одговорности 
и тиме доприносе квалитетнијем обављању послова из домена функционалних 
дужности за сваку категорију посебно.255 Године 2019. дефинисана је обавеза 
да организационе целине у МО и ВС одреде лица из свог састава која ће 
бити овлашћена за подношење захтева за покретање поступка за заштиту од 
злостављања као и лице за подршку коме запослени који сумња да је изложен 
злостављању може да се обрати за савет и пружање подршке.

8.1.3. Плански документи и нормативна акта која уређују 
војно образовање и обуку256

Нормативни оквир за војно образовање и обуку у Републици Србији 
представља, пре свега, Закон о Војсци257, који утврђује надлежности 

255 Кодекси части су доступни на: www.mod.gov.rs/lat/15001/kodeks-casti-15001

256 Детаљни преглед нормативног оквира који регулише финансирање образовања и обуке дат је 
у поглављу 8.4., са посебним освртом на родно одговорно буџетирање у делу поглавља 8.6.1.

257 “Службени гласник Републике Србије“, бр. 116 од 11. децембра 2007, 88 од 28. октобра 2009, 101 
од 29. децембра 2010 - др. закон, 10 од 29. јануара 2015, 88 од 23. октобра 2015 - УС, 36 од 10. 
маја 2018, 94 од 27. децембра 2019, 74 од 23. јула 2021. 
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министра одбране и начелника Генералштаба на тим функцијама. Министар 
одбране доноси планове школовања, усавршавања, стипендирања за 
потребе МО и ВС и упућује на школовање и усавршавање професионалне 
припаднике Војске. Такође министар доноси акта о пријему припадника/
ца страних оружаних снага у војнообразовне институције Министарства 
одбране ради школовања, односно усавршавања (чл 18, ст.9). Начелнику 
Генералштаба у надлежности је утврђивање планова обуке и усавршавања 
професионалних војних лица и лица у резервном саставу (чл. 19, ст 8).

Законом о војном образовању258 уређују се циљеви и начела војног 
образовања, његове специфичности у односу на образовни систем Републике 
Србије, школовање, усавршавање и војно стручно оспособљавање за 
потребе одбране и Војске Србије, планирање и организовање војног 
образовања, посебни услови и начин остваривања наставних и студијских 
програма, положај наставника/ца, ученика/ца, кадета/киња односно 
студената/киња и полазника/ца, као и финансирање војношколских установа. 
Закон дефинише да војно образовање обухвата школовање, усавршавање и 
војно стручно оспособљавање за потребе одбране земље и Војске Србије. 
Школовање се односи на средње и високо образовање које реализују 
војношколске установе. Усавршавање подразумева све облике образовања 
током живота професионалних припадника/ца ВС и државних службеника/
ца које реализују војношколске установе, као и јединице и установе МО 
и ВС. Војно стручно оспособљавање су програми обуке за резервне  
официре/ке Војске.

Законом о војном образовању у члану 1. наводи се да сви термини којима су 
у овом закону означени положаји, професије, односно занимања и знања, 
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе. Посебно се истиче члан 42. којим се 
изједначавају права мушких и женских лица у вези породиљског одсуства, 
одсуства ради неге детета, одсуства ради посебне неге детета или другог 
лица према којем постоји законска обавеза издржавања, или привремене 
спречености за рад дуже од шест месеци.

258 ”Службени гласник Републике Србије“ 36/18. 
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Статути Универзитета одбране,259 Војне академије,260 Војне гимназије261 
и Средње стручне војне школе следе из Закона о војном образовању262. 
Ради доследне примене Закона о војном образовању усвојена су четири 
правилника који детаљно регулишу одредбе тог Закона: Правилник о 
школовању професионалних војних лица (ПВЛ) на другим универзитетима 
у Републици Србији263; Правилник о пријему лица из грађанства на 
школовање и усавршавање у војношколским установама и јединицама и 
установама МО и ВС264; Правилник о условима и поступку упућивања ПВЛ 
на школовање и усавршавање у иностранству265 и Правилник о условима и 
поступцима школовања и усавршавања страних држављана266. Усвојени су 
такође и правилници о условима и поступцима упућивања ПВЛ на програме 
образовања и усавршавања током живота267 и о посебним програмима 
усавршавања268. Наведени правилници немају одредбе које би могле да 
изазову било какву дискриминацију на основу пола, боје коже, верске 
припадности или било ког другог личног својства. Правилници, такође, 
користе правило према ком сви термини којима су у овом закону означени 
положаји, професије, односно занимања и звања изражени у граматичком 
мушком роду, подразумевају мушки и женски род лица на која се односе.

259 Статут Универзитета одбране 

260 Статут Војне академије

261 Статут Војне гимназије

262 Статут Средње стручне војне школе

263 Правилник о школовању ПВЛ на другим универзитетима у Републици Србији, „Службени војни 
лист“ бр. 10/19, 

264 Правилник о пријему лица из грађанства на школовање и усавршавање у војношколским 
установама и јединицама и установама ВС и МО, „Службени војни лист“ бр. 12/19, 

265 Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника ВС на школовање и 
усавршавање у иностранству, „Службени војни лист“ бр. 12/19, 

266 Правилник о пријему на школовање и усавршавање страних држављана у војношколским 
установама и јединицама и установама МО и ВС, „Службени војни лист“ бр. 13/19,

267 Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника војске Србије на 
програме образовања током живота, „Службени војни лист“ бр.11/19

268 Правилник о посебним програмима усавршавања, „Службени војни лист“ бр.11/19, 
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Средњорочни план Министарства одбране од 2022 до 2024. године269 
потвђује значај који Министарство одбране придаје војном образовању. 
Једна од најзначајнијих мера плана јесте Унапређење стања у области војног 
образовања и војне научноистраживачке делатности које треба да се реализује 
кроз усавршавање запослених, подизање квалитета наставе и квалитета рада 
научноистраживачких установа и набавке опреме за образовање и науку.

Средњорочни план школовања и усавршавања кадра МО и ВС од 2021. до 
2025. дефинише потребе и капацитет за школовање и усавршавање.

Први Национални акциони план (НАП) за спровођење РСБУН 1325 (2010 
-2015)270 имао је као посебно истакнут циљ едукацију о значају већег учешћа 
жена у решавању питања која се односе на мир, родну равноправност и 
безбедност, а у пракси је циљ оствариван као образовање и обука о роду и 
родним питањима. У реализацији тог циља у Министарству одбране и Војсци 
остварен је и највећи број активности током реализације НАП-а.271 

У другом НАП-у усвојеном за период 2017-2020272 основни циљ је био 
унапређење безбедности жена у друштву интергралном применом РСБУН 1325 
у областима превенције, учествовања, заштите и опоравка уз већу укљученост 
локалне заједнице, тако да област едукације није посебно издвојена. У области 
превенције као мере наведене су „акредитација програма стручног усавршавања 
за запослене у систему образовања и васпитања, као и акредитација уџбеника 
са садржајима који се односе на примену РСБУН 1325“ и „стварање једнаких 
могућности за повећање заступљености жена на позицијама ректора и проректора 
универзитета, декана, продекана, шефова катедри, наставника и полазника 
на свим нивоима школовања и усавршавања у области безбедности, где је за 
носиоца активности наведен и Универзитет одбране у Београду”. Образовање и 
обука у родним питањима који су били остваривани у току примене првог НАП-а 
наставили су да се реализују и током периода другог НАП-а.

269 Доступно на: www.mod.gov.rs

270 Доступно на: www.seesac.org/f/tmp/files/failovi/624.pdf

271 Политички савет за спровођење НАП за примену РСБУН 1325 - Извештај о спровођењу 
Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир, безбедност у 
Републици Србији 2010-2015 у 2015. години, 

272 НАП доступан на: www.pravno-informacioni-sistem.rs, закључак Владе Републике Србије о 
усвајању другог НАП-а
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8.2. Установе укључене у систем  
војног образовања и обуке 

Закон о војном образовању утврђује да послове у вези с планирањем и 
оганизовањем војног образовања врши Универзитет одбране, као део 
Министарства одбране. Универзитет одбране у Београду је основан као 
самостална високошколска установа која обавља делатност високог 
образовања реализацијом академских студија првог, другог и трећег 
степена из више образовно-научних поља. Универзитет одбране у оквиру 
делатности високог образовња обавља и научно-истраживачки рад кроз 
основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији унапређења 
и осавремењивања образовања у систему одбране. 273

Војна академија и Медицински факултет Војномедицинске академије су 
акредитоване високообразовне установе у систему високог образовања 
Републике Србије и на њих се, поред Закона о војном образовање, 
односи и Закон о високом образовању274 одредбама које се односе на 
студијске програме, наставни кадар, изборе у академска звања и друго. Те 
високошколске установе су такође и научноистраживачке установе на које 
се примењују одредбе Закона о научноистраживачкој делатности.275 Према 
последњој реакредитацији из 2021. године Војна академија има седам 
акредитованих студијских програма на основним академским студијама, 
који образују официре родова Копнене војске и Ратног ваздухопловства и 
противваздухопловне одбране, као и официре служби Војске (акредитовани 
студијски програми су: копнена војска, војноелектронско инжењерство, 
војномашинско инжењерство, технолошко инжењерство материјала и 
заштите, логистика одбране, војно ваздухопловство и војносаобраћајно 
инжењерство). Медицински факлутет ВМА изводи акредитоване интегрисане 
академске студије у пољу медицинских наука и здравствене специјализације. 

273 www.mod.gov.rs/cir/4885/univerzitet-odbrane-4885

274 Закон о високом образовању Републике Србије. Службени гласник Републике Србије, 
бр.88/2017, 73/2018-др закон, 67/2019,6/2020-др закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 
и67/2021-др.закон. Члан 4. тачка 7. Закона о високом образовању експлицитно наводи 
принцип поштовања људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова 
дискриминације. 

275 „Службени гласник Републике Србије“, бр. 110/2005, 50/2006 - испр., 18/2010, 112/2015 и 49/2019 
- др. Закон.
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Војна академија има акредитоване мастер, специјалистичке и докторске 
студије, док Медицински факултет ВМА организује специјалистичке и 
докторске академске студије. 

Кадрови који се не школују у војним установама, а њихов високообразовни 
рад је потребан Министарству одбране и Војсци, примају се са дипломом 
факултета из грађанства. Да би били примљени у својству професионалног 
војног лица потребно је војно стручно оспособљавање у Класи слушалаца 
резервних официра (ранији назив: Школа резервних официра) у трајању од 
шест месеци. Са дипломом факултета из грађанства прима се и већи број 
професионалних припадника војске у својству цивилног лица.

Начелнику Војне академије организационо су потчињене Војна гимназија и 
Средња стручна војна школа. 

Војна гимназија је школа која припрема и мотивише средњошколце/ке за 
наставак школовања у Војној академији или Медицинском факултету ВМА. 
Средња стручна војна школа (ССВШ) „1300 каплара“ образује професионалне 
подофицире за стручне кадрове у Војсци Србије.

На дужности подофицира за које Војска исказује потребу, примају се лица 
која су завршила четворогодишњу школу и добровољни војни рок или 
службу у својству професионалног војника. У Центру за обуку и усавршавање 
подофицира у Панчеву организују се курсеви за кандидате за подофицире, 
као и каријерни, специјалистички и наменски курсеви за усавршавање 
подофицира. 

Школа националне одбране, као организациона јединица Универзитета 
одбране, носилац је посебних програма усавршавања официра у систему 
одбране Србије: Школа има четири нивоа посебних програма усавршавања: 
Основни командно-штабни курс, Командно-штабно усавршавање, 
Генералштабно усавршавање и Високе студије безбедности и одбране. 
За пријем на свим нивоима школовања не постоје ограничења, односно 
равноправан приступ имају жене и мушкарци који испуњавају услове. Током 
извођења наставе на свим нивоима усавршавања посвећује се пажња 
и информисању полазника и полазница о забрани било каквог облика 
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дискриминације, укључујући дискриминацију на основу пола.

У саставу Универзитета је и Институт за стратегијска истраживања као војна 
научна установа која обавља научноистраживачку делатност за потребе 
одбране на пољу друштвених и хуманистичких наука у више научних области.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УСТАНОВА 
У СИСТЕМУ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА

8.2.1. Центри за обуку

Центри за обуку у МО и ВС су инфраструктурно опремљени за спровођење 
разних видова обуке како жена, тако и мушкараца, припадника/ца ВС, 
цивила из резервног састава војске, као и полазника и полазница из земаља 
региона. 

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

РЕКТОРАТ

ПРОРЕКТОРАТ ЗА 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ ВМА
ШКОЛА НАЦИОНАИНЕ 

ОДБРАНЕ

ИНСТИТУТ ЗА 
СТРАТЕГИЈСКА 
ИСТРАЗИВАЊА

ПРОРЕКТОРАТ 
ЗА КВАЛИТЕТ И 

РАЗВОЈ
СЕКРЕТАРИЈАТ

ОДСЕК ЗА ВОЈНО 
- ПОЛИЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ

GRUPA ZA 
MEĐUNARODNU 

VOJNU SARADNJU

ВОЈНИ АРХИВВОЈНА ГИМНАЗИЈА

СРЕДЊА СТРУЧНА 
ВОЈНА ШКОЛА 

- 1300 КАПЛАРА
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У наставку је дат детаљнији опис центара који служе за интерне потребе 
обуке припадника и припадница ВС, као и обуке полазника и полазница из 
других земаља. 

Центар за мировне операције (ЦМО) је непосредно потчињена јединица 
Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије намењена за обуку, 
избор, опремање, припрему и упућивање поједијаца/ки и јединица из 
Министарства одбране и Војске Србије у мултинационалне операције ван 
граница Републике Србије.276

ЦМО је пуноправни члан Европске асоцијације центара за обуку за мировне 
операције (European Association of Peacekeeping Training Centres – EAPTC) 
и Међународне асоцијације центара за обуку за мировне операције 
(International Association of Peacekeeping Training Centres - IAPTC).277 

Центар за мировне операције намењен је за:

· Избор, обуку, припрему појединаца/ки и група и учешће у избору, обуци и 
припремама јединица за мултинационалне операције;

· Праћење, координацију и контролу рада и активности ангажованих 
припадника/ца ВС у мултинационалним операцијама ван граница 
Републике Србије;

· Реализацију семинара, курсева и радионица из области мултинационалних 
операција;

· Учешће у евалуацији оспособљености јединица за мултинационалне 
операције;

· Издавање сертификата о оспособљености за ангажовање у 
мултинационалним операцијама;

276 У складу са чл. 2 Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије „Мултинационалне операције 
ван граница Републике Србије обухватају мисије и задатке у очувању националне, регионалне 
и глобалне безбедности и мира у свету, и то:
1) операције очувања, одржавања и изградње мира у свету;
2) операције спречавања сукоба и успостављања мира;
3) заједничке одбрамбене операције у складу са прописима о одбрани;
4) операције пружања помоћи у отклањању последица међународног тероризма и 
терористичких напада већих размера;
5) учествовање у хуманитарним операцијама у случају природних, техничко-технолошких и 
еколошких несрећа већих размера и пружање помоћи у кризним ситуацијама.“

277 ЦМО је од марта 2022. године добио статус придруженог члана Европског колеџа за одбрану и 
безбедност (EDSC – European Security and Defense College).
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· Учешће у изради меморандума о разумевању, техничких и других 
споразума у вези са ангажовањем Војске Србије у мултинационалним 
операцијама;

· Учешће у изради нацрта годишњег плана реализације учешћа Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама;

· Учешће у изради нормативно-правног оквира за учешће у 
мултинационалним операцијама

· Сарадњу са међународним субјектима у циљу размене идеја и искустава 
из мултинационалних операција;

· Координацију логистичке подршке појединаца/ки и група ангажованих 
у мултинационалним операцијама и учешће у организацији логистичке 
подршке јединица ангажованих у мултинационалним операцијама.

Током године кроз припреме, обуку и курсеве Центар за мировне операције/
ОУ (Ј-3) обучи око осам стотина припадника Војске Србије и иностраних 
оружаних снага278. Са повећањем броја ангажованих припадника ВС у 
мировним операцијама (МнОп), као и прихватањем различитих изазова 
учешћа у МнОп, повећао се број ангажовања припадница женског пола 
у МнОп и развијале су се и способности Центра, пре свега квалитет 
припремљености ангажованих припадника/ца.

ЦМО током израде програма обуке свих облика усавршавања која 
реализује, додатну пажњу посвећује темама које се тичу родно и сексуално 
заснованог насиља, како у оквиру контингента, тако и оног које је повезано 
са конфликтом у зонама ангажовања. На пример, обука о сексуалном 
искоришћавању и злоупотреби се реализује и у оквиру обуке за специфичне 
дужности и у оквиру непосредних припрема пред упућивање са свим 
припадницима МО и ВС који се упућују у мисију, током извођења практичних 
облика усавршавања посебна пажња се посвећује родној анализи последица 
конфликта, а анализа конфликта се увек врши кроз родну перспективу. 

Приликом позива за достављање кандидата/киња Центар за мировне 
операције константно истиче значај достављања што већег броја кандидата 
женског пола и следећи текст се налази у сваком таквом позиву: „У складу са 
политиком родне равноправности на међународном и националном нивоу 
(НАП за примену одредби РСБУН 1325), а имајући у виду намеру УН да у 
наредном периоду значајан број дужности у МнОп који попуњавају земље 

278 Од тога је 15% жена. 
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контрибутори попуњава искључиво лицима женског пола, предлажемо да 
у позиву наведете да је пожељно да што већи број кандидата буде женског 
пола. Намера УН је да у наредном периоду одузима места државама која 
не буду могла да обезбеде довољан број жена у мисијама и уступа их оним 
државама које то могу.“

Центар за мировне операције је не само створио услове (просторне, материјалне 
и људске) да жене немају никаквих ограничења у обуци пред упућивање, већ 
активно ради и на подизању свести свих учесника МнОп из МО и ВС о значају 
увођења родне перспективе у све планове, активности и задатке на терену. 

Центар за обуку путем симулација (ЦОПС) Управе за обуку и доктрину (Ј-7) 
ГШ ВС из области родне равноправности, реализује теме кроз реализацију 
заједничке обуке из годишњег Плана обуке ЦОПС и кроз реализацију вежби 
подржаних рачунарским симулацијама. Нпр. из Плана обуке ЦОПС за 2021. 
годину, у месецу новембру 2021. године, реализована је тема: “Национални 
акциони план за примену РСБУН 1325.
 
Поред наведеног, Центар приликом извођења вежби подржаних рачунарским 
симулацијама, планира и реализује супозиције и догађаје из области родне 
равноправности. Обуку из наведене области ЦОПС реализује, превасходно, 
у сарадњи са представницима Црвеног крста Србије и Међународног 
комитета Црвеног крста (МКЦК). Представници наведених организација 
кроз студије случаја упознају учеснике вежби са поступцима у разним 
ситуацијама (поступак са заробљеним особама женског пола у оружаном 
сукобу, поступак са избеглицама, интерно расељеним лицима и мигрантима 
женског пола, поступак са припадницима Црвеног крста и МКЦК на терену 
и сл.).

Центар за усавршавање кадрова војне полиције/ Управа Војне полиције 
ГШ ВС, намењен је за оспособљавање припадника Војне полиције за 
извршавање функционалних послова и задатака из надлежности војне 
полиције. 

Носиоци реализације наставног процеса су наставници/це и инструктори/ке 
из Центра за усавршавање и официри/ке и подофицири/ке војне полиције 
који своје дугогодишње искуство из рада у јединицама и органима војне 
полиције преносе на полазнике курсева. 
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Центар је у својој дугогодишњој историји обучавао и велики број припадника/
ца страних армија. У процесу реализације наставних садржаја Центар 
сарађује са безбедносно-обавештајним структурама Министарства одбране 
и са установама и органима Министарства унутрашњих послова, којима је 
примарни задатак школовање кадра за обављање послова у безбедносном 
сектору.

Полазници/це Центра за обуку кадрова ВП су сви припадници/це Војне 
полиције, чије формацијско место у јединици захтева стручно специјалистичку 
обуку везану за примену овлашћења Војне полиције, како мушког, тако 
и женског пола. С обзиром на специфичности задатака које реализују 
припадници Војне полиције, посебно у поступању према припадницима МО 
и ВС и грађанима током примене овлашћења, учешће у садржајима обуке не 
разликује припаднике мушког и женског пола, већ сви равноправно пролазе 
дефинисане садржаје обуке.

Основни подаци о центрима за обуку/усавршавања Команде за обуку:

Команда за обуку је оперативни састав Војске Србије у миру намењен за 
индивидуалну обуку војника, жена и мушкараца, на добровољном служењу 
војног рока, кандидата/киња за професионалне војнике и припаднике/це 
активне резерве; обуку кандидата/киња за подофицире/ке; усавршавање 
кадра и колективну обуку територијалних јединица. Данас се у саставу 
Команде за обуку, поред центара за обуку, налазе и територијалне бригаде, 
полигони за обуку и стрелишта.

Центри за индивидуалну обуку војника на служењу војног рока 

Центри за обуку намењени су за реализацију индивидуалне обуке војника 
на служењу војног рока - СВР у институционалном домену и за усавршавање 
професионалних војника и свих осталих категорија. 

Центар за обуку Копнене Војске (КоВ)

Центар за обуку Копнене Војске је намењен за реализацију индивидуалне 
специјалистичке обуке војника на СВР и других субјеката обучавања за 
специјалности родова вида КоВ (пешадија, артиљерија, оклопно јединице и 
инжињерија). 
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Центар за обуку РВ и ПВО

Центар за обуку РВ и ПВО је намењен за реализацију индивидуалне 
специјалистичке обуке војника на СВР и других субјеката обучавања за 
специјалности вида РВ и ПВО, Артиљеријско – ракетне јединице (АРЈ) 
за противваздухопловна дејства (ПВД), службе ваздушног осматрања и 
јављања (ВОЈ) и Ваздухопловно техничке службе.

Центар АБХО

Центар атомско-биолошко-хемијске одбране (АБХО) је јединица Команде 
за обуку у којој се реализује индивидуална обука припадника/ца атомско-
биолошко-хемијске (АБХ) службе, ради достизања индивидуалних стандарда 
обучености. Има статус партнерског центра за образовање и обуку (са 
НАТО школом у Оберамегау). Реализује велики број активности обуке и 
усавршавања са припадницима/цама оружаних снага земаља целог света 
и Организацијом за забрану хемијског оружја (Organization for Prohibition of 
Chemical Weapons - OPCW).

Центар АБХО је носилац индивидуалне специјалистичке обуке АБХО 
војничког састава, усавршавање припадника/ца Војске Србије у области 
АБХО и припадника/ца страних оружаних снага и цивилних институција 
и испомоћи у школовању официра/ки Атомско-биолошко-хемијске (АБХ) 
службе у Војној академији. 

Центар реализује обуку, курсеве, школовања кадета/киња Војне академије 
и остале задатке.

Центар за обуку везе и информатике

Центар за обуку везе и информатике намењен за реализацију индивидуалне 
специјалистичке обуке војника на СВР и других субјеката обучавања за 
специјалности службе телекомуникација и информатике.

Центар за обуку логистике (ЦО Ло)

Центар за обуку логистике је намењен за реализацију индивидуалне 
специјалистичке обуке војника на СВР и других субјеката обучавања за 
логистичке специјалности (техничка, интендантска, саобраћајна и санитетска). 
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Центар за обуку паса

Центар за обуку паса намењен је за узгој, репродукцију и дресуру паса и 
индивидуалну специјалистичку обуку водича паса.

Центар за обуку и усавршавање подофицира (ЦОУП) „Наредник Милунка 
Савић“

ЦОУП „Наредник Милунка Савић“ је намењен за усавршавања кандидата за 
подофицире и усавршавања подофицира кроз каријерне курсеве.

Центар за обуку јединица за мултинационалне операције (ЦОЈ за МнОп)

У складу са планираним ангажовањем ВС, као и интеграцијама у међународне 
структуре, МО је узимајући у обзир све релевантне факторе, пројектовало 
базу „Југ“ и ЦОЈ за МнОп као перспективну локацију за будући развој у циљу 
стварања потребних услова за обуку јединица ВС за све три мисије, као и 
обуку јединица из региона за мултинационалне операције. 

ЦОЈ за МнОп је формиран 2012. године као унутрашња организациона 
јединица КоВ.

ЦОЈ за МнОп је основна локација за обуку и евалуацију јединица планираних 
за упућивање у МнОп. Репрезентативни је центар за колективну обуку 
јединица, са перспективом да постане Регионални Центар ПзМ. Поседује 
најсавременија средства за потребе извођења обуке, учионице, покретних 
средстава обуке који чине ЦОЈ за МнОп јединственим у региону.
Мисија Центра је да обезбеди објекте, извођаче обуке и подршку за обуку 
јединица у руковању наоружањем и војном опремом, тактикама, техникама и 
процедурама, извођењу вежби и евалуација јединица за упућивање у МнОп.
Типски објекат за становање намењем је за смештај припадника/ца Центра 
као и делом капацитета за смештај лица која бораве у Центру. Сви објекти 
су савремено опремљени, а инфраструктура је прилагођена потребама како 
мушких, тако и женских полазника обука у ЦОЈ за МнОП.

Вишенаменски учионички центар је намењен за обуку у учионичким 
условима, као и за реализацију различитих састанака и конференција. 
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Симулациони центар у оквиру ЦОЈ за МнОп је намењен за ватрену и 
тактичку обуку на различитим системима за симулацију којима је ЦОЈ за 
МнОп опремљен, чиме се постиже максимална уштеда ресурса. 

У свакој ротацији обучава се и одређени број жена, у саставу јединица ВС, 
које се упућују у МнОп. На обуци као и приликом извршавања задатака у 
МнОп жене реализују све постављене задатке као и припадници мушког 
пола. Током извођења непосредне обуке пред упућивање у МнОп, реализују 
се теме из Родне равноправности које изводе сертификовани инструктори/
ке из састава ВС.

По изведеној обуци, ЦОЈ за МнОп пружа подршку вежби евалуације 
наведених јединица коју реализује јединица која се упућује у мултинационалну 
операцију, а саму евалуацију реализује тим за евалуацију из састава 
Генералштаба Восјке Србије у чијем су саставу и припадници ЦОЈ за МнОп.

У претходном периоду Центар је пружио подршку и реализацији Курса за 
обуку цивила за учешће у МнОп, на коме учествују цивилни експерти из 
различитих институција, како мушкарци, тако и жене.

Тежиште обуке било је на подизању способности цивилних експерата за 
безбедан боравак и рад у зони операције и у непријатељском окружењу. Од 
момента доласка у Центар, полазници/це су изложени различитим догађајима 
и супозицијама, које симулирају реално непријатељско окружење, почев 
од мање стресних инцидената, до најкомпликованијих, као што је талачка 
криза. Током боравка у Центру, полазници/це су такође оспособљавани 
за употребу средстава личне заштите, пренос података преко система 
комуникација, пружање прве помоћи, кретање по карти, као и за друге 
општевојне задатке. Једна од обавезних тема која се обрађује током ове 
обуке је из области родне равноправности, односно примене РСБУН 1325 – 
Жене, мир и безбедност. 
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8.3. Механизми и службе задужене за родну 
равноправност у систему одбране

Национални акциони план - НАП за примену РСБУН 1325 у Републици 
Србији (2010-2015) предвидео је формирање институционалних тела за 
примену РСБУН 1325 у сектору безбедности, али и механизама за родну 
равноправност, међу којима су значајне „особе од поверења”, Аналитичка 
група за примену РСБУН 1325, саветник/саветница за родну равноправност 
министра одбране, као и родно одговорно буџетирање. У току је израда 3. 
НАП-а чији је носилац Министарство одбране, а у радној групи учествују све 
релевантне институције Републике Србије. 

На нивоу Владе Републике Србије функционише Политички савет за примену 
НАП-а за спровођење РСБУН 1325, као највише политичко тело састављено 
од представника/ца различитих институција на нивоу државних секретара/ 
помоћника министара, чији је носилац активности Министарство одбране. 

Као механизам НАП-а у МО и ВС функционише и Аналитичка група за примену 
РСБУН 1325, која се састоји од чланова и чланица из свих организационих 
јединица, а чији је задатак- праћење примене НАП-а, као и унапређење 
родне равноправности на нивоу МО и ВС. Аналитичка група МО и ВС је у 
току 2020. Године извршила две родне анализе и припремила нацрте два 
извештаја (годишњи и полугодишњи извештај) о спровођењу НАП-а у МО и 
ВС. У новембру 2021. Године формирана је Аналитичка група у новом саставу. 

Саветница министра одбране за спровођење НАП за примену РСБУН 
1325 у Министарству одбране за родну равноправност јесте механизам за 
увођење родне перспективе у политике и програме органа државне управе 
и локалне самоуправе, који се стара о стварању потребних предуслова за 
реализацију циљева НАП-а.

Саветник/саветница за род у цивилним и војним мисијама је механизам 
предвиђен такође Националним акционим планом ради увођења родне 
перспективе приликом учешћа националних војних и цивилних састава 
у мултинационалним операцијама. Ради успостављања овог механизма 
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у складу са међународним стандардима и искуствима, у Центру су 
организовани курсеви за родне саветнике/саветнице команданата 
националних контингената у мултинационалним операцијама.279

Механизам “особе од поверења”280 успостављен је 2013. године, а обновљен 
Инструкцијом министра одбране о избору и функцији особа од поверења,281 и 
обухвата више стотина особа и њихових заменика/заменица изабраних тајним 
гласањем у организационим једницама МО и ВС. У циљу оспособљавања 
изабраних особа од поверења, за обављање послова из њихове надлежности, 
неопходно је да похађају одговарајућу обуку, што је и нормативно регулисано 
тачком б. Инструкције министра одбране из 2018. године. 

У Министарству одбране је формирана посебна организациона јединица 
– Канцеларија за родну равноправност при Сектору за људске ресурсе 
која ће се бавити афирмацијом, промовисањем и имплементацијом родне 
равноправности и једнаких могућности за све запослене у МО, као и 
питањима унапређења и интегрисања родног аспекта у функцији управљања 
људским ресурсима. 

279 Поред припадника Министарства одбране и Војске Србије курсеве је завршио и један 
број припадника/ца Министарства унутрашњих послова и особа запослених на цивилним 
факултетима. 

280 Механизам је успостављен ради пружања примарне колегијалне помоћи у сектору 
безбедности у случајевима родно засноване дискриминације.

281 “Службени војни лист“ Републике Србије бр. 1/18.

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ:

МО и ВС су организовали уз подршку UNDP SEESAC  
обуку особа од поверења

Механизам „особе од поверења“ треба да омогући и учини доступнијом 
практичну помоћ запосленима у циљу спречавања дискриминације и 
родне неравноправности. Током 2021. и 2022. године одржане су четири 
обуке из родне перспективе за особе које су номиноване као особе од 
поверења. Обучено је укупно 84 особе, од тога 37 жена.
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8.4. Родна перспектива у војном образовању

Увођење родне перспективе у војно образовање огледа се, пре свега, 
у омогућавању доступности војнообразовних установа и мушкарцима и 
женама. Оно је почело пријемом жена на Војну академију 2007. године. До 
њиховог првог официрског чина 2011. године, жена официра је било изузетно 
мало – то су биле жене које су са дипломом Факултета општенародне 
одбране или Војнотехничког факултета завршиле војно оспособљавање и 
постале официри. Жене су у Војну гимназију први пут примљене у школској 
2014/2015 години, а основни разлог за каснији пријем у ту средњошколску 
установу било је непостојање инфраструктурних могућности за пријем 
жена. Средња стручна војна школа, која је обновила рад 2015. године, 
уписала је у прву генерацију особе оба пола. Упис на Војну академију све 
до 2014. године пратило је одређивање квота за жене. Квоте су у првим 
годинама уписа биле позитивне и подстицајне, јер је требало да промене 
стање у коме на Војној академији није било жена у стање које обезбеђује 
родну равноправност. Квота за минималан проценат уписаних жена је била 
20%. С обзиром да је циљ постигну и пребачен, у међувремену је квота 
за упис укинута. Номиналан број уписаних студената/киња мења се сваке 
школске године, јер се усклађује с кадровским потребама Војске Србије за 
официрима одређених родова и служби, па номинални број уписаних жена 
зависи од укупног броја студената у свакој класи. Поред тога, студијски 
програми на које се примају кадети и кадеткиње не морају сваке године 
да буду исти. Пракса показује да за поједине програме постоји веће 
интересовање жена, односно мушкараца, због чега проценат уписаних 
жена може да варира од једне до друге школске године. 

У школској 2019/2020 и 2020/2021 тај проценат је износио је 37%, односно 
38%. Највећи проценат жена је уписан 2018/2019 године. У тој години 
је примљено на прву годину студија 42% жена. Већина њих су биле 
матуранткиње прве генерације која је уписала Војну гиманзију 2014/2015 
године. Њихов успех на пријему за упис на Академију био је бољи него 
просечни успех мушкараца. 
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На основним академским студијама на Војној академији у школској 
2021/22. години припаднице женског пола су чиниле 36,22% од укупног 
броја полазника. На мастер академским студијама било је уписано 18,03% 
жена. Докторске академске студије похађа 14,58% жена. 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ:

Војна академија је током 2020. године покренула програм за информисање 
припадника и припадница Ромске националности о могућностима 
уписа на Војну академију и перспективама које се отварају за оне који 
су заинтересовани за каријеру у војсци. Тиме се приступило уклањању 
баријера као и евентуалне интерсекционалне дискриминације у односу на 
жене Ромкиње и омогућио им се приступ информацијама које могу бити од 
помоћи при започињању каријере у војсци.

Женама је од почетка њиховог школовања на Универзитету одбране било 
омогућено да упишу све смерове и студијске програме. Критеријуми за упис 
су јединствени (пријемни из математике, психолошки тест, лекарски преглед) 
осим у провери физичких способности, где се норме за мушкарце и жене 
разликују, а са циљем обезбеђивања једнаких могућности приликом уписа.

Медицински факултет Војномедицинске академије од почетка оснивања 
2009. године уписује већи проценат жена. У последње две школске године 
тај проценат је износио 65%, односно 68%. Такав однос између броја 
студенткиња и студената постоји и на цивилним медицинским факултетима. 
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Прецизнији подаци за школску годину 2021/22. потврђују тренд већег уписа 
већег броја жена на Медицински факултет ВМА. Преглед удела кадеткиња и 
самофинансирајућих студенткиња из цивилства по годинама студија:

Година 
студија на 
Медицинском 
факултету 
ВМА

КАДЕТКИЊЕ 
проценат у односу на укупан број кадета

СТУДЕНТКИЊЕ 
(цивили – самофинансирајући) – проценат у односу 

на укупан број самофинансирајућих студената

I ГОДИНА 76,92% 60%

II ГОДИНА 76,66% 62,5%

III ГОДИНА 60% 45%

IV ГОДИНА 65,29% 28,57%

V ГОДИНА 70,37% 50%

VI ГОДИНА 61,11% Није било уписаних студенкиња ни студената, 
похађали су кадети/киње

Интересовање жена за Војну гимназију и ССВШ је повећано протеклих година. 
Број особа женског пола пријављених за упис у први разред гимназије је две 
узастопне године већи него број особа мушког пола, па је у школској 2020/2021 
уписано 57% жена у Војну гимназију, што је знатно више него претходне 
године (са 21, односно 25%. Те школске године било је и знатно повећано 
интересовање жена за ССВШ и на школовање за први чин подофицира - 
уписано је чак 46% жена. Имајући у виду да је у подофицирском кору знатно 
нижи проценат жена (2,4) него у другим категоријама професионалних војних 
лица тај проценат је значајно истаћи. У школској години 2021/22. било је 27,14 
особа женског пола од укупног броја уписаних. 

На школовању у Школи националне одбране постоји више нивоа школовања. 
Осим Високих студија безбедности на којима жене чине 10% од укупног броја 
студената, школовање на осталим нивоима условљено је чиновима које 
полазници имају. Како је школовање жена за потребе војске у Републици 
Србији започело 2007. године, још увек нема већег броја жена на овим 
нивоима школовања, јер нису достигле одговарајуће чинове. На Основном 
командно-штабном курсу у чину поручника или капетана, жене су све више 
присутне, мада је њихов број у односу на укупан број полазника процентуално 
мали. На школовању у 2019/2020 било је пет жена, а 2020/2021 две.
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Интересовање жена за Војну гимназију и ССВШ је повећано протеклих 
година. Број особа женског пола пријављених за упис у први разред 
гимназије је две узастопне године већи него број особа мушког пола, па 
је у школској 2020/2021 уписано 57% жена у Војну гимназију, што је знатно 
више него претходне године (са 21, односно 25%. Те школске године било је и 
знатно повећано интересовање жена за ССВШ и на школовање за први чин 
подофицира - уписано је чак 46% жена. Имајући у виду да је у подофицирском 
кору знатно нижи проценат жена (2,4) него у другим категоријама 
професионалних војних лица тај проценат је значајно истаћи. У школској 
години 2021/22. било је 27,14 особа женског пола од укупног броја уписаних. 

На школовању у Школи националне одбране постоји више нивоа школовања. 
Осим Високих студија безбедности на којима жене чине 10% од укупног броја 
студената, школовање на осталим нивоима условљено је чиновима које 
полазници имају. Како је школовање жена за потребе војске у Републици 
Србији започело 2007. године, још увек нема већег броја жена на овим 
нивоима школовања, јер нису достигле одговарајуће чинове. На Основном 
командно-штабном курсу у чину поручника или капетана, жене су све више 
присутне, мада је њихов број у односу на укупан број полазника процентуално 
мали. На школовању у 2019/2020 било је пет жена, а 2020/2021 две. 

У Класи слушалаца/слушатељки резервних официра (КСРО) жене су 
заступљене од 15% до 25%. У КСРО 2021. године било је 31,42% жена у 
односу на укупан број полазника. Укупан удео жена је условљен њиховим 
интересовањима, али пре свега број жена са дипломом факултета из грађанства 
зависи од тога за који род и службу се организује поједина класа. Жене су 
највише заступљене у санитетској и интендантској служби, док је веома мали 
број жена у класама које припремају резервне официре родова Копнене војске. 

У току 2020. године, реализована су четири упутна рока на добровољно 
служење војног рока. Од укупног броја кандидата 17,33% су биле жене.282

Представљање војношколских установа у јавности обавља се непосредно 
разговором са заинтресованим кандидатима/кињама и организовањем „дана 

282 Податак преузет из Извештаја о спровођењу Нацционалног акционог плана за примену 
резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у 
Министарству одбране и Војсци Србије за 2020. годину.
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отворених врата“ – посетом Академији и школама. Посредно, промоција се 
организује посредством медија (часописа, ТВ), као и кроз друштвене мреже. 
Промоције нису усмерене посебно на жене, али је одзив жена пријављених 
на конкурс за упис прве године у Академији значајан. 

За сагледавање родне перспективе у војном образовању у погледу 
заступљености жена битна су још два параметра: проценат наставница и 
сарадница у војном образовању и проценат жена на руководећим местима у 
војнообразовним установама. 

Проценат жена наставника на свим облицима и нивоима школовања које 
су у радном односу у Војној академији са академским звањем је 18%, док 
је укупан проценат наставница (са и без академских звања: наставнице 
вештина – страног језика или сарадника) 20%. У Војној гимназији и Средњој 
стручној војној школи проценат жена на наставничким местима је значајно 
виши и износи 71% што је слично проценту наставница у средњошколском 
образовању у Републици. Медицински факултет ВМА у 2020. 

На руководећим и командним дужностима у Војној академији на дан 
31.12.2020. налазиле су се 24 жене што је у односу на укупан број руководећих 
и командних дужности у Војној академији представљало 20,5%. Број жена 
на руководећим и командним позицијама је видно повећан у односу 
на претходне године. Тај проценат је виши и у другим организационим 
јединицама - Медицински факултет ВМА или Институт за стратегијска 
истраживања. Проценат жена на Медицинском факултету ВМА које су на 
руководећим позицијама износио је у 2021./2022. школској години 60%.

8.4.1. Студијски програми и интеграција родне перспективе 

Важан аспект увођења родне перспективе у образовање било је увођење 
садржаја из области родне равноправности у образовање и обуку. Едукација 
о родним питањима у Министарству и Војсци имала је два аспекта – с једне 
стране било је неопходно „едуковање едукатора“, односно групе људи који 
се баве питањима рода у систему одбране Србије, а с друге стране потребна 
је била обука припадника и запослених како би се подстакли на разговор и 
дебату, али и на усвајање практичних знања и вештина о родним питањима. 
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Од усвајања првог НАП-а за примену РСБУН 1325 теме рода и родних 
питања постале су посебни садржаји неких наставних предмета или садржаји 
посебних обука о родној перспективи у војношколским установама. Садржаји 
о роду су инкорпорирани у поједине лекције предмета у Војној академији. У 
оквиру садржаја као што су морал у борби или етика војног вођства у предмету 
Војна етика говори се о женама у рату и женама као лидерима. У оквиру Војне 
етике обрађују се и садржаји о злостављању на основу родне припадности и 
злостављању на раду. У наставном садржају из предмета Социологија род и 
родна равноправност су присутни кроз садржаје о породици, о друштвеним 
разликама и неједнакости, као и у темама о култури и религији. У оквиру 
предмета Управљање људским ресурсима говори се о селекцији, школовању 
и запошљавању жена, развоју каријере жена и женама лидерима у систему 
одбране, као и различитим неправилностима у управљању људским ресурсима 
које могу да узрокују неравноправан третман по основу пола. Посебно 
су значајне теме које се односе на примену међународног хуманитарног 
права са аспекта заштите жена и девојака од насиља у конфликтним и пост-
конфликтним ситуацијама у којима су се припадници Војске Србије налазе као 
припадници операција УН. Тема о заштити жена и девојака од свих облика 
насиља у рату и ванредним ситуацијама посебно је обрађена у оквиру 
предмета Право одбране и међународно хуманитарно право.283 

283 Доступан је и цео низ уџбеника који укључују родну перспективу као што су:
- Приручник међународног хуманитарног права у Војсци Србије, Проф. др Миодраг Старчевић, 
Медија центар „Одбрана“, Београд 2010 – Овај приручник има интегрисане елементе родне 
перспективе у делу „Заштита цивила у оружаним сукобима“. 
- Примена међународног хуманитарног права у Војсци Србије – Приручник за командире, 
Проф. др Миодраг Старчевић, Медија центар „Одбрана“, Београд 2010 – Овај приручник има 
интегрисане елементе родне перспективе кроз обавезу примене одредби међународног 
хуманитарног права, посебно у делу који се односи на заштиту цивила, као и у делу „Санитетски 
објекти и заштићене зоне“.
- Практикум за међународно хуманитарно право за обуку старешина на командним и штабним 
дужностима, пп Марковић Г., пп Прлић П, мајор Јеина Д., мајор мр Маврак Д., Проф. др Кнежевић 
Предић В., Љушић С., Хрњаз М., Медија центар „Одбрана“, Београд, 2011 – у прилогу који се 
односи на мултинационалне операције налази се Билтен генералног секретара Уједињених 
нација који дефинише однос УН према одредбама међународног хуманитарног права, као што 
је нпр. одредба да се „жене лишене слободе смештају у просторије одвојене од просторија за 
смештај мушкараца и под надзором су жена.“ Такође се у делу Решење догађаја у одбрамбеној 
операцији наводи да, према члану 70 Протокола И, код расподеле пошиљака помоћи приоритет 
треба дати деци, трудницама, женама на порођају, дојиљама, које, према ИВ конвенцији и 
наведеном протоколу треба да имају повлашћен третман или посебну заштиту. Садржај који 
се односи на поступање цивилима из родне перспективе се такође наводи у џепном картону 
за припаднике/це ВС „Правила понашања за борце у оружаном сукобу“, као и у публикацији 
„Одабрани документи из Међународног хуманитарног права, који је израдио бригадни генерал 
Карл Едлингер за потребе обуке инструктора у Центру за мировне операције 2013. године, где 
су све кључне одредбе наведене на српском и енглеском језику. 
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Садржаји Наставног плана и програма Војне гимназије и Средње стручне 
војне школе базирају се на Наставним плановима и програмима, односно 
Плановима и програмима наставе и учења гимназија и стручних школа у 
Републици Србији уз уважавање специфичности војног средњошколског 
образовања. Кроз садржаје општеобразовног предмета Психологија у 
другом разреду обе школе посебна пажња се придаје асоцијалном понашању, 
односно насиљу у различитим појавним формама (физичко, сексуално, родно 
и др.), док се кроз Устав и право грађана у четвртом разреду Војне гимназије 
посебан осврт даје на место и улогу жена у правном систему Републике 
Србије. У оквиру Грађанског васпитања, као изборног предмета у све 
четири године школовања, ученици изучавају различите друштвене појаве и 
процесе, постају свесни својих права и одговорности, сензитивисани у односу 
за потребе појединца и заједнице и спремни да активно делују у заједници 
на начин који равноправно третира све припаднике и припаднице заједнице. 
Изучавањем општевојних садржаја Војних права и прописа, односно Морала 
војске посебан осврт се даје понашању према прекршиоцима у области 
родне равноправности.

8.4.2. Обука о родној перспективи 

Обука о родним питањима уведена је као значајна активности још у првом 
Националном акционом плану у Републике Србије за примену РСБУН 
1325, усвојеног 2010. године. Обука се остварује према Инструкцији за 
обуку запослених у Министарству одбране и Војсци Србије, коју припрема 
Управа за обуку и доктрину Генералштаба, а потписује министар одбране. У 
Инструкцији се захтева да се у планове и програме обуке, на свим нивоима, 
уграде садржаји из НАП-а. Наведеном Инструкцијом, као и Директивом за 
обуку у Војсци Србије, организационе јединице и састави МО и ВС обрађују 
поједине теме о роду, родној равноправности, стереотипима и предрасудама, 
антидискирминационом оквиру у Републици Србији, објашњења о садржају 
РСБУН 1325 – Жене, мир и безбедност и упознавање са садржајем НАП-а, 
као и практичне примере интегрисања родне перспективе у свакодневни 
рад у систему одбране. Инструкција може да пропише и обавезну тему.

За припрему обука реализатор/ке могу да користе Приручник за обуке из 
области родне равноправности у Министарству одбране Републике Србије и 
Војсци Србије, затим публикацију „Превенција и заштита од дискриминације 
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и насиља у Министарству одбране и Војсци Србије“ са пратећим флајером, 
чији је издавач Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе МО (2020.
године), као и тематски зборник са међународних конференција и тематски 
зборник посвећен реализацији првог Националног акционог плана.284

Оба национална акциона плана нагласила су потребу обуке за учеснике/
учеснице мировних и хуманитарних мисија о родној равноправности, опоравку 
и реинтеграцији жена са искуством родно заснованог насиља. Током обуке 
пре упућивања припадника Војске Србије за учешће у мултинационалним 
операцијама у Центру за мировне операције Оперативне управе (Ј-3) 
Генералштаба Војске Србије, мушкарци и жене пролазе обуку о родним 
садржајима према обуци UN Core Pre-Deployment Training Materials.285 Неке 
од тема, као што су „Превенција сексуалне експлоатације и злостављања“ 
и „Родна равноправност у мултинационалним операцијама“ ослањају се на 
родни аспект, док су друге теме оријентисане ка доброј припреми за изазове 
у областима деловања. Такве су теме које се тичу одговорности према 
цивилном становништву у земљи домаћину, посебно женама и деци, као и 
механизама за спречавање насиља над женама и децом и одговорности у 
случају недоличног понашања мировних снага у служби УН. 286 

Обука о родним питањима и родној равноправности за доносиоце одлука и 
официре/ке највиших чинова (који могу да подрже увођење родних питања у 
војно образовање и обуку), није посебно остваривана до сада, осим у облику 
предавања за полазнике/це четвртог нивоа каријерног усавршавања Високе 
студије безбедности и одбране. 

284 За припрему обуке у наредном периоду користиће се и Регионални приручник о спречавању 
и реаговању на родно засновану дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање 
у министарствима одбране и оружаним снагама земаља Западног Балкана. SEESAC: 
Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021, у чијем писању су активно учествовали 
представници/це МО и ВС.

285 UN Core Pre-Deployment Training Materials, UN Department of Peacekeeping Operations 

286 Национални акциони план за примену РСБУН 1325 – Жене, мир, безбедност у Републици Србији 
(2010 – 2015).
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Обуке о родним питањима покривају широку лепезу релевантних тема:
· “Особа од поверења” као механизам спровођења НАП-а за примену 

РСБУН 1325; 
· Делокруг рада особе од поверења; 
· НАП за примену РСБУН 1325 у МО и ВС (родна равноправност); Институционални 

механизми у систему одбране за спровођење НАП-а за примену РСБУН 1325; 
· Пол, род и родна равноправност; 
· Родни стереотипи, предрасуде и дискриминација; 
· Породични односи и усклађивање приватног живота; 
· Насиље у породици и породичне кризе; 
· Разрада одредби Закона о равноправности полова (родна равноправност 

и поштовање позитивних прописа у наведеној области); 
· Злостављање на раду и сексуално узнемиравање; 
· Дискриминација и антидискриминациони законски оквир Републике 

Србије: Међународни и национални правни оквир забране дискриминације 
– механизми заштите од дискриминације; 

· Жене и мушкарци у Републици Србији – род и реформа сектора безбедности; 
· Неприлагођени облици понашања и рад са људима; 
· Лик и дело Милунке Савић.

8.4.3. Улога родних инструктора и инструкторки  
у систему одбране

Први едукатори/ке су били припадници/це институционалног тела за родну 
равноправност – чланови/це Аналитичке групе за спровођење НАП-а 
за примену РСБУН 1325 у Министарству одбране и Војсци Србије који су 
похађали већи број семинара и радионица, организованих уз подршку 
међународних организација. Тиме су стекли знања и искуства и постали 
предвачи/це не само у својим организационим јединицама, него и у другим 
о јединицама Министарства и Војске. Уз подршку UNDP SEESAC-а и NCGM-а 
повећан је број сертификованих родних инструктора/ки. У МО и ВС има 18 
доступних сертификованих родних инструктора/ки од тога 7 у МО и 11 у ВС.287 

287 Број инструктора/ки је дат са пресеком стања до краја јуна 2022. године.
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Иако су МО и ВС направили искорак у стандардизацији обуке о родној 
перспективи, проблем је флуктуација кадрова и стална потреба за 
производњом нових инструктора/ки. Искуство говори да је то проблем који 
није могуће превазићи само додатним обукама, већ је потребно проширити 
обуке из родне перспективе и користити кадрове који имају релевантна 
знања иако нису цертификовани инструктори/ке. Приручник који је наведен 
као пример добре праксе је од кључне важности јер омогућава да се обука 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ:

У МО и ВС припремљен је 2016. године припремљен први Приручник за обуке 
из области родне равноправности у Министарству одбране Републике Србије и 
Војсци Србије.  Приручник је  омогућио стандардизацију обуке и понудио бројне 
аутентичне примере, што је значајно олакшало извођење обуке. Приручник су 
припремили родни инструктори/ке, уз подршку UNDP SEESAC, у оквиру пројекта 
„Подршка интеграцији начела родне равноправности у реформу сектора 
безбедности на Западном Балкану“. Одштампан је у тиражу од 300 примерака. 

Тематске целине које су укључене у Приручник укључују:

• Дефиниције везане за пол, род и родну равноправност
• Објашњење родних стереотипа и предрасуда
• Дефиниције дискриминације, као и опис антидискриминационог законског 

оквира у Републици Србији
• Преглед статуса жена и мушкараца у Републици Србији
• Објашњења о родној перспективи у оквиру реформе секторе безбедности
• Детаље о РСБУН 1325 и НАП за имплементацију РСБУН 1325

Напослетку, Приручник даје практичне препоруке шта свака особа 
ангажована у сектору одбране може да уради да унапреди родну 
равноправност у МО и ВС, а такође садржи и опште методолошке препоруке 
за родне инструкторе/ке.

У другој половини 2022. године садржај Приручника ће бити ажуриран да би 
укључио нове садржаје који се тичу родне перспективе у сектору одбране, 
укључујући позитивне новине у нормативном оквиру Републике Србије, као 
и напредак у самој пракси обука на тему родне перспективе.
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стандардизује и да се врши уз помоћ родних инструктора/ки, али и особа 
које су прошле основне тренинге као што су то особе од поверења (пример 
добре праксе са обукама за особе од поверења описан је у тексту изнад). 

Родни инструктори/ке су активни ресурс знања не само у систему одбране 
Републике Србије, већ и у ширем региону. Умрежавање и узајамна подршка 
родних инструктора у системима одбране земаља региона је неопходна да 
би се омогућила потпуна и одржива интеграција родне перспективе у војно 
образовање и обуке. 

8.4.4. Поступци за ажурирање садржаја  
у војном образовању и обуци

Израда курикулума предмета на Војној академији у надлежности су 
предметног наставника/це који предлажу, у оквиру циља и исхода свог 
предмета, програм предавања, вежби и посебних облика наставе у 
акредитационом поступку. Посебна акредитациона комисија Академије, 
а затим већа научне области, Наставно научно вече и Сенат Универзитета 
усвајају акредитациони предлог појединог студијског програма са свим 
предметима. Тај програм даље разматра Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета (КАПК) Националног савета за високо образовање – тела за 
акредитацију свих студијских програма у високом академском и струковном 
образовању Републике Србије. Курикулуми се акредитују на годину дана, 
потом на три године, а затим следи стална акредитација. Наставник/ца може, 
у реализацији својих наставних обавеза, да мења око десет процената 
садржаја. У том контексту су поједини наставници/це предмета из области 
друштвено-хуманистичких наука уводили и теме из области рода, тако што су 
самостално бирали садржај о роду које је могао се укључи у предмет. 

Кадети/кадеткиње и ученици/ученице имали су у току свог школовања 
организоване семинаре о родним питањима и родној равноправности 
у друштву и систему одбране. Семинари су били прво организовани уз 
подршку UNDP SEESAC и уз ангажовање предавача/чица ван система 
одбране, а затим су их реализовали инструктори/ке из система. Два семинара 
су организована и за наставнике/це Војне академије и Војне гимназије. 
Такви семинари, међутим, нису били организовани у последње две школске 
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године због епидемиолошке ситуације и остваривања дела наставе онлајн, 
али се планира наставак поменуте едукације будући да се на тај начин 
обезбеђује континуирано подизање свести о неопходности унапређења 
процеса имплементације родне перспективе у МО и ВС.

8.4.5. Научно-истраживачка делатност  
у увођењу родне перспективе

Посебан аспект увођења родне перспективе у образовање, али и целокупан 
систем одбране представља научноистраживачки рад о роду и родним 
питањима у Министарству одбране и Војсци Србије. Институт за стратегијска 
истраживања Универзитета одбране реализовао је више научних 
истраживања о родној равноправности чији су резултати утицали на одлуке 
о различитим аспектима увођења родне перспективе у војно образовање.
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8.5. Финансирање образовања и обуке  
у систему одбране 

У циљу стицања увида у процес финансирања војног образовања, исти је 
потребно сагледати са аспекта:

- нормативног оквира;
- извора финансирања.

Нормативни оквир који се примењује на финансирање војног образовања

Најважнији прописи који уређују питање финансирања војног образовања су:

- Закон о војном образовању288. Одредбама чланова 65-68 уређује се 
финансирање војношколских установа са аспекта: дозвољених извора 
стицања средстава (буџет, школарине, донације, пружања услуга 
истраживања…); дозвољених начина употребе и аутономије у располагању 
стеченим средствима (рад са даровитим кадетима и ученицима, набавка 
опреме, научно и стручно усавршавање запослених…);

- Закон о буџетском систему289, Закон уређује правила којима подлежу 
буџетски корисници приликом планирања, припреме, доношења и 
извршења буџета. Министарство одбране као директни буџетски корисник 
је у смислу финансирања из буџета, одговорно за Универзитет одбране 
као организациону јединицу која се бави образовањем и највећи део 
потреба финансира из средстава одобрених буџетом.

- Закон о буџету Републике Србије (за сваку годину се доноси посебан) у 
коме су исказана средства за конкретне програмске активности унутар 
МО и ВС;

288 Видети део поглавља 8.1.3. за детаљнију информацију о Закону о војном образовању.

289 “Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020;
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- Одлука о образовању Буџетског фонда за потребе војног образовања и 
војне научноистраживачке делатности290. Буџетски фонд отворен је као 
евиденциони рачун – индиректни буџетски корисник, у циљу одвојеног 
приказивања прихода/расхода намењених за развој војног образовања и 
војне научноистраживачке делатности. Одлуком се дефинишу дозвољени 
извори из којих се обезбеђују средства за буџетски фонд (приходи од 
пружања услуга истраживања и едукације, средства из донација и буџета), 
као и дозвољени начини употребе средстава фонда (нпр. подизање 
квалитета наставе, усавршавање запослених…);

- Правилник о планирању и коришћењу средстава из буџетског фонда за 
потребе војног образовања и војне научноистраживачке делатности291. 
Правилник детаљније уређује питање: планирања и употребе средстава 
фонда; обрачуна и исплате накнада наставницима и сарадницима за 
стручно ангажовање; утврђивање цене часа и др;

- Правилник о финансијском плану у МО и ВС292. Правилник ближе уређује 
услове за израду, израду и измену Финансијског плана Министарства 
одбране и Војске Србије, као и извештавање о његовом извршењу. 
У смислу војног образовања и обуке правилник уређује дужности 
Универзитета одбране и других организационих јединица у процесу 
израде обједињеног финансијског плана за ниво МО и ВС. Конкретно, 
прописује обавезу исказивања потреба војног образовања и обуке, као 
и процену финансијских средстава потребних за финансирање исказаних 
потреба. 

- Статут Универзитета одбране293; Статут уређује питање финансирања 
војних високошколских установа (члановима 63-68.) са аспекта извора 
средстава, дозвољених намена и аутономије у располагању средствима 
које остварује Универзитет одбране;

290 “Службени гласник Републике Србије “, бр. 82/2015;

291 „Службени војни лист“, бр. 33/2020;

292 „Службени војни лист“, бр. 8/2021;

293 „Службени војни лист“, бр. 22/2020;
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- Правилник о условима и поступку упућивања професионалних 
припадника Војске Србије на школовање на другим универзитетима 
у Републици Србији294; Правилник прописује обавезу исказивања 
трошкова школовања као и извора финансирања истих (чланови 12. и 15.);

- Правилник о пријему лица из грађанства на школовање и усавршавање 
у војношколским установама и јединицама и установама МО и ВС295. 
Правилник прописује обавезу сагледавања материјалних могућности 
за пружање услуге едукације лицима из грађанства, као и обавезу 
исказивања трошкова школовања.

- Правилник о условима и поступку упућивања професионалних припадника 
Војске Србије на школовање и усавршавање у иностранству296 Прописује 
обавезу извештавања о финансијским аспектима школовања.

Извори финансирања војног образовања

Најважнији извори финансирања су:

- Средства из буџета;
- Школарине;
- Донације, поклони и завештања;
- Средства намењена научноистраживачком и стручном раду;
- Средства од учешћа у пројектима, пружања услуга истраживања, 

консултантских услуга и сл;
- Средства од накнада за комерцијалне и друге услуге.

Средства из буџета

У погледу финансирања потреба војног образовања, највећи део средстава 
обезбеђује се из буџета Републике Србије у оквиру средстава опредељених 
Министарству одбране као директном буџетском кориснику.

294  „Службени војни лист“ бр. 12/19;

295  „Службени војни лист“ бр. 12/19;

296  „Службени војни лист“ бр. 12/19;
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Обезбеђење средстава из буџета представља сложен, итеративни 
поступак, који подлеже строгим правилима прописаним пре свега Законом 
о буџетском систему. Та правила налажу буџетским корисницима израду 
финансијских планова сходно Фискалној стратегији, Упутству за припрему 
буџета, роковима из буџетског календара, као и друга ограничења пре свега 
у погледу, односно циљу наменског трошења средстава. 

Министарство одбране у Предлогу финансијског плана исказује своје 
потребе, као и процењена средства за финансирање истих сагласно 
буџетској класификацији. Предлог финансијског плана за ниво МО и ВС, 
израђује се обједињавањем финансијских планова свих организационих 
јединица – корисника средстава унутар МО и ВС. 

Универзитет одбране као корисник средстава и целина која реализује 
планове и програме војног образовања, дужан је да у свом финансијском 
плану искаже потребе и процењена средства за финансирање истих.

У односу на планирање средстава за обуку, важно је напоменути да је 
обавеза реализације обука у надлежности свих организационих јединица 
МО и ВС, а по аналогији са претходним, организационе јединице су дужне 
да, уколико реализација појединих обука захтева финансијска средства, иста 
искажу у својим финансијским плановима на одговарајућем конту. 

уколико одређена организациона јединица МО или ВС планира да током буџетске 
године упути на усавршавање одређени број лица из свог састава, потребно је да 
процењена финансијска средства (уколико реализација обуке захтева иста), искаже 
на конту 4233 „Услуге образовања и усавршавања запослених“.

ПРИМЕР: Сходно сагледаним тренутним потребама у односу на укупан 
број кадета на школовању и планираним потребама (број кадета који ће 
бити уписан у наредној школској години, односно оних који ће завршити 
школовање), Универзитет одбране треба да процени финансијска средства 
потребна за исплату нпр. личних примања кадетима. Планирана средства 
исказују се сходно буџетској класификацији на за то предвиђеном конту 
економске класификације.
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Финансијски планови организационих јединица МО и ВС део су обједињеног 
Предлога финансијског плана МО и ВС, који је пак, део предлога буџета 
Републике Србије. По коначном усаглашавању и усвајању буџета Републике 
Србије, средства се одобравају буџетским корисницима сходно одобреним 
плановима и троше сагласно законом предвиђеним наменама. 

Средства из осталих извора

Поред средстава из буџета, војно образовање финансира се и из 
средстава која приходује по основу школарина, донација, учешћа у нпр. 
научноистраживачким пројектима, пружања консултантских услуга и сл. 

Средства из других извора (изузев средстава из буџета), чине сопствени 
приход војно-школске установе и иста има висок степен аутономије у 
располагању истима. 

Висок степен аутономије огледа се пре свега у чињеници да војно-школска 
установа, за највећи део сопствених прихода (уз одређене изузетке) нема 
обавезу трансфера/враћања истих у буџет, већ их уколико нпр. остану 
неутрошена на крају буџетске године, може задржати и са њима располагати 
сагласно законом дозвољеним наменама и у наредном периоду. 

Приходи које војно-школска установа оствари по основу специфичне 
делатности којом се бави (приходи од пружања услуга едукације лицима из 
других држава или грађанства; приходи од испитивања лекова на ВМА и томе 
слично), задржавају се и са њима се слободно располаже у оквиру закона. Са 
друге стране, приходи који се остваре од пружања нпр. услуге закупа спортске 
сале на Војној академији, уплаћују се у буџет и не могу се задржавати.

Сопствени приходи могу се користити за: рад са даровитим кадетима и 
студентима; обављање научноистраживачког и стручног рада који је у 
функцији подизања квалитета наставе; научно и стручно усавршавање 
запослених; библиотечки фонд и друге намене у складу са законом.
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8.5.1. Родно одговорно буџетирање

Министарство одбране Републике Србије, као директни буџетски корисник, 
има обавезу родно-одговорног буџетирања. Родно одговорно буџетирање 
(у даљем: РОБ) представља увођење принципа родне равноправности у 
буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање 
прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.

Најважнији прописи који нормирају предметно питање у односу на 
Министарство одбране Републике Србије су Закон о буџетском систему и 
Правилник о финансијском плану у МО И ВС. 

Почев од децембра 2015. године, изменама и допунама Закона о буџетском 
систему, започет је процес поступног увођења РОБ-а у систем планирања 
и извршења буџета Републике Србије. Законом је предвиђено да РОБ буде 
примењено у свим програмима, програмским активностима и пројектима 
свих буџетских корисника до 2020. године. 

Закон о буџетском систему, у циљу пуне примене РОБ-а, самосталним 
чланом 16. став 2297, одређује да министар финансија, најкасније до 31. марта, 
доноси годишњи План увођења РОБ-а. Почев од 2016. Године Министарство 
финансија доноси Планове увођења РОБ у поступцима припреме и 
доношења буџета Републике Србије, при чему је План за доношења буџета 
Републике Србије за 2022. годину донет 26. марта 2021. године.

На основу годишњих планова Министарства финансија, Сектор за буџет и 
финансије почев од 2019. године, израђује и носиоцима израде програмских 
активности и пројеката, као и организационим целинама у МО и ВС, доставља 
Инструкцију са смерницама за увођење родно одговорног буџетирања 
у поступак припреме и доношења буџета за наредну буџетску годину. На 
основу наведене Инструкције и предлога конкретних мера организационих 
целина, израђује се Предлог активности са прорачуном трошкова за буџетску 

297 Поред наведеног, Закон о буџетском систему прописује обавезу планирања и распоређивања 
средстава са циљем унапређења родне равноправности (члан 4 став 1 тачка 4); обавезу 
корисника средстава да у образложењу предлога финансијских планова искажу родну анализу 
расхода и издатака (члан 35. став 2. тачка 7. и члан 37. став 2. тачка 3.).
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годину на нивоу МО и ВС за унапређење родно одговорног буџетирања. 
Правилник о финансијском плану у МО и ВС, као пропис донет унутар МО и ВС 
и усаглашен са одредбама Закона о буџетском систему, чланом 9. прописује 
обавезу интегрисања РОБ у процесе планирања и буџетирања на начин 
да се, на основу спроведене родне анализе, сагледају ефекати тренутне 
алокације средстава, односно да се буџет реструктурира уколико се покаже 
да тренутна расподела не доприноси у планираној мери унапређењу родне 
равноправности.

Суштина свега претходно изнетог своди се на обавезу организационих 
јединица МО и ВС да у финансијске планове укључе родну компоненту кроз 
предлоге конкретних мера/активности (са прорачуном трошкова), у сврху 
унапређења родне равноправности. 

Обједињавањем појединачних финансијских планова организационих 
јединица, израђује се Предлог финансијског плана МО и ВС у који је 
интегрисана родна компонента, кроз предлог конкретних мера/активности, 
циљева и индикатора степена реализације циљева. 

 Примера ради, приликом израде Предлога финансијског плана Министарства 
одбране за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, родна 
компонента у структури буџета садржана је по следећем: 

- на нивоу програмске активности „Функционисање МО и ВС” у оквиру 
циља 3: „Унапређена је улога жена у МО и ВС”, са два припадајућа 
индикатора, која обухватају заступљеност жена у МО и ВС и учешће жена 
на руководећим/командним позицијама;

- на нивоу програмске активности „Мултинационалне операције” у оквиру 
циља 1: „Војска Србије активно учествује у изградњи и очувању мира у 
региону и свету”, са индикатором број 2: „Учешће припадника МО и ВС 
женског пола у мировним операцијама”; 

- на нивоу програмске активности „Војно здравство” у оквиру циља 1: 
„Унапређен ниво здравствене заштите војних и цивилних осигураника”, 
са показатељем броја обављених превентивних прегледа (мамографије) 
у војноздравственим установама запослених припадница Војске Србије и 
Министарства одбране по територијалном принципу; 
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- на нивоу програмске активности „Ванредне ситуације” у оквиру циља 
1: „Унапређење способности за ангажовање на задацима отклањања 
последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа”, са 
индикатором којим се прати број припадника Војске Србије женског пола 
обучених за отклањање последица елементарних непогода и техничко-
технолошких несрећа; 

- на нивоу програмске активности „Унапређење стања војног образовања 
и војне научноистраживачке делатности” у оквиру циља 1: „Родна 
перспектива је интегрисана у систем војног образовања и војне 
научноистраживачке делатности”, са два припадајућа индикатора, која 
обухватају наставне садржаји о родним питањима који су интегрисани 
у наставне курикулуме – дефинисане програме студија и каријерних 
усавршавања у Војној академији и Медицинском факултету ВМА, као и 
заступљеност жена на руководећим положајима у војном образовању и 
војној научноистраживачкој делатности. 

Међутим, и поред значајних помака остварених у досадашњем периоду по 
питању имплементације РОБ-а у поступак планирања и извршења буџета, 
не може се рећи да се исти одвија без тешкоћа. Наведено се пре свега 
огледа у недовољној обучености субјеката носилаца не само финансијског 
планирања већ и израде политика у ширем смислу. Из наведеног произлази 
неопходност додатног усавршавања, односно развијања специфичних 
вештина, а у циљу достизања суштине РОБ-а.
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8.6. Кључни актери за интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуку

Кључни актери, осим актера у МО и ВС укључују и следеће институције које, 
у складу са својим мандатима, могу да имају утицај на интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуке. Ту спадају следеће институције: 
Координационо тело за родну равноправност298, Канцеларија поверенице 
за заштиту равноправности299, Министарство за људска и мањинска права 
и друштвени дијалог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
КАПК, други универзитети и друге научно-истраживачке институције (имајући 
у виду да се официри шаљу на школовање и на цивилне факултете). 

Међу кључне актере свакако треба уврстити и међународне институције 
и донаторе, не само због извештавања о постигнутом степену родне 
равноправности (више детаља у наредном пасусу), финансијске и техничке 
подршке за унапређење родне равноправности у сектору одбране, већ и 
као актере који пружају најновије информације и дају подстицај даљем 
унапређењу родне равноправности, у тесној сарадњи са МО и ВС. Ту је 
важно напоменути партнерства, као што су партнерства са UNDP SEESAC, UN 
Women, ОЕБС и нагласити да је дугорочна перспектива од кључне важности 
за успешну и одрживу имплементацију активности усмерених на промоцију 
родне равноправности у сектору одбране.

298 Координационо тело за родну равноправност је основала Влада Републике Србије 30. октобра 
2014. године. Оно разматра сва питања у вези родне равноправности и координира рад органа 
државне управе у вези са родном равноправношћу. Оснивање овог тела је значајно за процес 
европских интеграција и унапређење родне равноправности у Србији (навод из саопштења 
поводом оснивања Координационог тела).

299 Независан државни орган за задатком заштите равноправности и спречавања свих облика 
дискриминације, укључујући дискриминацију на основу родне припадности. 
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У склопу извештавања о родним аспектима МО припрема извештаје које 
доставља Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, 
у циљу извештавања о имплементацији CEDAW ка надлежној Комисији УН. 
Такође припрема и извештаје о примени РСБУН 1325 које доставља сталном 
представништву Републике Србије при УН и који се достављају генералном 
секретару УН за припрему годишњег извештаја генералног секретара о 
имплементацији РСБУН 1325.300 

МО Републике Србије по захтеву надлежних институција припрема 
информације и извештаје који садрже информације о родним аспектима 
укључујући извештаје о примени Закона о родној равноправности.

300  Извештај за 2020. годину је доступан на: Izvestaj za NAP za 2020 Prilog (mod.gov.rs)
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9. ЗАКЉУЧЦИ  
И ПРЕПОРУКЕ
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Нормативни оквир прописује обавезу поштовања родне равноправности

• Системи одбране у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној 
Македонији и Републици Србији посвећени су увођењу родне равноправности 
у војно образовање и обуке, у складу са обавезама које произлазе из 
међународноправног оквира, општег нормативног оквира за родну 
равноправност на државном нивоу, као и нормативног оквира који се односи 
на образовање и обуке у системима одбране. Све четири државе имају законе 
о родној равноправности, стратегије за постизање родне равноправности, 
планове акције за спровођење РСБУН  1325, као и институционалне механизме 
за спровођење политика и закона који се односе на родну равноправност и 
спречавање родно засноване дискриминације. Следствено томе, сва четири 
система одбране имају институционална решења која треба да обезбеде 
успостављање и јачање родне равноправности. 
 ⊲ Потребно је осигурати бољу примену законских норми, стратегија за 
постизање родне равноправности, као и планова акција за спровођење 
РСБУН 1325. Уколико је неопходно, обезбедити усвајање подзаконских 
аката да би се створили услови за пуну имплементацију свих законских 
норми које се односе на родну равноправност.

Прикупљање родно разврстаних података и родна анализа

• Регионална студија полазног стања обилује подацима, али истовремено 
указује на чињеницу да родно разврстани подаци нису увек лако 
доступни јер у системима не постоји пракса систематског прикупљања 
родно разврстаних података. То указује да треба још одлучније настојати 
да се законска обавеза прикупљања родно разврстаних података 
имплементира у потпуности. Ово је посебно важно за главну тему студије, 
односно потребно је систематски прикупљати податке о одржаним родним 
тренинзима, броју полазника и полазница тренинга, фреквенцији тренинга, 
темама које се обрађују итд. Прикупљање родно разврстаних података 
је кључно, али је важно да се оно не сведе на пуко пребројавање и 
разврставање по полу, већ да буде праћено адекватном родном анализом. 
 ⊲ Потребно је систематско прикупљање родно разврстаних података, 
као и анализа тих података. Кроз регионалну сарадњу могуће је даље 
унапредити праксу прикупљања података и ојачати капацитете за родну 
анализу.
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Подршка институционалним механизмима за родну равноправност

• Иако чврста опредељеност и законска основа постоји, задаци везани за 
унапређење родне равноправности додати су редовним дужностима које 
обављају особе које се налазе на позицијама саветника/ца начелника ГШ 
или саветника/ца министара/ица одбране. Важно је напоменути да је таква 
пракса препозната као проблем и да су у неким системима већ предузети 
кораци ка формирању или радних места са описом посла који је фокусиран 
на родну равноправност, или одељења која ће се бавити том тематиком. И 
поред постојања опште законске основе, искуство показује да је потребно 
да се и нормативни оквир прилагоди, односно да експлицитније укључи 
обавезу интеграције родне перспективе. Потребно је да сваки систем 
одбране дефинише које је то место у нормативном оквиру где треба унети 
измене и допуне да би се обезбедила јасна обавеза интеграције родне 
перспективе у војно образовање и обуке, која већ проистиче из постојећих 
системских закона и међународноправних обавеза.
 ⊲ Формирати описе послова и радна места или одељења која се баве 
инклузијом и родном равноправношћу у систему одбране, укључујући 
интеграцију родне перспективе у војно образовање и обуке. Користити 
постојећа искуства из региона, водећи се потребама и контекстом 
властитог система одбране.

Едукација о родној перспективи кроз родне обуке

• Постигнуто је заједничко разумевање у оквиру сва четири система 
одбране о смеру промене концепта људске безбедности као и о начину 
на који се безбедност разуме и чува у савременим околностима. Уочено је 
да се примена родне перспективе разликује на стратешком, оперативном 
и тактичком нивоу. 
 ⊲ Потребно је користити тзв. двоструки приступ обукама о родној 
равноправности, односно комбиновати интегрисање родне перспективе 
у наставне програме са тренинзима који су фокусирани на родне теме. 
Родни тренинзи треба да се изводе редовно на свим нивоима и у свим 
организационим целинама на тактичком, оперативном и стратегијском 
нивоу. 
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Ажурирање наставних садржаја и укључивање родне перспективе

• Сама чињеница да се приступило изради Регионалне студије полазног 
стања говори о томе да сва четири система одбране препознају да није 
довољно да постоје посебни тренинзи који се односе на родну перспективу. 
Једна од основних карактеристика родних улога је да су оне променљиве, 
у складу са изменама друштвених околности. Зато је потребно редовно 
ажурирати едукативне материјале и учинити их доступнима онима који се 
баве војним образовањем и обукама.301 Сва четири система одбране имају 
систем за ревизију наставних садржаја који омогућује да се садржаји у 
мањем делу ажурирају без обнављања акредитације, а значајније измене 
су могуће током обнављања акредитације. 

 Уродњавање наставних садржаја у војном образовању и обуци је 
комплексан процес који захтева планирање краткорочних, средњорочних 
и дугорочних циљева, уз постављање индикатора за праћење процеса. 
Анализа већ постојећих родних садржаја у склопу наставе друштвених 
предмета је први корак, а са амбицијом да се родна перспектива 
интегрише у комплетан курикулум да се родни стереотипи и предрасуде 
не би преносили кроз тзв. „невидљиви курикулум“ који је увек присутан 
када нема плански уведене родне перспективе.
 ⊲ Извршити родну анализу наставних садржаја и предложити измене у 
складу са закључцима анализе. Потребно је направити конкретне планове 
о поступним изменама са крајњим циљем ажурирања свих наставних 
садржаја да би се увела родна перспектива тамо где она већ није уведена. 
Извршити мање ревизије за које није потребна акредитација на краћи 
рок, а значајније ревизије припремити пред процес акредитације.

301 Искуства у свету на тему интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке су тешко 
доступна, а посебан је изазов наћи примере регионалне сарадње са циљем размене знања 
и искуства на ту тему. Да би лакше „ушли у тему“, SEESAC је омогућио превод приручника 
Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016) на BCMS и македонски језик. 
Приручник је подељен члановима и чланицама Регионалне радне групе у припремној фази 
рада, а постоји довољан број примерака да би био доступан наставном особљу.
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Обука о родној перспективи за целокупни кадар запослен у системима одбране
• Иако су контакти кроз регионалне састанке препознати као веома важни, 

онлајн рад, уведен у време пандемије изазване вирусом COVID-19, унео је нову 
димензију и отворио нове могућности. У домену тренинга из родне перспективе 
препознат је потенцијал да се направе стандардизовани основни и напредни 
тренинзи из родне перспективе који би били доступни онлајн и тиме омогућили 
велику покривеност, односно широк дијапазон родне сензитивизације војника, 
подофицира, официра, као и цивила запослених у систему одбране. Регионална 
сарадња може да обогати и убрза конципирање онлајн курса који би могао 
да се користи за све системе уз неопходна прилагођавања. Поготово се то 
односи на базни општи курс из родне перспективе који би требало да прођу 
сви припадници и припаднице система.
 ⊲ Треба радити и на сензитивизацији целокупних оружаних снага и свих 
запослених у систему одбране, како оних који носе униформу, тако и 
цивилних лица. У ту сврху, треба конципирати онлајн основни курс који би 
користили системи одбране у све четири државе користећи регионалну 
мрежу инструктора/ки као ресурс регионалног знања и искуства и који 
би био обавезујући за све припаднике/е оружаних снага и све државне 
службенике/це министарстава одбране. 

Стандардизација обука и јачање капацитета инструкторског кадра
• Сва четири система одбране имају интерне капацитете у виду 

цертифицираних родних инструктора/ки, али је потребно стално 
обнављање јер постоји флуктуација особља у систему. Учињени су први 
кораци ка систематизацији постојећих знања о родној перспективи у 
системима одбране, и сва четири система имају приручнике за родне 
инструкторе/ке, или су у процесу планирања израде, у току израде, односно 
ажурирања постојећих приручника. Драгоцена је регионална размена 
у том погледу, јер сваки од приручника има своје специфичности, што 
обогаћује постојећа знања на регионалном нивоу. Потребан је довољан 
број и сталан, плански ангажман родних инструктора/ки да би се постојећи 
капацитети одржавали и користили у потпуности.
 ⊲ Ојачати капацитете како родних инструктора/ки (у смислу повећања њиховог 
броја, континуираног улагања у њихово знање, стандардизације садржаја 
који преносе запосленима, као и фреквенције предавања), тако и целокупног 
наставног кадра у системима у којима постоје војне средње школе и војне 
академије, да би била омогућена смислена интеграција родне перспективе.
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Програми родног менторства за командни и руководећи кадар

• Активна подршка руководства и командног кадра је већ присутна, али 
треба да буде још јача да би се родна перспектива интегрисала у војно 
образовање и обуке. Постоје планови за родну сензитивизацију доносилаца 
одлука и особа на највишим командним позицијама, а већ је у току 
неколико менторских програма фокусираних на родну равноправност и 
препознавање родно засноване дискриминације, намењених особама на 
руководећим позицијама у системима одбране. Системи војног образовања 
и обуке су различити у земљама које поседују војне академије, у односу на 
оне које шаљу кадете на школовање у иностранство. Без обзира на то, на 
нивоу тренинга из родне перспективе, посебно родног тренинга командног 
кадра и програма менторства за особе на руководећим позицијама, постоје 
вредна искуства која су релевантна за све системе одбране.
 ⊲ Наставити и ојачати програме менторства уз изградњу интерних капацитета 
за менторске програме из родне перспективе намењене руководећим и 
командним кадровима у министарствима одбране и оружаним снагама.

Регионална сарадња пружа додату вредност  
кроз размену знања и искуства

• Регионална студија полазног стања је резултат структурисаног 
консултативног процеса, где се још једном показало да је посебно вредно 
кад се учесници и учеснице радне групе нађу заједно на једном месту, 
одвојени од дневних задатака и потпуно посвећени теми. Комбиновање 
консултација на нивоу индивидуалних система одбране са састанцима 
регионалне Радне групе се показало као најбоља комбинација. 

 Заједнички рад на претходним регионалним публикацијама, као и на 
Регионалној студији полазног стања, показао је вредност регионалног 
приступа и његову уникатност у глобалним оквирима. Зато је 
документовање процеса и дељење искуства кључно, јер су се оваквим 
регионалним приступима системи одбране позиционирали као глобално 
важни актери који могу да пренесу своја искуства другим регионима.
 ⊲ Наставити регионалну сарадњу фокусирану на интеграцију родне 
перспективе у војно образовање и обуке, са фокусом на израду детаљног 
плана интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке и 
праћење примене плана. Документирати заједнички рад кроз записнике, 
евалуације и примере из праксе због размене искустава са другим 
регионима.
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10. ЗАВРШНЕ 
НАПОМЕНЕ
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Интеграција родне перспективе у војно образовање и обуке може изгледати 
као веома комплексан, па и немогућ задатак имајући у виду укорењеност 
родних режима и стереотипа, родне предрасуде, и често неосвешћене 
дискриминаторске ставове како у друштву, тако и у оружаним снагама. 
Ипак, ова Регионална студија полазног стања преставља доказ спремности 
система одбране земаља Западног Балкана да заједно закораче на мало 
испитану територију, где су конкретна позитивна искуства интеграције родне 
перспективе у војно образовање и обуке још увек ретка. То се не односи само 
на регион Западног Балкана, већ и на друге регионе у свету. Тешко су доступне 
информације које се односе на систематско укључивање родне перспективе 
у војно образовање и обуке у другим земљама, а не постоје „рецепти“ који би 
могли да се искористе, уз неопходно прилагођавање контексту. 

Није први пут да четири система одбране раде заједно на темама везаним за 
родну равноправност у оквиру пројекта пројекта „Јачање регионалне сарадње 
у укључивању родне перспективе у реформи сектора безбедности у земљама 
Западног Балкана“. Заједничким напорима су урађене две регионалне студије 
о положају жена у оружаним снагама земаља Западног Балкана и по први 
пут омогућена компарација плаузибилних података добијених коришћењем 
упоредиве методологије. Крајем 2021. године објављен је и Регионални 
приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање, који представља значајан пробој у 
односу на ову важну и осетљиву тему. Није претерано рећи да су системи одбране 
у региону Западног Балкана пример иницирања позитивних промена у области 
родне равноправности кроз регионална истраживања која у сарадњи спроводе.

Заједнички рад и коришћење акумулираног знања и искуства обогаћеног 
регионалном разменом и сарадњом био је инициран и вођен од стране 
компетентних представника и представница министарстава одбране и 
оружаних снага, уз подршку UNDP SEESAC тима. 

Уласком у тему интеграције родне перспективе у војно образовање и обуке 
отвара се још једно важно поглавље, кључно за одрживе и трајне промене 
у систему одбране усмерене на успостављање родне равноправности 
у складу са постојећим нормативним оквирима све четири земље, као и 
релевантним међународноправним оквиром.
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Зрелост приступа огледа се у одлуци да се крене од прикупљања података 
о полазном стању, да би на основу свеобухватног увида у разноликости 
и сличности нормативног оквира и пракси у земљама региона Западног 
Балкана било могуће планирати даље кораке.

Промене у комплексним системима нису брзе и линеарне, тим пре су 
поуздани полазни подаци и добро структурисане припреме за увођење 
иновација од суштинског значаја. Богатство постојећих добрих пракси даје 
солидну основу за планирање акција, а регионална Радна група се потрудила 
да добре праксе прикаже у склопу Регионалне студије полазног стања.

У региону постоји богатсво постојећих добрих пракси које могу да послуже 
као зачетак институционализације ородњавања у домену војног образовања 
и обука. Разноликост добрих пракси од земље до земље даје пуни смисао 
регионалној сарадњи и размени знања, јер је скуп добрих пракси много 
више од појединачних примера и отвара врата иновативном размишљању и 
увођењу нових пракси које доносе резултате. Свака од земаља има шта да 
понуди – од искуства родне ревизије целог система одбране, до специјално 
осмишљених тренинга за особље комисија које се баве наставним 
садржајима, планирања родног сензитивисања за целокупни кадар Војне 
академије, родног буџетирања и формирања одељења које ће се бавити 
једнаким могућностима и родном равноправношћу.

Чврста опредељеност за регионалну сарадњу у домену јачања родне 
равноправности у системима одбране учвршћена је потписивањем 
заједничке Декларације у Будви децембра 2021. године. То је, поред 
досадашњих резултата заједничког рада, гаранција да интеграција родне 
перспективе у војно образовање и обуке неће остати на овом регионалном 
прегледу полазног стања. Регионална сарадња ће наставити да служи као 
расадник нових знања и ацкцелератор процеса усмерених на увођење 
родне равноправности, као важног елемента реформе система одбране. 
Интеграција родне перспективе у војно образовање и обуке је најважнији 
корак на том путу јер омогућава да нове генерације током школовања 
разумеју шта су вредности и обавезе које се односе на пуну примену родне 
равноправности у систему одбране. Уверени смо да ће, у духу потписане 
Министарске декларације, Регионална студија полазног стања допринети 
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бољој интеграцији жена у системе одбране четири земље Западног Балкана 
кроз повећање родне освештености и одговарајућа прилагођавања 
наставних планова и програма за војно образовање и обуке.
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РЕЧНИК ПОЈМОВА 

Афирмативне мере - законске и друге мере које се предузимају у корист 
друштвених група које се фактички налазе у неједнаком положају у односу 
на остале људе, како би групе које нису у једнаком положају достигле пуну 
равноправност. Афирмативне мере су привременог карактера, а уз помоћ 
њих се исправљају последице дугогодишње системске дискриминације 
и убрзава процес остваривања суштинске равноправности. Због тога 
прављење разлике у корист групе која је историјски у неједнаком положају, 
као што су то жене у систему одбране, не представља дискриминацију.302

Агенда Жене, мир, безбедност – међународни политички оквир заснован 
на историјској резолуцији РСБУН 1325 која је усвојена 2000. године и 
усмерена на систематско увођење родне перспективе у систем одбране 
и укључивање жена у мировне процесе и примену мировних споразума. 
Сродне резолуције РСБУН 1325 укључују: РСБУН 1820 (2008), 1888 (2009), 
1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2272(2016), 2467 
(2019), 2493 (2019), 2538 (2020).

Андрагогија – Наука и вештина која се примењује у образовним процесима 
за одрасле и која се, због специфичности начина учења одраслих, разликује 
од педагогије, која је усмерена на методе које се користе за обучавање деце 
и младих.303 

Дискриминација заснована на роду – Дискриминација заснована на 
роду или полу настаје услед интеракције између полова (као биолошких 
карактеристика жена и мушкараца) и њихових социјално изграђених 
идентитета, атрибута и улога у друштву. Дискриминација према женама се 
односи на било какво прављење разлике, искључивање или ограничавање 
које има за циљ или последицу умањивање или поништавање уважавања, 

302 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

303 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016)
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добробити или доприноса жена, независно од њиховог брачног статуса, а 
на основу кршења принципа равноправности мушкараца и жена, љуских 
права и слобода, у политичком, економском, друштвеном, културном, 
грађанском или било ком другом пољу.304 Дискриминација може бити 
директна (непосредна) или индиректна (посредна), почињена намерно или 
из незнања, али је у свим облицима неприхватљива и законом забрањена.305 

Двоструки приступ родној равноправности - Двоструки приступ се односи на 
комплементарност стратегија увођења родне перспективе - ородњавања (енг. 
– gender mainstreaming), са циљаним политикама и мерама за остваривање 
родне равноправности, укључујући и афирмативне мере. Некада се назива и 
“стратегијом паралелних путања” (енгл. twin-track strategy).306

Евалуација – систематско утврђивање исхода процеса образовања или 
обуке које се заснива на јасним критеријумима за процену да ли су, и у којој 
мери, постигнути предвиђени исходи учења.307 

Формална родна равноправност - Формална родна равноправност, која 
се назива и дејуре родна равноправност, значи да устав и/или домаћи 
закони осигуравају принципе равноправности жена и мушкараца, једнаког 
признавања и уживања и остваривања свих људских права и основних 
слобода, као и мере које омогућавају једнак третман жена и мушкараца 
и једнаке могућности за њих на политичком, економском, социјалном, 
културном, грађанском, домаћем или било ком другом пољу.308

304 EIGE Речник родних појмова, доступно на: eige.europa.eu/thesaurus?lang=sr 

305 За више информација о родно заснованој дискриминацији погледати Регионални приручник 
о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, сексуално узнемиравање 
и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама земаља Западног Балкана. 
SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021. 

306  Ibid.

307 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016)

308  Ibid.
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Интерни жалбени механизми - Приликом уклањања препрека за пуно 
учешће жена у оружаним снагама, кључни приоритет мора бити спречавање 
родно засноване дискриминације, узнемиравања, малтретирања и 
злостављања – другим ријечима, мора се осигурати да цјелокупно особље, 
мушкарци и жене, служе у окружењу које је здраво, сигурно, у којем постоји 
поштовање и које подржава њихова људска права. Ефективни и поуздани 
жалбени механизми су кључна компонента таквог окружења. Кључна 
питања за жалбене механизме су: Какве врсте жалби подноси женско и 
мушко особље? Да ли се све жалбе истражују на фер и ефективан начин? 
Да ли се подноситељима жалби даје подршка и заштита од одмазде? У 
којој мјери је подноситељима жалби осигурана повјерљивост? Уколико је 
дошло до протуправне радње, да ли се проводе санкције и врше системске 
промјене? Да ли су распоређеном особљу доступни жалбени механизми? 
На који начин се води жалбена евиденција? Како се врши надзор над самим 
жалбеним механизмима?309

Индиректна родна дискриминација - Индиректна дискриминација се дешава 
када би наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса довела особе 
једног пола у посебно неповољан положај у поређењу са особама другог 
пола, осим ако та одредба, критеријум или пракса објективно оправдавају 
легитимни циљ док су средства за постизање тог циља прикладна и 
неопходна.310

Институционални капацитет за увођење родне перспективе - 
Институционални капацитет за укључивање родних питања односи се на 
потенцијал институције да испуни своје обавезе о родном укључивању 
и способност идентификовања и решавања проблема повезаних са 
спровођењем истог.311

309 Bastick, M. Род и жалбени механизми: приручник за оружане снаге и институције омбудсмена 
(Gender and Complaints Mechanisms: A Handbook for Armed Forces and Ombuds Institutions), Ge-
neva: DCAF, 2015.

310 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

311 Ibid.
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Институционални механизми за родну равноправност - Органи задужени 
за промоцију родне равноправности и подршку укључивања родне 
равноправности у опште политике у свим областима. Обично се састоје од 
централног владиног тела употпуњеног међуресорном координационом 
структуром за родну равноправност и контакт особама или центрима 
одговорним за укључивање родне равноправности у министарствима.312

Интеграција родне перспективе, уродњавање (Gender mainstreaming) 
– Процес процене утицаја на жене и мушкарце који произлазе из сваке 
акције, закона, политика или програма у свим областима и на свим нивоима. 
Уродњавање је стратегија која обезбеђује да се бриге и искуства И мушкараца 
и жена укључе и постану интегрална димензија планирања, имплементације, 
праћења и процене политика и програма у свим политичким, економским и 
друштвеним областима са циљем да добробити равноправно уживају и жене 
и мушкарц, те да се не перпетуирају неједнакости. Крајњи циљ је постизање 
родне једнакости.” (ECOSOC – Економско-социјални Савјет (Economic and 
Social Council) дефиниција 1997/2 која је прихваћена као дефиниција која се 
користи унутар УН система313 

Интеграција родне перспективе – стратегија постизања родне 
равноправности кроз процену утицаја сваке планиране активности на жене 
и мушкарце, уз разумевање како се ти утицаји разликују, укључујући утицај 
закона, друштвених политика и програма у свим областима и на свим 
нивоима. Циљ је да се питања и искуства жена и мушкараца разматрају у 
изради, спровођењу, праћењу и процени политика и програма. С обзиром да 
се ова регионална студија бави војним образовањем и обукама, потребно је 
разумети утицај закона, политика и програма војног образовања и обука на 
свим нивоима на жене и мушкарце, као и укљученост родне перспективе у 
образовне програме и предмете.

312 Ibid.

313 Преузето са: www.un.org. 
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Изградња капацитета за родну равноправност - Изградња капацитета у 
области родне равноправности односи се на изградњу или јачање знања, 
вештина и способности појединих особа, институција, група или организација 
да обављају послове, решавају проблеме, постављају и остварују циљеве у 
области родне равноправности на одржив и трансформативан начин.314

Курсеви – образовне јединице у оквиру курикулума које се баве одређеном 
тематиком или дисциплином у одређеном временском периоду, односно са 
јасним почетком и завршетком курса.315

Курикулум – план образовања који представља структурисани низ 
очекиваних исхода учења, обично организован као целина, односно 
комбинација или низ курсева сродних по тематици.316 

Људска безбедност – Концепт људске безбедности се први пут помиње 
1994. у извештају о хуманом развоју насловљеном “Нове димензије људске 
безбедности” (UNDP, 1994). Тај извештај је увео нов појам безбедности која 
изједначава појам безбедности са безбедношћу људи, а не територија, као и 
са концептом људског развоја, а не наоружавања као гаранта безбедности.317 

Менторство – Заштићена интеракција која омогућава учење и 
експериментисање, као и да лични потенцијал и нове вештине цветају кроз 
процес у ком једна особа, ментор/ка, подржава каријерни развој друге 
особе, под менторством, изван уобичајеног односа надређени-подређени.318

314 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

315 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016)

316 Ibid.

317 Доступно на: hdr.undp.org/content/human-development-report-1994

318 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016)
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Методе учења – све интервенције које се свесно предузимају како би се 
подржао процес учења појединачних особа, тимова, а понекад и целокупних 
организација.319 

Невидљиве баријере - У односу на родну равноправност, невидљиве 
баријере се односе на ставове и основне традиционалне претпоставке, норме 
и вредности које спречавају оснаживање/пуно учешће жена у друштву.320

Невидљиви курикулум – неизговорене норме, вредности и веровања која 
се преносе ученицима и ученицама кроз основну структуру образовања 
и наставне садржаје који се нуде. Уколико су наставни садржаји привидно 
родно неутрални, то имплицира да постоји скривени курикулум, односно 
да се кроз образовне садржаје преносе родни стереотипи и имплицирају 
одређене улоге и могућности мушкараца и жена.321 

Насиље према женама у конфликтним ситуацијама – Насиље које 
диспропорционално погађа особе женског пола током оружаног сукоба, 
у распону од физичког, сексуалног до психолошког насиља које су могу 
да почине и државни и недржавни актери. Ови облици насиља укључују 
убиства, мучење и друга окрутна, нељудска или понижавајућа поступања 
или кажњавања, отмице, сакаћење, присилно врбовање жена бораца, 
силовање, сексуално ропство, сексуално искоришћавање, нестанак и 
присилно затварање жена, присилни брак, присилну проституцију, присилни 
побачај, принудну трудноћу и присилну стерилизацију.322

319 Ibid.

320 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

321 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016) 

322 EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus)
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Образовни исходи – наставни садржај који особа која учи треба да зна 
и да примени по завршеном курсу или лекцији. Приступ заснован на 
исходима је фокусиран на то да ученици/ученице кроз проверу знања могу 
да демонстрирају да су остварили жељене образовне исходе, а томе је 
прилагођен и процес процене знања.323

Обука – процес подучавања који је усмерен на стицање дефинисаног сета 
вештина које се односе на одређене функције или активности. 324

Обука о родној перспективи - Обука о родној перспективи је широк концепт 
који обухвата разнородна образовна средства или процесе, који имају за циљ 
да све особе, а посебно особе на местима одлучивања и оне које креирају 
друштвене политике обуче о темама везаним за родну равноправност да 
би кроз процес обуке изградиле своје компетенције и могле да промовишу 
циљеве родне равноправности у свом раду на свим нивоима.325

Оперативни ниво – командни ниво на коме се планирају, воде и одржавају 
кампање и веће операције ради постизања стратешких циљева у зонама или 
областима војног деловања.326

Пол – појам којим се означавају биолошке разлике између мушкараца и жена. 
Жене су носиоци xx, а мушкарци xy пара хромозома и имају различите улоге 
у процесу репродукције. Разлике између мушкараца и жена су универзалне, 
очигледне и непроменљиве, постоје у свим друштвима и у свим временима 
без обзира на услове живота, социјални статус, етничко или расно порекло. 
327

323 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016) – модификована дефиниција

324 Ibid.

325 EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus) – модификована 
дефиниција

326 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016)

327 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021..



Посебни програми усавршавања - Посебни програми усавршавања 
представљају облик усавршавања који се организује ради оспособљавања 
и непосредне припреме професионалних припадника/ца оружаних снага и 
државних службеника/ца за обављање виших командних и штабних дужности 
и обављање послова безбедности и одбране. Програми усавршавања су 
различити у свакој од земаља.

Род – друштвено условљене и дефинисане улоге, понашања, активности 
и карактеристике које одређено друштво сматра карактеристичним за 
жене и за мушкарце. Ставови и понашања које одређено друштво намеће 
женама и мушкарцима су научени кроз социјализацију и промењиви у 
времену и простору. Појмови „род“ и „пол“ се често изједначавају, али они 
нису синоними јер је пол биолошки, а род социјално условљен и има широк 
распон варијација у зависности од временског периода, социо-економских 
услова и разликује се између култура.328

Родна анализа – разумевање разлика у условима, потребама, заступљености, 
праву приступа ресурсима, контроли средстава, моћи одлучивања итд. који 
постоје између жена и мушкараца. Разлике се заснивају на родним улогама 
и увек постоје, јер ниједна активност или ситуација није родно неутрална.329 

Родна димензија - Разматрање родне димензије подразумева разматрање 
начина на који се разликују ситуације, потребе и изазови са којима се 
суочавају жене и мушкарци (и девојчице и дечаци), с циљем уклањања и 
избегавања неједнаког положаја, као и промовисање родне равноправности 
у оквиру одређених политика, програма или активности. Родна димензија се 
понекад назива „родна перспектива“.330

328 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

329 Ibid.

330  EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus) 
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Родни идентитет - односи се на лично схватање сопствене родне припадности, 
која може, али не мора да се подудара са биолошки детерминисаним полом, 
односно полно задатом родном улогом. Родни идентитет је доживљај који 
особа има о сопственом телу, што испољава понашањем, одећом, говором, 
гестикулацијом и сл. Највећи број људи се родно идентификује са својим 
биолошким полом, доживљавајући себе као мушкарца, односно као жену, 
али родни идентитет неких људи се разликује од пола одређеног при рођењу 
и понекад превазилази бинарну родну поделу, што може да резултира и 
корекцијом тела уз помоћ хормонских терапија и хируршким путем, да би се 
полна припадност ускладила са родним идентитетом особе.331 

Родни инструктори/ке у систему одбране - Инструктори/ке за родну 
равноправност су сертификовани тренери/це за родну равноправност и врше 
обуке припадника/ца Министасртва и Војске по различитим питањима родне 
равноправности. Инструктори/ке су прошли обуку по НАТО акредитованом 
програму чије спровођење надзире NCGM у Шведској.332

331 Ibid.

332 Положај жена у оружаним снагама држава Западног Балкана (друга регионална студија).SEE-
SAC: Сарајево, Подгорица, Скопје, Београд, 2021 
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Родна једнакост – gender equity (енг.) – третман жена и мушкараца у складу 
са вредностима која промовишу и штите људска права, у складу с њиховим 
потребама и с принципом једнакости свих људи. Да би третман био једнак, 
потребно је узети у обзир околности које су довеле до различитог третмана 
жена и мушкараца. Родна равноправност је циљ до кога се долази кроз 
родну једнакост.333

Родне норме - Родне норме су стандарди и очекивања којима се жене и 
мушкарци углавном прилагођавају, у опсегу који дефинише одређено 
друштво, културу и заједницу у том тренутку.334

Родно одговорно буџетирање – Родно одговорно буџетирање је примена 
уродњавања у буџетском процесу. Подразумева родно засновану процену 
буџета, укључујући родну перспективу на свим нивоима буџетског 
процеса и реструктурирање прихода и расхода у циљу напретка ка родној 
равноправности.335

Родно одговорна институционална трансформација – Процес који има 
за циљ интегрисање родне равноправности у редовна правила, поступке 
и праксу институције. Успешна примена родне перспецтиве доводи до 
трансформације институције, што такође утиче на организациону културу.336

Родне предрасуде – упорно одржавани ставови о припадницима или 
припадницама одређене друштвене групе који се не заснивању на доказима 
или искуству, већ представљају неутемељено и неаргументовано мишљење 
које се заснива на уопштавању и отпорно је на промену337.

333 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

334 EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus) 

335 Council of Europe, 2009. За више информација о родно одговорном буџетирању видети 
поглавље бр. 4 Регионалне студије полазног стања.

336 EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus) 

337 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

296

https://www.bing.com/search?q=gender+budgeting+council+of+europe+definition&cvid=dee44a2b37004b24853e35ba9d7b0013&aqs=edge..69i57j69i11004.9157j0j1&pglt=2083&FORM=ANSAB1&PC=HCTS


Родна равноправност – gender equality (енг.)  – равноправно учешће 
особа оба пола у свим областима друштвеног и приватног живота, као и 
обезбеђивање једнаких могућности за остваривање права и једнаку корист 
од остварених резултата да би се обезбедио њихов равноправан положај 
особа оба пола. Као правни принцип, родна равноправност промовише пуно 
учешће жена и мушкараца у друштву.338 

Родни режими - Родни режими су „релативно структурирани односи 
између мушкараца и жена, мушкости и женскости, у институционалном и 
ванинституционалном окружењу, на нивоу дискурса и на нивоу пракси. Ова 
структурација је опредмећена у различитим родним улогама, различитим 
родним идентитетима и различитим родним репрезентацијама“.339

Родни стереотипи - шематски, упрошћени и тешко промењиви погледи и 
односи према некој групи, које одликује нетрпељивост.340

Родне улоге – скуп карактеристика, начина понашања, ставова, активности, 
норми, обавеза и очекивања које неко друштво додељује и захтева од особа 
с обзиром на њихов пол. Родна правила се усвајају у процесу социјализације, 
примарно у породици, а преносе и одржавају путем образовања, медија, 
друштвених обичаја, религије, културе, уметности и др. Такво научено 
понашање сачињава  родни идентитет  и одређује родне улоге које су у 
одређеном временском периоду и у одређеној култури прихваћене у 
породици и друштву.341 

338 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

339 Благојевић, М. Жене и мушкарци у Србији 1990-2000: уродњавање цене хаоса, Београд, 2002

340 Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану дискриминацију, 
сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима одбране и оружаним снагама 
земаља Западног Балкана. SEESAC: Сарајево, Подгорица, Скопље, Београд, 2021.

341 EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus)
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Родно образовање - Неопходан део курикулума на свим нивоима 
образовања, који би девојчицама и дечацима, женама и мушкарцима 
омогућио да разумеју како конструкције мушкости и женскости и модели 
за додељивање друштвених улога - који обликују наша друштва - утичу на 
њихов живот, везе, животне изборе, путање каријере, итд.342

Родно засновано насиље - родно засновано насиље као поткатегорија 
насиља одликује се широким спектром насилних пракси. У Конвенцији УН-а 
о елиминацији свих облика насиља према женама (CEDAW – 1993 (Convention 
on Elimination of All Forms of Violence Against Women) дефинише се као 
„било које дело родно заснованог насиља које резултира или је вероватно 
да ће резултирати физичком, сексуалном или психолошком повредом или 
патњом жена, укључујући и претње таквим делима, присилу или произвољно 
лишавање слободе, без обзира да ли се дешава у јавном или приватном 
животу.343 

Саветни/ца за родну перспективу – особа из редова особља која извештава 
директно командујућој особи и пружа подршку како би се осигурало да 
планирање, извршење и евалуација правилно интегришу родну перспективу 
у војно образовање и обуке. То треба да буде улога са пуним радним 
временом која захтева адекватно образовање, обуку и искуство. 

Стратешки ниво – командни ниво на коме грађани једне државе или групе 
држава утврђују државне или интернационалне безбедносне циљеве 
(регионалне, глобалне) и распоређује државне ресурсе, укључујући војне 
ресурсе, ради остваривања утврђених циљева.344 

Тактички ниво – командни ниво на коме се активности, битке и ангажмани 
планирају и извршавају како би се постигли војни циљеви додељени 
тактичким формацијама или јединицама.345

342 EIGE Речник родних појмова (EIGE - Gender Equality Glossary and Thesaurus) 

343 Преузето са: United Nations Definition of Violence Against Women – Center for Relationship Abuse 
Awareness & Action (stoprelationshipabuse.org)

344 Интеграција родне перспективе у војно образовање (PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on 
Teaching gender in the Military. Geneva, DCAF and PfPC, 2016)

345 Ibid.
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Трансформативно учење – учење кроз критичко промишљање сопствених 
искустава, претпоставки, уверења, усвојених вредности, осећања и 
менталних перспектива како би се кроз такво критичко промишљање 
усвојила нова или ревидирана тумачења – такав приступ учењу је често 
повезан са учењем одраслих.346

Војно образовање – процес који се предузима са циљем да се унапреди 
знање појединачних особа и да се развију њихове интелектуалне и когнитивне 
способности. Војно образовање обухвата школовање, усавршавање и војно 
стручно образовање за потребе оружаних снага. 

346 scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0354-54151902069Y
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